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Luptaţi şi veţi învinge!

Revistă a Uniunii Ucrainenilor din România

Independenţa Ucrainei, adânc şi îndelung râvnită de poporul ucrainean, avea să dea naştere
unui stat unitar şi independent abia la 24 august
1991. Prin proclamarea de către Rada Supremă a
RSSUcrainene a independenţei de stat, care i-a
dat poporului ucrainean dreptul la renaştere
naţională în propria lui ţară, s-a împlinit acest
deziderat izvorât din însăşi fiinţa naţională a
ucrainenilor.
Ziua Independenţei Ucrainei a fost întâmpinată cu aceeaşi mândrie cu care şi alte popoare
îşi serbează ziua naţională. Fiind o zi în care
doleanţele de veacuri au prins viaţă, ucrainenii
trebuie să le respecte şi permanent să le apere.

rămâne alături de Ucraina în ceea ce priveşte restabilirea păcii în estul ţării. „Salut iniţiativa şi
hotărârea Dvs. ce au ca scop obţinerea unor progrese imediate în interesul populaţiei care suferă
din cauza conflictului.
În ceea ce mă priveşte, vă asigur că doresc să
se obţină rezultate substanţiale la negocierile în
cadrul „formatului Normandia“ şi în cele cu
Rusia, a menţionat Macron.
Primul ministru al Canadei, Justin Trudeau,
şi-a încheiat mesajul de felicitare a ucrainenilor
cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei cu cuvintele „Slavă Ucrainei!“. În mesajul postat pe siteul premierului canadian se spune: „Ne alăturăm

Liderii internaţionali salută
a 28-a aniversare
a Independenţei Ucrainei

Aniversarea a 28 de ani de la proclamarea
Independenţei Ucrainei s-a dovedit şi de această
dată un prilej pentru reafirmarea sprijinului de
care se bucură Ucraina din partea celor mai importante state ale lumii, prin vocea conducătorilor
lor. Acest fapt este dovedit de mesajele primite de
preşedintele Volodymyr Zelenskyi, căruia i-au
fost adresate numeroase scrisori de felicitare şi
susţinere din partea SUA, Marii Britanii, Franţei,
Canadei şi a altor state.
După cum a informat Serviciul de presă al
Preşedinţiei ucrainene, în mesajul său preşedintele american Donald Trump a menţionat că
poziţia SUA în ceea ce priveşte suveranitatea şi
integritatea teritorială a Ucrainei în limitele fron tierelor recunoscute pe plan internaţional este
neschimbată. „În cursul anului viitor, SUA vor ac ţiona în parteneriat cu puterea şi poporul Ucrainei
pentru continuarea reformelor în domeniul dreptului şi al luptei împotriva corupţiei, pentru consolidarea instituţiilor democratice şi facilitarea
creşterii economice...“, se menţionează în mesaj.
Regina Elisabeta a II-a a urat fericire şi bună stare poporului ucrainean în anii ce vin. „Transmit
cu mare bucurie, mult stimate Domnule Preşe dinte, felicitările mele cu prilejul sărbătorii Dvs.
naţionale împreună cu cele mai frumoase urări de
fericire şi bunăstare pentru poporul Ucrainei în
anii ce vin“, a scris Regina.
În mesajul primit de la preşedintele francez,
Emmanuel Macron, se menţionează că Franţa

astăzi comunităţilor ucrainene din Canada şi din
întreaga lume pentru marcarea celei de-a 28-a
aniversări a Independenţei Ucrainei“. El a reamintit faptul că Canada a fost prima ţară vesteuropeană care, în 1991, a recunoscut independenţa Ucrainei. „De atunci, suntem prieteni şi
parteneri apropiaţi“, arată premierul canadian.
Trudeau a reamintit despre crearea zonei de liber
schimb între Canada şi Ucraina, despre ajutorul
acordat în pregătirea forţelor de securitate ale
Ucrainei în cadrul operaţiunii UNIFIER şi despre
desfăşurarea în Canada a celei de a treia Conferinţe privind susţinerea reformelor în Ucraina.
În opinia sa, Canada colaborează, astfel, cu poporul Ucrainei în probleme ce au ca scop con struirea unui viitor sigur, suveran şi îmbelşugat.
Premierul canadian a reamintit faptul că s-a întâlnit cu preşedintele Zelenskyi în luna iulie pentru
a confirma susţinerea consecventă de care se
bucură din partea Canadei poporul Ucrainei,
suveranitatea şi integritatea ei teritorială. „Am subliniat, totodată, faptul că Canada susţine reformele democratice ambiţioase promovate de
Ucraina şi orientate spre asigurarea unei guver nări responsabile, supremaţiei legii şi respectului
faţă de drepturile omului“, a spus el. Trudeau a
urat ucrainenilor, în numele canadienilor şi al
soţiei sale, Sophie, o zi a Independenţei Ucrainei
fericită, încheind mesajul cu cuvintele „Slavă
Ucrainei!“.
Ion ROBCIUC
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Din agenda deputatului UUR

Început furtunos de sesiune parlamentară.
Viaţa politică internă se inflamează tot mai mult
pe măsura apropierii campaniei electorale. Pentru
majoritatea populaţiei, inclusiv din perspectiva
comunităţii etnice ucrainene, luptele politice apar
ca sterile, distrag atenţia de la adevăratele probleme care trebuie rezolvate, unele de maximă prioritate. Cât despre nevoile curente ale administrării
economice şi sociale, ce să mai vorbim!..
Urmărind activitatea deputatului UUR, dl
Nicolae Miroslav Petreţchi, observăm că acesta a
simţit nevoia să abordeze în mod prealabil, distinct şi răspicat tocmai aspectele de stil ale vieţii
politico-parlamentare, ca o condiţie a eficacităţii
demersurilor de reprezentant al alegătorilor săi.
Declaraţia politică pe care o vom relata în deschiderea rubricii a reprezentat un fel nou, impus de
viaţă, de abordare a esenţei parlamentarismului,
stârnind ecouri atât printre deputaţi şi senatori,
cât şi printre analiştii şi comentatorii avizaţi ai
democraţiei în acţiune.
CRIZA POLITICĂ AFECTEAZĂ
PARLAMENTARISMUL REAL

Sub acest titlu, dl deputat Nicolae Miroslav
Petreţchi a prezentat una dintre cele mai importante declaraţii politice, care îşi păstrează semnificaţia indiferent de momentul şi maniera rezolvării situaţiei Guvernului.
O reproducem integral tocmai datorită importanţei acestui document, publicat şi în Monitorul
Oficial al României:
„Societatea românească priveşte consternată
polemicile aprinse dar sterile în jurul problemei
completării, înlocuirii sau răsturnării guvernului. Deşi reţeta constituţională este destul de limpede, protagoniştii de ambele părţi se prefac a nu
o vedea. Continuă certurile, acuzele şi scenariile
artificioase, lupta interminabilă cu săbii de carton.
Nu-mi propun acum, la această tribună, să fiu
mesagerul decepţiei populaţiei. O poate constata
fiecare om politic ascultând cu bună credinţă
vocile oamenilor. Ţin să atrag atenţia asupra
unui efect aparte şi deosebit de grav al crizei provocate şi întreţinute cu premeditare. Se aduc în
discuţie efectele politice, economice, sociale,
administrative ale crizei. Fie că s-au produs, fie
că sunt iminente, ele sunt reale. Dar sub privirile
noastre, ale aleşilor prin vot direct şi universal,
ale componenţilor Parlamentului – „organul re prezentativ suprem al poporului român“ cum îl
numeşte Constituţia – o consecinţă directă este
chiar ştirbirea, diminuarea, limitarea parlamentarismului. E vorba de faptul grav că, prelungindu-se criza de dragul unor calcule electorale
obtuze, prima „victimă“ sigură e chiar Parlamentul. Iar noi ne facem că nu observăm sau
chiar nu observăm aceasta.
Să mă explic: făcând abstracţie de activitatea
legiferatoare sau de învestire a Guvernului, ar mele directe ale deputatului sau senatorului sunt
întrebările, interpelările şi moţiunile simple.
Acestea reprezintă modalitatea concretă de a re zolva problemele comunitare pe care ni le pun
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alegătorii.
Sunt vacante posturile unor ministere importante. Cui să ne adresăm cu problemele stringente? La adresa cui să punem întrebări, să facem
interpelări ori să introducem moţiuni simple?
Practic, ministerele au ajuns în afara controlului politic parlamentar.
Unii colegi poate cred, în mod superficial, că
ne putem adresa miniştrilor interimari sau, când
şi acestora le-a expirat mandatul, secretarilor de
stat. Fals, absolut fals! Un asemenea paliativ
n-are niciun suport constituţional nici în Legea
de organizare a Guvernului. Am studiat cu atenţie
Legea nr.90/2001 şi fac trimitere la art.26
alin.(3), art.27 alin.(3), art.31, art.46, art.47
alin.(1) şi art.48. Normele respective nu permit
ca ministrul interimar sau secretarul de stat să fie
asimilat ministrului. Or, conform Constituţiei,
parlamentarul se adresează ministrului şi asta
nu întâmplător sau din considerente protocolare,
ci pentru că parlamentarul pune întrebări şi face
interpelări nu ca un solicitant sau purtător de
influenţă, ci în virtutea răspunderii politice pe
care numai minştrii o au, nu şi înalţii fucţionari
din ministere.
Concluzia este că demersurile adresate altor
persoane decât persoana ministrului pot fi privite ca intervenţii particulare sau încercări de
influenţare privată.
Solicit, deci, să se ia act, de către toţi protagoniştii crizei politice, de faptul că prelungirea
acesteia în scopuri electorale meschine ne împiedică să utilizăm principalele noastre modalităţi
de reprezentare a cetăţenilor României, adică
afectează însuşi parlamentarismul. Pseudodemocraţia ştirbeşte democraţia reală“.
PENTRU PRIMA ZI DE LUCRU
A MINISTRULUI ÎNCĂ NENUMIT

Titlul acestei informaţii poate părea bizar, nu
însă şi pentru cititorul care a parcurs ştirea anterioară. Consecvent analizei sale – confirmate de
specialiştii în drept constituţional – după care
demersurile parlamentarului pot fi făcute numai
către ministru, nu şi către înlocuitori ai acestuia,
dar confruntat cu actualitatea stării deplorabile a
multor clădiri şcolare, inclusiv ale instituţiilor de
învăţământ în limbile minorităţilor naţionale,
deputatul UUR a ales o manieră insolită: a adresat
întrebarea scrisă ministrului educaţiei încă nenumit. Pe lângă aspectul că acesta este demersul
corect din punctul de vedere al Constituţiei,
modalitatea de adresare măreşte şansa ca, simbolic dar şi practic, problemei să i se acorde prioritate inclusiv cronologică pe agenda viitorului
ministru.
Spicuim din întrebarea scrisă adresată viitorului ministru al Educaţiei Naţionale:
„Stimate Domnule/Doamnă viitor Ministru al
Educaţiei Naţionale
Îmi doresc ca această întrebare scrisă să se
afle în mapa dumneavoastră din prima zi de lucru
în noua demnitate. Aceasta pentru că problema
se perpetuează de decenii, cunoaşte rezolvări
doar parţiale şi cu întârziere, atârnă greu în
imaginea României de ţară necivilizată.
Cred că aţi înţeles că e vorba de chestiunea
eternă a unor construcţii şcolare despre care, la
fiecare început de an de învăţământ, se constată
că nu pot primi avize de funcţionare.
Nu aştept promisiuni şi estimări valorice pentru că acestea s-au dovedit până acum derutante;
problema persistă.
Vă întreb acum, când vă creionaţi programul
de activitate: De ce anume aveţi nevoie ca anomalia să nu mai continue:
1. Solicitaţi alocarea prin lege a unei ponderi
din PIB?
2. Solicitaţi modificarea cadrului legislativ,
iar dacă da, în ce sens?

3. Consideraţi că împărţirea responsabilităţilor legate de investiţii între minister, inspectoratele şcolare şi unităţile teritorial-administrative
încurcă lucrurile?
4. Se impune înăsprirea sancţiunilor administrative, contravenţionale sau penale în legătură
cu cazurile de delăsare în acest domeniu?
5. Apreciaţi că mai multă transparenţă din
partea Ministerului (spre exemplu printr-un site
actualizat cuprinzând obiectivele şi stadiul lucrărilor) v-ar ajuta?
6. Identificaţi alte strategii?“
BOLI VINDECABILE MEDICAL,
BOLI NEVINDECABILE BIROCRATIC

Am mai relatat în cadrul acestei rubrici despre
demersurile parlamentarului UUR împotriva desfiinţării unor unităţi medicale pentru bolile pulmonare. Într-o logică birocratică, specifică Ministerului Sănătăţii, problema ar fi fost rezolvată.
În logica vieţii – şi, între ghilimele, a bacililor
tuberculozei, dacă vreţi! – rezolvarea constituie
mai curând o bătaie de joc, după cum se observă
şi în fragmentele unui nou demers al parlamentarului către doamna ministru Sorina Pintea:
„La sfârşitul anului 2017, la solicitarea mai
multor cetăţeni din Maramureşul istoric, am
adresat ministrului sănătăţii de la acea vreme o
întrebare (2503 A din 04.12.2017) privind lipsa
asistenţei de specialitate pentru bolnavii de
T.B.C. de pe Valea Vişeului, judeţul Maramureş.
Reverificând situaţia în teritoriu, am constatat că în anul 2014, postul de medic specialist a
fost scos la concursul naţional de rezidenţiat şi
ocupat de către un medic cu contract de muncă,
încheiat cu Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus, la
data de 08.12.2014, dar că în momentul în care
medicul specialist a dorit să se prezinte la locul
de muncă a constatat că nu poate consulta, ca
urmare a faptului că spitalul se afla în reabilitare, iar spaţiul fostului Compartiment PNEUMOLOGIE-TBC fusese ocupat de Compartimentul
de Cardiologie.
S-a ajuns la situaţia ca pacienţii din zonă cu
alte boli pulmonare decât tuberculoza, care nu au
posibilitatea să se deplaseze la Sighetu Marmaţiei unde există cel mai apropiat ambulatoriu de
pneumologie să achite contravaloarea consultului pneumologic şi investigaţii în Dispensarul
T.B.C., chiar dacă aceştia sunt asiguraţi medical
şi au dreptul la îngrijiri medicale gratuite. Pe de
altă parte, angajata Spitalului Orăşenesc Vişeu
de Sus în cadrul LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE, singura din cadrul laboratorului
care realizează examenul bacteriologic BK al
probelor de spută recoltate în cadrul Dispensarului nu este plătită pentru această activitate de
aproximativ 2 ani – activitate cu risc epidemiologic şi de contaminare.
Stimată Doamnă Ministru,
Urmare celor menţionate mai sus, în conformitate cu dispoziţiile art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului, vă rog să-mi comunicaţi următoarele:
• În cazurile precum cel descris în prezenta
întrebare, mai pot fi asigurate serviciile de prevenire, depistare, tratare şi creştere a aderenţei la
tratament pentru bolnavii cu tuberculoză în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii?
• Ce măsuri întreprinde Ministerul Sănătăţii
pentru ca acţiunile prevăzute în Strategia Naţională de Control al Tuberculozei să poată să fie
implementate?
• Mai poate fi respectată Strategia Naţională
de Control al Tuberculozei în România 20152020 care are ca scop eliminarea acestei boli ca
problemă de sănătate publică în România până
în 2050?“.
Observator
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Comunicat
Din activitatea conducerii
Uniunii Ucrainenilor din România

În ziua de 21 august 2019, la sediul central al
UUR, a avut loc şedinţa de lucru a Consiliului
UUR, la care au participat 21 din cei 24 membri.
În prima parte a lucrărilor şedinţei, Prezidiul a
analizat modul cum au fost utilizate de către filialele judeţene şi comisiile UUR resursele bugetare
alocate pentru luna iulie 2019, rezultând că activitatea financiar-contabilă şi de evidenţă a
bunurilor din patrimoniul UUR la nivelul
organizaţiilor şi al filialelor se desfăşoară conform reglementărilor în vigoare şi deciziilor
primite de la conducerea UUR prin organele
financiar-contabile.
Lucrările şedinţei au continuat cu prezentarea
şi discutarea devizelor estimative (15 devize)
pentru activităţile planificate a se desfăşura în
luna septembrie 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 Naţionale a Ucrainei, participarea la acţiuni
şi festivaluri specifice, Zilele culturii slave,
tradiţii de toamnă specifice minorităţii ucrainene
din România, conferinţe şi mese rotunde privind
istoricul ucrainenilor din România, vizite de
cunoaştere şi documentare în Ucraina. Sumele
solicitate pentru aceste acţiuni s-au înscris în limitele 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 54 referate de necesitate
prin care se solicită suplimentarea sumelor alocate în cazul unor acţiuni desfăşurate, la care s-au
depăşit sumele iniţiale ca urmare a numărului
mare de participanţi, alocarea unor sume de bani
pentru achiziţia unor obiecte de mobilier, a unor
instrumente muzicale şi costume de scenă pentru
formaţii artistice ale filialelor UUR, organizarea
şi desfăşurarea unor întreceri sportive, 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, achiziţia de aparatură electronică pentru filiale şi organizaţii locale, cheltuieli gospodăreşti, deplasări pentru a participa la
diverse acţiuni în ţară şi în afara graniţelor şi prelungirea unor contracte de muncă, care se înscriu
în limitele fondurilor existente ale bugetului
aprobat şi ale legislaţiei în vigoare, fiind aprobate
în marea lor majoritate.
Luându-se în discuţie investiţiile propuse a se
efectua în lunile ce urmează, preşedinţii filialelor
Suceava, Cluj şi Botoşani au solicitat demararea
procedurilor pentru realizarea unor investiţii la
organizaţiile locale Rădăuţi, Negostina, Cândeşti,
Cluj, precum şi dotarea filialelor Botoşani,
Caraş-Severin, Satu Mare, Tulcea.
În cadrul şedinţei, Comisia pentru editarea

Curierul UCRAINEAN

cărţilor şi Comisia pentru selecţia de oferte de la
edituri au supus aprobării Consiliului publicarea
în trimestrul III /2019 a volumului de versuri
„Cea mai frumoasă mamă“, autoare Irina Moisei.
În continuare, a fost prezentată o informare
referitoare la situaţia învăţământului în limba
ucraineană, situaţia inspectorilor şcolari judeţeni
pentru limba ucraineană, problemele şi greutăţile
întâmpinate în ultimul timp şi măsurile ce se
impun a fi luate în perioada imediat următoare.
La acest punct al ordinii de zi au fost discutate şi
problemele legate de reabilitarea clădirilor de la
Liceul „Taras Şevcenko“, greutăţile, dar şi sprijinul primit de la administraţia judeţeană şi măsurile întreprinse pentre deschiderea unei grădiniţe
pentru copii ucraineni la Sighetu Marmaţiei,
solicitându-se în acest sens şi sprijinul membrilor
Consiliului pentru dotarea cu mobilier a acestei
instituţii (membrii Consiliului au subscris cu
diferite sume de bani în acest sens).
La finalul discuţiilor, au fost dezbătute detaliile desfăşurării Consfătuirii cadrelor didactice
care predau în limba ucraineană, acţiune desfăşurată în parteneriat cu MEN din România şi
Ucraina.
Un punct de sine stătător şi de importanţă pentru activitatea viitoare a UUR l-a constituit convocarea Congresului Uniunii Ucrainenilor din
România, care se va desfăşura în perioada 26-27
octombrie 2019 la Cluj-Napoca, judeţul Cluj. În
acest sens, au fost transmise filialelor UUR convocatorul, împreună cu toate documentele necesare bunei desfăşurări a acestuia.
La ultimul punct al ordinii de zi s-au luat în
discuţie şi au fost soluţionate problemele referitoare la salarizarea personalului UUR, tipărirea
ziarelor editate de UUR, prelungirea contractelor
de comodat la autoturismele folosite de filialele
UUR.
Totodată, au fost prezentate invitaţiile primite
din partea partenerilor din ţară şi din Ucraina
pentru a participa la acţiuni culturale, reuniuni,
consfătuiri, congresul SKU etc., care au fost analizate stabilindu-se măsuri concrete şi condiţiile
de participare.
În cadrul aceluiaşi 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 încheierea lucrărilor şedinţei, Consiliul a
adoptat hotărâri şi decizii pentru fiecare dintre
măsurile votate, acestea fiind semnate de către
membrii acestuia.
Următoarea şedinţă de lucru a Consiliului va
avea loc la o dată şi în locaţia ce vor fi comunicate în timp util filialelor.
Material realizat de vicepreşedintele UUR
Victor HRIHORCIUC

La mulţi ani,
Nicolae Miroslav
Petreţchi!

La 16 septembrie 2019, Nicolae Miroslav
Petreţchi, preşedinte al Uniunii Ucrainenilor
din România şi deputat în Parlamentul României, a împlinit 34 de ani.
Ne face o plăcere deosebită să vă transmitem cu prilejul zilei dumneavoastră de naştere
cele mai frumoase gânduri şi noi împliniri în
plan personal şi în rolul important pe care îl
îndepliniţi în bunul mers al activităţilor
Uniunii Ucrainenilor din România. Aceleaşi
gânduri bune le adresăm şi familiei dumneavoastră. Aşteptăm să lucrăm împreună încă
mulţi ani, spre binele comunităţii ucrainenilor
din ţara noastră.
Redacţia „Curierului ucrainean“

ANUNŢ

Comisia pentru cultură a Uniunii Ucraineni lor din România organizează cea de-a III-a
ediţie a Conferinţei Internaţionale „Ucrainenii
din România: Istorie, contemporaneitate şi perspective“ care va avea loc în perioada 8-10
noiembrie 2019 la Bucureşti.
La conferinţă se vor dezbate problemele
legate de istoria, etnografia, antropologia, politologia, arta, învăţământul şi cultura ucrainenilor din România.
Vă rugăm să ne trimiteţi până la data de 20
octombrie 2019 titlul şi un scurt rezumat al
comunicării dumneavoastră. Totodată pentru
includerea comunicării dumneavoastră în cel
de-al treilea volum „Ucrainenii din România:
Istorie, contemporaneitate şi perspective“ vă
rugăm să ne trimiteţi textele complete până la
data de 8 noiembrie 2019 pe adresa de e-mail:
trona2007@gmail.com
Lucrările trebuie să corespundă următoarelor standarde tehnico-redacţionale:
1. Cuvinte-cheie în limbile engleză şi
română sau ucraineană (minim 5 cuvinte).
2. Un scurt rezumat în limba engleză şi
română sau ucraineană, în jur de 15 rânduri,
incluzând titlul în limba română sau ucraineană.
3. Тextul trebuie să fie scris cu caractere
Times New Roman, corp 12, spaţiu 1,5, recomandăm minimum 10 pagini.
4. Textul trebuie să conţină şi bibliografia
folosită.
5. Fotografiile se trimit în format JPG sau
TIF.
Uniunea Ucrainenilor din România asigură
cazarea şi masa pe timpul desfăşurării conferinţei.
Comitetul de organizare
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24 august 1991 a devenit o dată semnificativă
în istoria poporului ucrainean începând cu
adoptarea Actului de Independenţă a Ucrainei de
către Rada Supremă. Ziua Independenţei Ucrainei
simbolizează la ucraineni naşterea libertăţii
suveranităţii statului, integrităţii lui teritoriale, a
standardelor unei vieţi democratice şi politicii
externe de sine stătătoare.
Aniversarea a 28 de ani de la renaşterea
poporului ucrainean şi eliberarea pământului
străbun de sub ocupaţie străină a fost sărbătorită
în cadrul unei mese rotunde şi de comunitatea
ucraineană din Galaţi. La această sărbătoare au
fost invitaţi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
şi ai Primăriei, reprezentanţi ai presei etc.
În materialul prezentat de către preşedintele
comunităţii ucrainene din Galaţi s-au amintit, pe

Ziua Independenţei Ucrainei
marcată la Galaţi

scurt, câteva date importante din istoria zbuciumată a Ucrainei, începând de la creştinarea
acesteia de către cneazul Volodymyr în anul 888.
A fost momentul de a ne aduce tributul celor care
şi-au dat viaţa să apere statul independent ucrainean. S-au subliniat, de asemenea, importanţa
proclamării independenţei de stat – împlinirea
visului secular al ucrainenilor de a-şi avea propria
lor patrie, liberă şi independentă, şi succesele din
ultima vreme în procesul de renaştere spirituală a

poporului ucrainean. Fără sprijinul moral şi financiar din partea UUR, noi, ucrainenii gălăţeni,
n-am fi avut propria noastră casă, în care sunt
bineveniţi toţi ucrainenii cinstiţi şi devotaţi cauzei
noastre comune: renaşterea culturii ucrainene pe
pământul românesc.
Vichentie NICOlaICIUC,
preşedintele filialei Galaţi a UUR

Recepţie de Ziua
Independenţei Ucrainei

Cu prilejul Zilei Independenţei Ucrainei, la 9
septembrie a.c., a avut loc o recepţie oferită de
Ambasada Ucrainei în România, în sala de protocol a Hotelului Dorobanţi din centrul Capitalei.
Au participat Tudor Buzatu, secretar de stat în
Cabinetul vicepremierului responsabil cu implementarea parteneriatelor strategice ale României,
Dănuţ Sebastian Neculăescu, secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanţi ai
Parlamentului României, şefi ai misiunilor diplomatice acreditaţi în România, militari, perso-

nalităţi ale vieţii culturale, artistice, ale clerului,
membri ai comunităţii ucrainenilor din Bucureşti
şi din ţară, cetăţeni ucraineni.
Ceremonia a început cu intonarea imnurilor
naţionale ale Ucrainei şi României. Apoi evenimentul a fost salutat de Excelenţa Sa Oleksandr
Bankov, ambasadorul Statului Ucrainean, şi de comune împărtăşite de cele două popoare. Toate
Tudor Buzatu, secretar de stat în Guvernul Româ - acestea au fost concretizate prin vizite la nivel
niei. În cuvântul său, ambasadorul ucrainean a pus înalt, care au avut loc în ultimii ani.
accentul pe relaţiile excelente dintre Ucraina şi
România, bazate pe legături istorice şi viziuni
Mihai POCORSCHI

Prima zi de şcoală la Liceul
Pedagogic „Taras Şevcenko“

Prima zi de şcoală a fost aşteptată cu nerăbdare de elevii Liceului
Pedagogic Ucrainean „Taras Şevcenko“ din Sighetu Marmaţiei. Aceştia
au fost prezenţi în număr foarte mare la festivitatea de deschidere a
noului an şcolar 2019-2020.
La această sărbătoare, directorul liceului, prof. dr. Vasile Cureleac, a
invitat oaspeţi de seamă, precum deputatul Parlamentului din România,
dl Nicolae Miroslav Petreţchi, preşedintele filialei Maramureş a Uniunii
Ucrainenilor din România, dl Miroslav Petreţchi, preotul paroh al
Bisericii Ortodoxe Ucrainene din Sighetu Marmaţiei, cons. Nicolae
Lauruc, inspectorul de specialitate, doamna prof. Mariana Dobroţchi,
reprezentantul Poliţiei locale, comisar Ioan-Daniel Dobra. Toţi parte nerii instituţiei de învăţământ au urat copiilor, părinţilor şi întregului
corp profesoral mult succes în noul an şcolar şi rezultate frumoase la
învăţătură. Ei au apreciat, de asemenea, importanţa şi rolul profesorului
de a transmite informaţii, dar şi de a forma buni cetăţeni pentru socie tate. Bun venit la şcoală a fost adresat şi bobocilor care încep clasa
pregătitoare.
În continuare, dl Cureleac, directorul liceului, a prezentat situaţia
acestuia şi i-a informat pe toţi cei prezenţi despre înfiinţarea primei
grupe de grădiniţă cu program prelungit, din cadrul liceului, educatoare
fiind doamna Ana Maria Herbil.
Au fost exprimate urări de succes în noul an şcolar.
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prof. Iaroslava ŞtElIaC,
corespondent

Alegeri locale în
organizaţia UUR Brodina

Duminică, 15 septembrie a.c., în eleganta sală de evenimente a casei „Adhoc“ s-au desfăşurat alegerile noii conduceri a organizaţiei UUR din Brodina,
judeţul Suceava al cărei mandat expiră anul acesta.
Lucrările adunării de alegeri au fost conduse de către preşedintele
Comitetului judeţean Suceava al UUR în persoana dlui Ilie Sauciuc.
După ce s-a făcut apelul celor prezenţi, s-a explicat importanţa şi scopul
şedinţei, s-au trecut în revistă rodnicele activităţi ale acestei organizaţii comunale pe ultimii patru ani de zile.
Aşa cum a reieşit din raportul de activitate, au fost scoase în evidenţă în
mod deosebit acţiunile legate de tradiţionala ocupaţie a locuitorilor privind
încondeierea ouălor şi activitatea desfăşurată în cadrul muzeului local ce
conţine o sumedenie de exponate valoroase din viaţa de zi cu zi a locuitorilor
legate de tradiţii şi obiceiuri. Organizaţia comunală a desfăşurat şi alte
manifestări, precum lansări de carte, şezători, serbări cu participarea grupului
instrumental vocal al elevilor din localitate ş.a. De remarcat acţiunile organizate în cadrul manifestărilor de masă, precum „Convieţuiri“, Ziua pensionarului.
S-a trecut apoi la alegerea noii conduceri, prilej cu care dna Elena Torac a
fost realeasă ca preşedinte, ceea ce confirmă că a desfăşurat o activitate
apreciată de membrii UUR. De asemenea, a fost ales un nou birou format din
5 membri. În raport de numărul celor prezenţi s-au desemnat 8 delegaţi şi 5
invitaţi pentru Conferinţa judeţeană Suceava.
În unanimitate de voturi cei prezenţi au hotărât să propună Conferinţei
judeţene reconfirmarea dlui Ilie Sauciuc în funcţia de preşedinte al noului
Comitet judeţean al UUR Suceava.
Mihai GHEORGHI
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Vizită la redacţia revistei

În perioada 24-25 iulie a.c., Uniunea
Ucrainenilor din România a organizat la Bucureşti
Colocviul Naţional „Publicaţiile de presă ale
Uniunii Ucrainenilor din România“, având în program o masă rotundă pe tema „Rolul publicaţiilor
UUR în păstrarea identităţii ucrainene“, un frumos concert extraordinar, precum şi prezentare de
cărţi editate de UUR.
În calitate de corespondent al acestor
publicaţii, am avut şi eu onoarea să fiu invitat şi
plăcerea de a participa la acest eveniment. Cum în
prima zi programul urma să înceapă abia la orele
17 în sala de festivităţi a EURO HOTELS, iar eu
sosisem în Capitală cu trenul de noapte IR Vatra

Dornei-Bucureşti dimineaţa la ora 7,30 şi având
mai mult timp liber la dispoziţie, am făcut – cum
era şi normal – o vizită la sediul central al UUR,
unde se află şi redacţiile publicaţiilor de presă ale
Uniunii.
Ca oricare dintre cititorii acestor publicaţii,
mai ales fiind şi corespondent, eram curios să văd
la faţa locului sediul unde – pe baza materialelor
primite de la corespondenţii din teritoriu – ia
naştere şi se stabileşte forma definitivă a

publicaţiilor. Cu mulţi ani în urmă, încă pe vremea
când sediul UUR şi al redacţiilor respective se
afla situat pe Calea Victoriei, am avut ocazia să
fac acolo o vizită, dar acum eram şi mai curios,
deoarece la noul sediu al UUR din strada Radu
Popescu condiţiile de redactare şi pregătire pentru
tipărire a materialelor primite
sunt superioare, modernizate.
Desigur, o mare parte din cititori cândva şi-a pus întrebarea
cum arată o redacţie de
publicaţii şi cum se desfăşoară
acolo activitatea redacţională.
Mai mult ca sigur că cititorii îşi
închipuie un spaţiu mare,
încărcat cu aparatură
diversă, în cadrul căruia la
multe birouri, în sunetul
neîntrerupt al apelurilor
telefonice se desfăşoară
asiduu activitatea perso nalului în jurul căruia
este o forfotă neîntreruptă
şi perpetuă mişcare.
Cu gânduri oarecum asemănătoare,
m-am hotărât să vizitez şi am intrat în camera unde se află redacţia revistei „Curierul
ucrainean“ – o cameră luminoasă, nu prea
mare, dar nici mică, în interiorul căreia se
află mobilă de birou, aparatura necesară
unei activităţi obişnuite, nu prea intense, deoarece
aici îşi desfăşoară activitatea zilnică doar două
persoane – domnul Ion Robciuc, redactorul-şef şi
doamna Ştefania (Ganciu) Pietreanu, redactor –
care m-au întâmpinat cu bucurie invitându-mă să
iau loc pe unul din scaunele rezervate musafirilor.
Deşi era o oră încă destul de matinală, aici
activitatea se desfăşura din plin, se simţea acea
atmosferă de lucru specifică unei instituţii de
prestigiu. Dovadă erau materialele de pe masa

redactorului-şef şi cele aflate în computerul redactorului – materiale care erau în faza de finalizare
a revistei pe luna în curs, forma ei definitivă
urmând a fi trimisă spre tipărire chiar în acele zile.
Cu toate acestea, dumnealor au găsit timp să stăm
puţin de vorbă, să-mi explice şi să-mi răspundă cu
amabilitate la întrebările privind activitatea lor
„deconspirând secretele“ profesionale – ceea ce
mi-a permis să-mi lărgesc orizontul cunoaşterii,
de aproape, la faţa locului, privind munca plină de
responsabilitate în cadrul unei redacţii. Între vederea noastră a fost cordială, plină de interes şi
parcă prea scurtă pentru
mine, deoarece, având în
vedere circumstanţele privind termenul de predare
pentru tipărirea revistei, nu
am vrut să abuzez de ospitalitatea dumnealor şi am
hotărât să scurtez vizita
lăsându-i să-şi continue
nestingheriţi activitatea aşa
că, mulţumindu-le pentru
amabilitate, am plecat din
redacţie nu înainte de a ne
fotografia împreună, imortalizând, astfel, această vizită
căci fotografiile – despre
care se spune că valorează
cât o mie de cuvinte – contribuie la păstrarea neştearsă a amintirilor, cu atât
mai mult când ele sunt plăcute, pline de
semnificaţie, aşa cum a fost şi această întrevedere.
Ne-am despărţit cu promisiunea de a ne mai
întâlni de câte ori se va ivi ocazia la sediul
redacţiei, dar – spre bucuria noastră – ne-am reîntâlnit chiar a doua zi la masa rotundă din cadrul
Colocviului. Doresc colectivului redacţional al
revistei „Curierul ucrainean“, precum şi colectivelor de la celelalte reviste ucrainene editate de
UUR mult spor în activitate şi realizarea cu succes
a tuturor obiectivelor stabilite la acest Colocviu cu
privire la păstrarea identităţii ucrainene.
text şi foto Iarema ONEŞCIUC

Copiii participanţilor la luptele din estul Ucrainei şi ai eroilor
căzuţi la datorie din regiunea Vinnyţea, în vacanţă la Iaşi

În baza acordului de cooperare
dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi
Administraţia de Stat Regională din
Vinnyţea şi a Protocolului între
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi
Departamentul Politici Sociale şi de
Tineret din regiunea Vinnyţea referitor la o vacanţă de odihnă şi recuperare cu o durată de 7 zile la Iaşi, un
număr de 80 de copii ai partici panţilor la acţiunile de luptă din estul
Ucrainei din regiunea Vinnyţea au
efectuat două vizite, în perioada
iulie-august a acestui an, în municipiul Iaşi şi împrejurimi. Cheltuielile
privind masa, cazarea, organizarea şi
desfăşurarea excursiilor, a vizitelor
şi a celorlalte activităţi au fost suportate de partea primitoare, Administraţia de Stat Regională Vinnyţea
a plătit doar transportul.
Deplasarea în România a fost
oferită copiilor între 9 şi 15 ani din
categoriile membrilor familiilor
decedate în acţiunile militare din
estul Ucrainei (în prezent sunt 84 de
copii orfani, cu vârste cuprinse între
0 şi 18 ani). Decizia de a călători a
fost luată pentru fiecare caz în parte
de mame şi după caz, rudele copiilor.
De asemenea, pentru copiii din
regiunea Vinnyţea, din spusele re -

prezentanţilor care au însoţit copiii,
la nivelul consiliilor locale şi al
organizaţiilor nonguvernamentale
s-au încheiat înţelegeri pentru organizarea unor vacanţe similare în
Polonia şi în Bulgaria. Astfel, cei din

Trei Ierarhi, Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei, Muzeul Mitropolitan,
Grădina Botanică din Iaşi. Centrele
interactive s-au dovedit a fi o atracţie
deosebită pentru copii prin ateliere
de quilling, sala de escaladă Zity

Chmilnyk şi Litin vor trimite copii în
vacanţă în Polonia, iar cei din
Moghilev-Podilsk în Bulgaria.
În cadrul sejurului, au fost planificate programe interesante de vizite,
distracţii şi excursii. Printre obiectivele vizitate de copii s-au aflat:
Palatul Culturii din Iaşi, Mănăstirea

Gravak, centrul comercial Palas,
centrul de agrement Ciric. Grupul de
copii a efectuat şi o excursie la Lacul
Roşu, încheindu-se cu o plimbare cu
barca pe Lacul Bicaz.
De asemenea, copiii au avut
ocazia să se plimbe pe Bulevardul
Ştefan cel Mare şi în Parcul Copou,
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unde i-au aşteptat o serie de activităţi
recreative. Planul a prevăzut numeroase distracţii terapeutice neinteractive, discoteci, karaoke, seri de
comunicare în apropierea focului de
tabără.
Copiilor li s-a oferit şi ocazia de a
participa la o şedinţă a Consiliului
Judeţean Iaşi, prilej cu care au făcut
şi o poză de grup cu preşedintele
Consiliului Judeţean Iaşi, dl Maricel
Popa.
În cele din urmă, trebuie menţionat faptul că, Consiliul Judeţean
Iaşi le-a oferit tinerilor ucraineni o
vacanţă de neuitat plină de distracţii
şi excursii interesante. Copiii au avut
ocazia să viziteze unele dintre cele
mai importante locuri istorice şi
geografice ale României.
Considerăm că o astfel de vacanţă a contribuit la descărcarea
emoţională a acestor copii orfani din
Ucraina. Aceasta este una dintre
modalităţile de reabilitare psihologică a copiilor participanţilor ucişi
şi răniţi în teatrul acţiunilor militare
din estul Ucrainei
Victor HRIHORCIUC,
preşedintele filialei Iaşi a UUR
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MIRACOLUL DE LA IZVOARELE SUCEVEI

Am auzit, e drept de puţine ori, că localitatea
Izvoarele Sucevei se află la capătul lumii. Este o
afirmaţie nefondată şi vehiculată de cei care n-au
trecut pe-acolo, n-au stat de vorbă cu oamenii locului, nu le-au cunoscut aspiraţiile, preocupările

şi, mai ales, realizările lor. Din fericire mă pot
lăuda că sunt în cunoştinţă de cauză despre
această localitate, mai ales datorită unui om de
excepţie: distinsul intelectual Ion Aflorei, deacum regretat, fiind plecat prea devreme la întâlnirea cu îngerii. Tocmai de aceea m-am bucurat
când am primit invitaţia de la Ioana, iubita
lui fiică, de a participa la o manifestare
culturală închinată şi regretatului său tată.
Clubul Pensionarilor din Rădăuţi al
CARP „Speranţa“, cu sprijinul Organizaţiei
locale Rădăuţi a Uniunii Ucrainenilor din
România ne-a lansat invitaţia de-a participa
la manifestarea organizată la Izvoarele
Sucevei, acolo fiind invitate mai multe colective artistice, mai ales de etnie ucraineană.
Localitatea Izvoarele Sucevei este
situată în extremitatea de nord a judeţului
Suceava, mai precis în partea de N-V a
acestuia, la graniţa cu Ucraina. La hotarul
ei se află şi un punct de trecere a frontierei.
În cele trei sate ale comunei: Izvoarele
Sucevei, Bobeica şi Brodina trăiesc în bună
înţelegere de sute de ani ucraineni (55%) şi
români (43%), aproape în totalitate fiind
ortodocşi.
Excursia a fost organizată de Organizaţia
locală a UUR (Vasile Pascar, preşedinte şi Marin
Pesclevei, vicepreşedinte), iar noi ne-am prezentat cu corul nostru cameral, condus de prof.
Gheorghe Dascăl. Prin grija doamnei Ana Marcu,
preşedinte al CARP s-a asigurat prezenţa întregului efectiv al corului nostru.
Am pornit la drum cu inima strânsă, deoarece
vremea ne era potrivnică, norii ameninţători
tronau deasupra noastră şi ne ameninţau că acumacum vor revărsa asupra noastră potopul. Poate
de aceea nici nu eram toţi în apele noastre. Noroc
de şoferul autocarului, care a avut inspiraţia să ne
pună la dispoziţie prin staţia autocarului un concert de muzică populară românească şi ceva
muzică uşoară, cam de pe vremea tinereţii noastre. Asta ne-a mai înviorat. În rest, tot cu ochii la
cer, dar acesta a avut grijă să ţină robinetele norilor închise, aşa că n-am avut probleme prea mari
cu ploaia. În plus, am încercat şi noi să ţinem
pasul cu soliştii care ne delectau.
Ajunşi la destinaţie am aflat că programul este
destul de încărcat şi este constituit din şase
momente: slujba de sfinţire a Căminului Cultural
şi de pomenire a profesorului Ion Aflorei, cuvintele de salut ale oaspeţilor, prezentarea cărţii „Izvoarele Sucevei – o comună din munţii Bucovi nei“, program artistic, recitalurile doamnei Laura
Lavric şi al lui Alexandru Brădăţan, momentul
final al activităţii, bineînţeles, o surpriză. Drumul
fiind foarte lung, noi am ajuns chiar la terminarea
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slujbei de sfinţire şi de pomenire, asistând la
mesajele de salut rostite de oaspeţii localităţii.
Primarul comunei, Mihai Mehno, a avut ce
prezenta: Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Angelica Fădor, deputat,
Dan Cadariu, senator, Miroslav
Petreţchi, deputat, primarul localităţii Zeletin din Ucraina. Fiecare
dintre ei, după salutul primarului,
a rostit câte o alocuţiune. Toţi şiau manifestat bucuria pentru că la
Izvoarele Sucevei a fost reabilitată o clădire modernă, mai
mare chiar decât o casă de cultură, aşa cum merită oamenii din
această localitate.
Domnul Gheorghe Flutur a
scos în evidenţă colaborarea care
există la nivelul Consiliului Local, meritul de necontestat fiind al
primarului comunei. Nu numai
clădirea este foarte frumoasă, dar
şi dotarea Căminului Cultural este
pe măsura cerinţelor actuale. A precizat şi ce mai
este de făcut la nivelul localităţii, multe dintre ele
vor fi realizate şi cu ajutorul administraţiei
judeţului. M-a impresionat primarul din Ucraina,
care a afirmat, printre altele că „ceea ce văd aici
este ca-ntr-o poveste“.

Domnul primar a înmânat 10 plachete unor
personalităţi şi 6 diplome de onoare sponsorilor
activităţii, dar şi conducătorilor unităţilor care au
realizat reabilitarea Căminului Cultural.
A urmat spectacolul artistic, care a fost deschis
de Ana-Maria Belecico, care a interpretat cântece
şi-n limba română, şi-n cea ucraineană. Pe

aceeaşi linie s-a înscris şi grupul vocal „Vocile
Negostinei“, ansamblul folcloric“„Kozaciok“ din
Bălcăuţi, „Izvoraşul“ din localitate şi corul „Seniorii“ al CARP Rădăuţi. Iar elevele Iuliana

Sauciuc şi Andreea Maruţeac, reprezentând Casa
de Cultură din Milişăuţi (director Brânduşa
Peslar) ne-au încântat cu frumoase melodii în
limba română şi ucraineană. Dovadă că tot ce-au
văzut le-a plăcut, este faptul că fiecare număr a
fost răsplătit cu aplauze furtunoase de spectatori,
care au umplut până la refuz sala Căminului
Cultural.
Ce să mai spun de recitalul prezentat de cele
două stele ale cântecului popular bucovinean şi
nu numai: doamna Laura Lavric şi domnul
Alexandru Brădăţan. Nu ştiu de ce, dar, dacă ar fi
cântat până dimineaţă, am impresia că nu s-ar fi
ridicat nici un spectator de pe scaun. Sătenii ştiu
să aprecieze cântecul popular bucovinean, dar şi
talentul celor doi artişti.
A urmat prezentarea monografiei satului,
scrisă de distinsul intelectual Ion Aflorei, dascălul
care a slujit comuna timp de 31 de ani. De fapt,
este a doua ediţie a acestei cărţi pentru că, aşa
cum mi-a destăinuit la vremea aceea autorul, n-a
fost mulţumit de prima versiune. De-abia după
tipărirea ei şi-a dat seama că mai sunt multe de
scris. Meritul apariţiei acestei cărţi este şi al
Consiliului Local, dar mai ales al primarului, care
a determinat Consiliul Local să sponsorizeze
apariţia acestei lucrări, prin aceasta dovedind că
este şi un mare iubitor de cultură, iar învăţământul din comună este una din priorităţile activităţii
sale. Mai rar primar ca să procedeze astfel.
Mă gândesc, şi credeţi-mă că ştiu ce spun,
ce exemplu ar putea lua de la domnul
Mehno şi alţi primari din judeţ. Această
carte-document merită o atenţie mai mare,
neputând să exprim în câteva fraze ce-am
desprins din lecturarea ei. Am remarcat
cele scrise, în loc de prefaţă la ediţia a II-a,
de prof. Pavel Aionesă de la Şcoala nr.16
din Galaţi, fost coleg de studii şi bun prieten cu autorul. În plus, acesta i-a închinat
şi un poem, din care reproduc doar o strofă:
„Vreţi să ştiţi de ce-a murit/ Ionică, dragul
nostru?/ A murit că s-a grăbit/ Să-şi înde plinească rostul“. Superbe cuvinte!
Menţionez faptul că toţi interpreţii care
au evoluat pe scenă au fost invitaţi la o
masă bogată, pe care au găsit de toate, de la
mâncare la băutură. Iar la terminarea spectacolului absolut toţi spectatorii au primit câte o
caserolă cu bunătăţi din partea organizatorilor. Şi,
cum s-a anunţat o surpriză, aceasta a fost că la
balul gospodarilor comunei a cântat formaţia
„Bucovina Band“ din Vatra Dornei. Am înţeles de
la spectatori că este o formaţie foarte cunoscută şi
apreciată în zonă. Un cuvânt bun, deşi ar merita
mai multe, pentru tânărul Doru Bighiu, prezentatorul spectacolului, care s-a dovedit a fi foarte
bine informat şi a dat savoare spectacolului pe
care l-a prezentat.
Şi mai am de adăugat ceva: cu acest prilej am
avut cinstea şi onoarea de-a le cunoaşte şi pe cele
două fete ale lui Ion şi Viorica Aflorei. Le
cunoşteam numai din ce mi-a povestit bădia Ion.
Este vorba de Ana-Maria şi Ioana-Iulia, dar şi pe
părintele Ioan Irimia, soţul primei, ca şi pe cei doi
copilaşi. O familie foarte frumoasă, dar din care
lipseşte cineva... Aşa am mai adăugat la colecţia
mea de fotografii şi altele devenite document.
La întoarcere, s-au dezlănţuit pensionarii
noştri. Melodiile şoferului n-au mai avut căutare,
deoarece s-a stat la rând la microfon. S-a cântat,
s-au spus glume, s-au recitat poezii. Din nou au
excelat Ion Burciu, dr. Tăşală, Rodica Strateciuc.
Şi-aşa nici nu ne-am dat seama când am ajuns pe
la casele noastre. O altă activitate culturală,
datorată celor din Izvoarele Sucevei, pe care n-o
vom uita niciodată. Dar noi aşteptăm să mai fim
chemaţi.
text şi foto prof. Gheorghe DOlINSkI
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Biserica din Dărmăneşti 2, partea satului
numită Kilibancina, îşi serbează hramul la 20
iulie, de Sărbătoarea Sfântului şi slăvitului proroc
Ilie Tesviteanul, unul dintre cei mai importanţi
proroci din Vechiul Testament.
Utrenia, Acatistul Sf. Ilie şi Sfânta Liturghie
s-au desfăşurat încă în lăcaşul vechi, aflat în
curtea noii biserici, deocamdată încă neterminate,
dar se presupune că în toamna aceasta va fi
sfinţită. La biserica din Kilibancina, preotul
paroh este părintele Mihai Cobziuc, fiu al satului
Dărmăneşti, care a studiat teologia la Kiev,
Ucraina şi de aceea aici se mai slujeşte bilingv,
adică în limba română, dar şi în
limba ucraineană, fiindcă în sat se
vorbeşte ucraineşte. Părintele Mihai
Cobziuc a organizat hramul bisericii
aşa cum se cuvine, a invitat încă 9
preoţi din Suceava, Dărmăneşti sat,
Măriţei, Dănila, Călineşti-Enache,
Iacobeşti, Costâna, Şcheia şi pe
finul său din Racova (Udeşti), care
până nu demult a slujit şi a cântat la
strană în această biserică, preotul
Ovidiu Divisevici. Deci au fost în
total 10 preoţi care au înălţat
mulţumiri şi rugăciuni către Bunul
Dumnezeu pentru tot poporul care a
fost de faţă, cât şi pentru tot neamul
ţării noastre. O mare mulţime de
oameni a asistat la slujbă. Au fost
invitate şi câteva grupuri vocale, care au interpretat cântece mai ales cele creştine în faţa frumoasei
biserici, care îşi va primi credincioşii din toamnă.
La această mare sărbătoare a fost invitat şi
grupul vocal ucrainean „Vocile Negostinei“ care
a asigurat răspunsurile în limba maternă atunci
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INVITAŢIE
LA HRAM
când din altar s-a auzit vocea blândă şi caldă a
părintelui Mihai Cobziuc în limba ucraineană, iar
în limba română ne-am alăturat corului bisericii,

care a uimit pe toţi cei prezenţi, un cor bine pus la
punct, cu voci frumoase. Aici, ca dascăl, mai
slujeşte unchiul meu, Vasile Conişceac, din Mă riţei, care în aprilie a împlinit vârsta de 90 ani. La
sfârşitul Sfintei Liturghii, părintele Cristian
Ştiubianu, de la parohia „Sfânta Cruce“ din
Suceava, prieten bun şi colaborator al părintelui Mihai Cobziuc, a
ţinut o frumoasă predică despre
Sfântul Ilie Tesviteanul. Din
cuvântul de învăţătură am reţinut
următoarele: „Se spune că Sf. Ilie
era fiul unui preot al Legii vechi,
care locuia în cetatea Tesve, din
Galaad (Israel), situată dincolo de
Iordan, iar de aici vine şi denumirea de Ilie Tesviteanul. Potrivit
tradiţiei, Sovac, tatăl lui Ilie a
văzut oameni îmbrăcaţi în
veşminte albe, care îl înveleau pe
Ilie în haine de foc şi îi dădeau să
mănânce o flacără. În credinţa
ortodoxă, preoţii templului din
Ierusalim au interpretat vedenia
astfel: Ilie a fost ales de
Dumnezeu pentru slujirea profetică. Sf. Ilie a trăit cu peste 850
ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab.
După ce a lăsat ca urmaş pe Elisei,
a fost luat de un car de foc şi
înălţat la cer, fără a trece prin
moarte. Se afirmă că scopul pentru
care Ilie a fost ridicat cu trupul la
cer, este acela că el va reveni la
sfârştul lumii, ca un al doilea
Înaintemergător al Mântuitorului,
pentru a vesti a doua venire a lui
Hristos spre a judeca neamul omenesc. Sf. Ilie s-a remarcat prin
lipsa de patimi, prin refuzarea
săvârşirii răului şi participării la
idolatrie, deci era un om lăuntric
curat, de care vorbea Legea veche.
Se mai spune că atunci când i s-a
arătat Dumnezeu, Sf. Ilie şi-a
acoperit faţa cu o mantie, pentru că
nu putea privi slava lui Dumnezeu.
Dar această vedere devine posibilă
după înălţarea sa la cer, când pe
muntele Taborului, Ilie a văzut
slava lui Dumnezeu, atunci când
Hristos s-a schimbat la faţă. Sf.
proroc Ilie Tesviteanul era un om
al dreptăţii într-o vreme de nedrep-

tate. Sf. Ilie a fost atât de aproape de Dumnezeu,
încât Domnul i-a împlinit toate cererile. La
rugăciunile lui Ilie, Dumnezeu a coborât din cer
foc, a înviat un mort, a plouat pământul, a despărţit Iordanul şi în cele din urmă l-a înălţat pe
profet la cer într-un car de foc. În popor se spune
că atunci când norii grei acoperă cerul şi începe
să tune şi să fulgere, trece Ilie cu carul plin cu
colaci“.
În faţa bisericii noi din Kilibancina, au mai
cântat şi alte grupuri din Marginea, „Polonynka“
din Paltinu, grupul din Dănila şi grupul gazdă.
După obicei de hram, musafirii sunt primiţi cu
mese întinse şi aşa a fost şi aici. Gospodinele satului au pregătit mâncăruri specifice: aperitive, sarmale, friptură cu garnitură, prăjituri, câte o felie de tort, băuturi
răcoritoare şi, bineînţeles, un pahar de vin
tradiţional.
Grupul vocal ucrainean „Vocile Negostinei“ a interpretat o cântare bisericească despre Maica Domnului şi o cântare de mulţumire către Dumnezeu. Celelalte grupuri au fost în ton cu evenimentul
din ziua respectivă şi au încântat publicul
care îi admira.
Mulţumim pentru această invitaţie şi
pentru această zi minunată.
Felicia GRIGORaŞ

Am tot încercat
Ascultă încet scrisul, fiule,
Priveşte adânc albastra mare,
Simte-i tandrul ritm ce-l are
Adulmecând încet fiecare răsărit de soare.
Ce-i astăzi o scrisoare? Ce-i astăzi omul,
oare?
Într-o lume captivă vapoarelor goale,
Fără ancoră şi fără motoare
Mi-ar mai păsa mie de soare?

Văd o umbră ce moare pe cale,
Dar în umblarea-i veştejită, ei nu i se pare
Că nu trecut-a prin viaţă pentru sine,
Ci pentru a-l învăţa pe unul ca mine.
Cad peniţe de cerneală pline
Ce pătate par a fi de sânge rece,
A unora ce rupt-au fila vie
Cu mulţimi de arse slove...

Respiră azi un suflet pur
Prin voinţa de-a afla desăvârşirea,
Pagină deschisă a vieţii lui
Şi a celui ce vorbit-a pentru el.
Scrise îţi sunt zilele puţine,
Colorate îţi sunt urmele grele,
Văzute îţi sunt gândurile crude,
Simţite îţi sunt trăirile trufaşe!

Ascultă încet scrisul, fiule,
Priveşte adânc albastra mare,
Simte-i tandrul ritm ce-l are,
Adulmecând încet fiecare apus de soare.

Sara-Marta DEaC,
masterandă la Facultatea de limbi
şi literaturi Străine
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„Suflet de ucrainean“

M-am gândit să revin, de această dată în mod
subiectiv, cu un interviu. Pentru mine nu e un
interviu oarecare, e primul interviu luat tatălui
meu. Datorăm ceea ce suntem părinţilor.
Destinul face ca tata să reprezinte UUR în
judeţul Botoşani, dar nu spre asta aş vrea să
priviţi. Eu m-am trezit într-o casă în care se vorbea ucraineşte, am copilărit într-un sat în care se
trăia frumos, în care oamenii – deşi vorbeau limba
ucraineană maternă – respectau ţara care îi
hrăneşte, eu am copilărit alături de un tată cu
suflet de ucrainean. Poate vi se par vorbe mari,
poate subiectivitatea îşi face simţită prezenţa, dar
ce avem mai presus decât rădăcinile?! Cum aş
privi în proprii-mi ochi în oglindă dacă nu v-aş
reda ceva autentic, ceva ce am trăit, ce am simţit
de-a lungul existenţei?!
Propun redacţiei o provocare, o rubrică
intitulată: „Suflet de ucrainean. Interviu cu tatăl
meu“. Toţi suntem în aceeaşi vibraţie, toţi avem
aceleaşi valori şi ce frumos ar fi dacă le-am
împărtăşi cu sufletul pe hârtie. Să trecem la
fapte!
Corespondent: Cine eşti, tată?
Victor Semciuc: Un om, un simplu om!
M-am străduit să fie cu literă mare, dar nu pot
impune celor din jur modul de a scrie, de a simţi.
Corespondent: Data naşterii: 2 martie1956.
Locul naşterii Siret, Suceava. Domiciliu: localitatea Rogojeşti, comuna Mihăileni, judeţul
Botoşani. Ce studii v-au definit şi v-au deschis
drumul spre catedră?
Victor Semciuc: Sunt absolvent al Liceului
Pedagogic Botoşani şi al Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Al. Ioan
Cuza“, Iaşi.
Corespondent: De când sunteţi membru
UUR? Ce îmi puteţi spune despre organizaţia din
care faceţi parte?
Victor Semciuc: Sunt membru al UUR din
1990 la iniţiativa lui Ştefan Tcaciuc, preşedintele
UUR din acele timpuri. În 1990, s-au înfiinţat trei
organizaţii în judeţul Botoşani: Rogojeşti, Sinăuţi,
Cândeşti. Organizaţiile înfiinţate în judeţul Botoşani au fost afiliate la organizaţiile cu titlul „Ţi nutul Bucovina“ unde era preşedinte Lucan
Gheorghe. Am fost ales în conducerea centrală a
UUR ca membru şi vicepreşedinte.
Corespondent: Ce detalii îmi puteţi da despre
activitatea cultural-artistică din cadrul UUR, filiala Botoşani?
Victor Semciuc: În anul 1990, am înfiinţat
ansamblurile „Primăvara“ şi „Prietenia“ cu care
ne-am prezentat, ca şi comunitate de ucraineni, la
diverse spectacole în numeroase localităţi din ţară
şi din Ucraina: Suceava, Negostina, Balcăuţi,
Cernăuţi, Hliboka, Stercea.
Ansamblurile au fost şi sunt la ora actuală
alcătuite din cetăţeni de etnie ucraineană ce locuiesc în judeţul Botoşani şi urmăresc promovarea
tradiţiilor şi a obiceiurilor autohtone, păstrarea
identităţii etnice, contactul tinerilor cu cei mai în
vârstă, promovarea portului popular şi a folclorului autentic moştenit prin viu grai de la bunicii
noştri ucraineni.
Pentru a ne recunoaşte originile etnice şi a ne
defini ca oameni cu identitate etnică trebuia şi trebuie să ştim de unde suntem. Astfel, primele
evenimente culturale, spectacole nu au avut parte
de susţinere financiară şi am considerat de
cuviinţă să fac un efort financiar, alături de colegii
mei din conducerea organizaţiilor, astfel că
deplasările şi mesele, întreţinerea instrumentelor
şi a costumelor au fost suportate din buget propriu, am dus oamenii pe banii noştri fără a
pretinde nimic în schimb.
Corespondent: Cum au fost vremurile de
început?
Victor Semciuc: Prima dată, noi ca
organizaţie am beneficiat de susţinere financiară

8

după patru ani de la înfiinţare, în 1994, la spectacolul care s-a ţinut în localitatea Rogojesti, judeţul
Botoşani sub titlul de „Festival dedicat poetului
Taras Şevcenko“. Menţionez că toate aceste
detalii pot fi susţinute prin poze şi mărturii ale
participanţilor. La acest eveniment au participat
formaţii din: Hliboka, Maramureş, Negostina şi
Siret, alături de formaţiile locale. Odată cu trecerea timpului tinerii din formaţii au devenit
maturi, părinţi, iar locul lor a fost ocupat de copiii
domniilor lor care au continuat să se implice la
cote din ce în ce mai înalte în activitatea culturaleducativă a comunităţii noastre.

Au început să apară premii la diverse concursuri şi festivaluri, premii care pot fi oricând justificate prin prezenţa diplomelor şi a trofeelor.
În anul 2000, personal am înfiinţat ansamblul
de cântece şi dansuri „Florile Bucovinei“ şi UUR
Botoşani a avut o contribuţie deosebită la sprijinirea grupului „Florile Bucovinei“ din Cândeşti,
judeţul Botoşani.
Acest ansamblu a participat la evenimente culturale din localităţile: Bucureşti, Ploieşti, Iaşi,
Suceava, Sighetu Marmaţiei, Lugoj, Slatina,
Tulcea, Roman, Dorohoi, Darabani, Paltinu,
Ibăneşti, Negostina, Milişăuţi, Plosca, Câmpulung
Moldovenesc, Tudor Vladimirescu, Gura Humorului, Nisipitu, Brodina, Bucecea, Vârfu Câmpului, Lozna, Dersca, Rădăuţi, Botoşani. În Ucraina,
am participat la Cernăuţi, Lujan, Hliboka,
Volocineţii Vechi, Stercea.
Corespondent: Ce evenimente aţi organizat
pe plan local, sau pentru comunităţile de ucraineni
din comunitatea locală?

Mugurel Semciuc
a ajuns campion

Victor Semciuc: În judeţul Botoşani, am organizat anual următoarele activităţi, cu sprijinul
financiar al UUR din România: „Prietenii limbii
ucrainene, Mihai Eminescu şi Ştefan Tcaciuc“,
„Dragă doamnă, pentru tine!“, „Taras Şevcenko,
poet naţional“, „Tinere condeie“, „Meşteşuguri
artistice tradiţionale, încondeierea ouălor de
Paşti“, „Călătoria mea multiculturală – concurs
naţional“, „Concurs de recitare a poeziilor în
limba ucraineană – preselecţie“, „Ziua Internaţională a Copilului – caravana prieteniei“,
„Trebuie să ne cunoaştem cu cei din Lviv – Ucraina, „Oameni, locuri, obiceiuri“, „Sărbătoarea fanfarelor şi a dansului ucrainean“, „Ziua Naţională a
Ucrainei“, „Rogojeşti, vatră a ucrainenilor din
judeţul Botoşani“, „Ziua sportului pentru toţi:
atletism, fotbal, şah, tenis de masă“, „Ziua limbii
ucrainene dincolo de Botoşani“, „Bine aţi venit la
Tudor Vladimirescu!“, „Ziua naţională a limbii
materne“, „Festivalul de colinde în limba ucraineană“. Pachete pentru copilaşii care studiază
limba maternă în judeţul Botoşani.
Între anii 2003 şi 2016, la Botoşani s-au organizat din spusele participanţilor, ireproşabil,
Olimpiadele naţionale de limba şi literatura
ucraineană.
Corespondent: Cu ce încheiem, tata?
Victor Semciuc: Cu emoţii, copile! În 2011,
s-a construit în localitatea Rogojeşti sediul UUR
Botoşani care pentru mine personal reprezintă o
încununare a efortului, un leagăn al moştenirii
primite în dar de la străbunicii, bunicii şi părinţii
noştri ucraineni. Am amenajat, împreună cu
tineri dedicaţi din comunitatea locală, muzeul
sătesc care are pentru noi o valoare sufletească
deosebită, deoarece cuprinde obiecte vechi, din
gospodăriile noastre. Mâinile muncite ale
străbunilor noştri au făcut posibilă materializarea
acestor obiecte: covoare ţesute, carpete, oale
făcute din lut în ateliere proprii, potcoave, unelte,
vase din ceramică, leagăne.
Să nu uiţi, că nu vei lua nimic cu tine, dar e
foarte important să laşi – alături de UUR, sau în
orice circumstanţe – amintiri în memoria şi în
sufletul celor care te cunosc. După infarctul din
luna mai, am conştientizat că locul părţii afectate
din inima mea este ţinut de OAMENII pe care
i-am întâlnit de-a lungul existenţei şi pe care pot
spune cu sinceritate că îi iubesc. Ei sunt motorul
meu!
Corespondent: Vă invit să ne vizitaţi pentru a
intra în contact direct cu frântura de spirit
ucrainean păstrată pe meleaguri bucovinene şi
botoşănene! Vă mulţumesc!
a consemnat Claudia SEMCIUC

Al nostru este campion! Pe Mugurel îl cunoaşteţi, am mai vorbit despre el, ne-a acordat şi
un interviu la începutul acestui an. Îşi propunea
sa ajungă campion... şi a ajuns. Campionul campionilor! Barca de 4 rame a lui Mugurel Semciuc
a ajuns prima la Campionatul European de
Tineret.
Echipa formată din: Mihai Ţigănescu,
Mugurel Semciuc, Ştefan Constantin Berariu şi
Cosmin Pascari s-a calificat la Tokyo. I-am
urmărit în direct, am avut emoţii alături de ei şi
am venit în faţa dumneavoastră cu veşti bune şi
cu imagini care să vă încânte! Hai, Mugurel! Hai,
România! Olimpiada să ne aducă veşti bune! Vă
mulţumim!
Claudia SEMCIUC
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Omul sfinţeşte locul prin munca şi creaţia sa

Peisajele anotimpului alb ce dau răcoare, puritate şi eleganţă tablourilor talentatului pictor
Aurel Dan animă atmosfera nu numai iubitorului
de artă, de frumos sau esteticianului, dar şi
oricărui privitor simplu, care, văzându-le, automat
îşi aduce aminte de zăpezile bogate ale copilăriei
sale şi se cufundă în timp şi vis.
Îmi plac iernile artistului maramureşean Aurel
Dan unde, pe fondul unui alb imaculat răsar semeţ
bisericile, crucile şi oamenii simpli îmbrăcaţi în
straie ţărăneşti specifice fiecărei zone, fie din
ţinutul Lăpuşului, locul natal al creatoului talentat, fie din jurul Sighetului, ori de pe Valea Ronişoarei, locuite de ucraineni, unde acesta îşi avea
reşedinţa.
Indiferent din ce loc, din spaţiul apropiat sau
îndepărtat, înclinat sau plan, ori cel al înaltului,
creatorul surprinde cu penelul lumina satului în
grupuri: fie prin târguri, uliţă sau biserici din
deal.
Aurel Dan este un artist plastic deosebit şi
unic, care a făcut un liant între cerul azuriu şi
albul imaculat al pământului adormit, hibernal.
Cu alte cuvinte, cu ajutorul paletei cromatice, a
nuanţelor suave, rafinate şi stilizate, a legat sacrul
cu profanul într-un mănunchi ca într-un buchet.
Fiind un om visător şi romantic era înclinat
mai mult spre peisagistică, deşi nu neglija nici
portretistica. Îi plăcea mult natura în mijlocul
căreia a crescut şi trăia în strânsă comuniune cu
ea, mai ales iarna. Era îndrăgostit de acest anotimp pur şi rece, îl contempla, îl iubea şi-l înţe legea ca nimeni altul, fiindu-i izvor de inspiraţie
pentru pânzele sale. În dimineţile geroase,
hoinărind prin zăpada pufoasă, făcea schiţe în jurnalul său, apoi întorcându-se în atelierul cu
şemineul călduros, le zugravea, dându-le viaţă.
Era un om polivalent, foarte cult şi priceput la
toate, nu numai la pictură, sculptură sau iconografie. Se ocupa şi de tâmplărie. Confecţionânduşi singur ramele, îsi încadra lucrările şi exponatele
în ele, în mod plăcut, rafinat şi estetic. Apoi
colecţiona obiecte vechi de artă populară şi etnografie, se ocupa de grădinărit.
Împreună cu soţia sa, Ileana, cultivau cu dragoste flori, viţă-de-vie şi pomi fructiferi. Altfel
spus, făcea artă şi acolo: împletea copacii, îi altoia
şi scotea reţete de vinuri numai de el ştiute.
Cultiva mere, pere şi prune direct în sticle de
palincă. Cum? Era un secret migălos, pe care cu
greu i l-am descoperit şi niciodată îndeajuns.
Era îndrăgostit de livada, precum şi de iernile
maramureşene, colţul de rai, unde şi-a dat şi ultima suflare într-o zi toridă de vară, ce a intrat în
contrast cu iernile de pe tablourile sale. Probabil
aşa a dorit soarta să fie.
Asta era viaţa artistică a marelui şi regretatului
nostru creator de frumos şi om de cultură Aurel
Dan pe care Rona l-a adoptat, iar cu timpul l-a îndrăgit şi l-a apreciat. Ulicioara unde locuia, umbrită de pomi fructiferi ce se închinau în faţa lui
când trecea, se numeşte Strada Pictorului de mult
timp, de când s-a aşezat acolo. Prima casă construită în acel colţ pustiu al satului era a familiei
Dan, care, cu timpul, a devenit un adevărat cartier.
Cândva, acolo era moşia unui boier străin ce a
fost notar în ţinut (,,notarăş“ cum îl numeau
oamenii din sat). Acesta avea un conac de piatră în
apropiere unde locuia, ce dăinuie şi acum care,
după plecarea acestuia şi schimbarea regimului
după război, s-a transformat în casă de maternitate
unde ne-am născut noi toţi, iar pământul s-a
împărţit voluntarilor de război. Pavel Rahovan,
tatăl doamnei Ileana Dan, soţia artistului, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost
mobilizat pe front şi după două luni a murit şi a
devenit erou, lăsându-şi soţia tânără văduvă cu
patru fetiţe mici.
A fost enorm de greu, mai ales că a venit şi
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foametea din '46 ce secera fără milă vieţile omeneşti din cauza inaniţiei, lipsei de apă, sărăciei şi
molimilor ei. Însă ele au supravieţuit şi au răzbit
cum au putut fiecare. Despre viaţa celor patru
fiice şi mama lor se poate scrie un roman. Locuiau
nu departe de noi şi le cunosc destul de bine
poveştile de viaţă.
Doamna lleanca, cum le spuneam noi, a fost
mai norocoasă dintre toate surorile ei. Mama ei,

Daniela, pentru soţul ei. Iubindu-l şi apreciidu-i
talentul, l-a sprijinit mult, l-a încurajat, oferindu-i
răbdare şi timp pentru creaţie şi afirmare, precum
Gala pentru Salvador Dali, ce au au dat roade
vădite mai târziu, când artistul a zugrăvit
adevărate capodopere.
Ileana, ca mamă şi bun pedagog, i-a sprijinit
nu numai pe cei de-ai casei să se ridice şi să se
afirme, dar şi pe elevii ei. Şi, nu în ultimul rând, şi
pe cei cunoscuţi, şi prieteni în care vedea o oarecare înclinaţie spre ceva creativ, frumos şi bun,
spre ceva aparte. Cu alte cuvinte, împreună,
aceşti doi oameni talentaţi au dat viaţă locului
unde s-au aşezat pentru totdeauna.
Pe Aurel Dan, fiind străin de sat şi neam, la
început lumea l-a primit cu reticenţă şi neîncredere, aşa cum se întâmplă de obicei la ţară cu
cei veniţi din altă parte, însă frumoasa şi iubita sa
soţie, văzându-i harul divin în zugrăvirea
pânzelor şi etalarea culorilor, l-a susţinut foarte
mult ca să ajungă cineva, să se afirme, să se
autodepăşească şi să-şi urmeze visul, aşa cum
merita şi după cum s-a întâmplat mai târziu. Deci
au muncit în echipă, s-au completat, că după cum
se ştie, în orice acţiune, activitate, gest sau realizare e nevoie de cel puţin doi.
intuind în fiica mezină a familiei un viitor pro Când s-au căsătorit, şi fiind şi tineri, viitorul
miţător, s-a străduit mult ca aceasta să urmeze artist nu avea studii definitivate în domeniu, dar
studiile în oraş, la o şcoală-internat ce s-a înfiinţat avea un talent rar întâlnit. Doamna Ileanca, nu s-a
după război pentru copiii comunitaţii ucrainene lăsat, l-a încurajat, l-a ambiţionat şi l-a trimis mai
din zonă. Şi, avându-i pe cei mai buni dascăli, ce târziu să studieze la cel mai prestigios Institut de
s-au refugiat la noi din Bucovina de Nord, pentru Artă din ţară ,,Ion Andreescu“ din Cluj-Napoca.
a-i învăţa pe copiii noştri carte, Ileana silitoare, După patru ani de zile l-a absolvit cu brio, în anul
1980, clasa de pictură, devenind profesor de desen
şi pictor profesionist talentat.
E adevărat că n-a fost uşor deloc pentru familie. Orice realizare în asemenea condiţii necesită
mari sacrificii şi, nu în ultimul rând, financiare.
Aurel, fiind student la zi, lipsea mai tot timpul
de acasă, iar soţia sa Ileana, cu un salariu de
învăţător creştea copiii singură împreună cu bunica lor, mama ei, ce s-a mutat la fiică ca să dea o
mână de ajutor, când aceasta pleca la serviciu. Cei
doi copii mai mărişori, Daniela şi Daniel, erau
deja la gimnaziu, iar cel mic, Ciprian, a venit pe
lume în timpul studenţiei tatălui său.
Nu era uşor pentru nimeni din ei, nici pentru
părinţi şi nici pentru copii, de a face faţă situaţiei.
Dar şi aşa, ei nu s-au plâns niciodată niciunul. Au
suportat cu stoicism absenţa capului familiei şi
neajunsurile casei, ştiind că o fac pentru binele
inteligentă şi dornică de afirmare, alături de co- tuturor şi pentru o faptă nobilă.
legii ei, a devenit învăţătoare, ceea ce pe vremea
Pe lângă gospodărie şi familie, bucătărie şi
aceea era o mare realizare. A debutat cu pasiune şi casă, serviciu de dascăl, fiind animată şi de atmosdăruire în câteva şcoli de pe cătunele satului, apoi fera intelectuală şi cea artistică ce domina în jurul
şi în alte localităţi, iar după căsătorie, în scurt lor, doamna Ileana Dan a evoluat şi ea. Însoţindutimp, s-a stabilit definitiv la şcoala din centrul şi soţul la diferite expozitii de artă, vernisaje,
comunei, aproape de casa ei, educând numeroase tabere de creaţie, mese rotunde, simpozioane ce
generaţii de copii ce au devenit cetăţeni de aveau loc în judeţ, ţară şi străinătate, apoi fiind
nădejde ai comunei Rona de Sus care fac acum aleasă şi preşedinta Femeilor Ucrainene din Rocinste dascălului lor, celui care le-a pus pentru mânia, participa constant la diferite acţiuni, activiprima dată condeiul în mână, precum şi comuni- tăţi culturale şi cele de caritate. În acest timp, şi
tăţii în care au crescut, trăiesc şi muncesc.
mai ales după pensionare, fotografia, nota şi scria
Împreună cu soţul ei, pictorul şi profesorul diferite articole pe care le publica apoi în presa
Aurel Dan, ca părinţi iubitori, au crescut şi au maramureşeană şi cea a comunităţii ucrainene.
educat exemplar pe cei trei copii, o fată şi doi Deci, mereu era activă, cum este şi acum, demonbăieţi, ce au evoluat frumos, iar la rândul lor, au şi strând că într-o familie unită şi armonioasă nimic
ei doi urmaşi ce vor duce neamul mai departe. nu este imposibil.
Unul dintre ei este deja student, iar cel mic are
Aurel Dan a evoluat vertiginos în domeniul
doar patru luni, care după cum se vede, moşte- artistic, cel al picturii, activând fructuos în cadrul
neşte bine trăsăturile fizice ale bunicului şi, cine Şcolii băimărene de artă ce are o veche tradiţie, iar
ştie, poate chiar şi talentul. „Aşchia nu sare doamna învăţătoare s-a dedat scrisului publicistic,
niciodată departe de trunchi“, spune un proverb.
prezentând diferite evenimente şi monografii
În concluzie, familia Dan a fost şi este o fami- despre viaţa culturală, artistică şi şcolară a comulie împlinită ce a făcut de toate. Amândoi au nităţii ucrainene din care face parte şi dumneaei,
muncit cot la cot, au construit, au plantat, au cres- împărtăşind generos câte ceva din experienţa
cut şi au educat copii atât pe ai lor, cât şi pe cei ai oamenilor locului şi altora din ţară.
satului ce au devenit cu timpul marea lor familie.
(Continuare în pagina a 12-a)
Doamna Ileana Dan era mereu un animator, un luceafăr, un ,,piedestal“, cum s-a exprimat fiica lor
prof. anna t. RUŞtI
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„Rogojeşti, vatră a tradiţiilor
şi obiceiurilor ucrainene“

În ziua de 8 septembrie 2019, filiala Botoşani a
UUR a organizat şi desfăşurat, în satul Rogojeşti,
comuna Mihăileni, în colaborare cu biserica din
localitate acţiunea „Rogojeşti, vatră a tradiţiilor şi
obiceiurilor ucrainene“.

La acţiune au participat membri ai Uniunii
Ucrainenilor din România, simpatizanţi ai ucrainenilor din judeţ, din ţară şi din Ucraina, iubitori
şi admiratori ai culturii şi tradiţiilor
ucrainene. Organizatorii au fost onoraţi de
participarea unor oficialităţi botoşănene şi
autorităţi locale, care au răspuns invitaţiei
de a lua parte la această acţiune.
Delegaţia din Ucraina a fost reprezentată de către domnul Petro Ostaficiuk,
primarul comunei Volocineţii Vechi, raionul Hliboka şi grupul vocal „Vyşyvanka“
din Volocineţii Vechi.
Activităţile au debutat cu o masă
rotundă pe tema „Minoritatea ucraineană
şi relaţiile interetnice din judeţul Boto şani“.
Preşedintele filialei Botoşani a Uniunii
Ucrainenilor din România a deschis lucrările mesei rotunde şi a transmis mesajul său de
bun sosit tuturor participanţilor, prezentând
participanţii la acţiune, precum şi oaspeţii din ţară
şi din Ucraina.
În cadrul discuţiilor şi al referatelor prezentate,
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dl profesor-istoric, Constantin Cojocaru din Botoşani, a prezentat rezultatele studiilor pe care
le-a elaborat în decursul carierei sale de profesor
de istorie privind evoluţia demografică reflectată de recensămintele
populaţiei din perioada inter belică şi până în prezent cu
referire la principalele minorităţi din judeţul Botoşani:
armeni, evrei, rromi, ruşilipoveni şi ucraineni. Pe parcursul discuţiilor au intervenit
şi alţi participanţi, în rol de
moderator, a fost preşedintele
filialei Iaşi a UUR şi preşedintele filialei Botoşani a UUR.
Concluzia dezbaterii pe
această temă a scos în evidenţă
faptul că recensămintele nu au
reflectat realitatea din teritoriu, numărul
locuitorilor care s-au declarat etnici
ucraineni, reflectat de rezultatul recensămintelor,
fiind mult mai mic decât în realitate. Cauzele constatate ar fi: reticenţa populaţiei de a se declara

covinei“ din Cândeşti, judeţul Botoşani, Rapsozii
populari Vasile Scutelnicu şi Sorin Şeucaliuc din
Cândeşti, judeţul Botoşani.

Pe durata acţiunii a domnit veselia şi voia bună
cum stă bine ucrainenilor în zi de sărbătoare.

Victor HRIHORCIUC,
preşedintele filialei Iaşi a UUR

STEJARUL LUI TARAS
etnici ucraineni; frica de eventualele repercusiuni;
indolenţa şi lipsa de corectitudine a persoanelor
care au efectuat chestionările.
Cartea profesorului Constantin Cojocaru este
aproape finalizată urmând să caute o modalitate
de a fi publicată.
În continuarea programului, domnul
profesor jurnalist Eugen Hruşcă a trecut în
revistă volumele publicate până în prezent
(zece la număr) şi a prezentat ultima sa
carte istorică apărută la Editura „Institutul
European“ romanul „Cruciatul valah“, în
care se abordează şi problematica unor etnii
din România.
Prima parte a manifestării s-a încheiat
cu câteva epigrame citite de epigramistul
botoşănean Nae Brădăţeanu, printre care şi
una dedicată dlui Victor Semciuc, la
alegerea sa ca primar, cu ani în urmă: Pre zent la vot – aproape tot satu…/ Pe la urne
treaba mergea şnur! /A ieşit primar din
primul tur/ C-a votat… şi neamu'
Răposatu'!
Activităţile au continuat la Biserica
„Sfânta Maria“ din satul Rogojeşti unde, în
prezenţa locuitorilor, dar şi a multor invitaţi
din comună, din judeţ şi din alte regiuni ale
ţării, veniţi în vizită la rudele ucrainene din
satul Rogojeşti, s-a ţinut o slujbă urmată de
un program artistic.
Au evoluat formaţii artistice şi solişti
din localitate, din judeţ şi din Ucraina, după
cum urmează: grupul coral „Vyşyvanka“
din Volocineţii Vechi, Ucraina; solista de
muzică uşoară ucraineană Boryslava
Biloţerkivska, invitată specială din Lviv,
Ucraina, Fanfara de juniori „Florile Bu-

Noi am venit la Tine
Stejar ce ne dai viaţă
Sădit pe malul drept
Al apei Niprului
Ai fost sădit la Taras
De inimi ce-s măreţe
Să-l plângi tu...
Peste veacuri!
Şi noi, copiii lui,
Stejar semeţ, eşti viaţa!
Orfanei Ucraine
Ce doliu poartă astăzi
Plângându-l pe Cobzar
Tu eşti destin, of, Doamne!
Măreţ în ideal
Căci viaţa-ţi lin îţi curge
Plângându-l pe poet
În veacuri dure, grele
La toţi ne-ai fost profet
Şi ne-ai lăsat prin moarte
Mesajul ce vi-l scriu
Sădiţi stejari cu toţii
Sunt viaţă, libertate...
Cât încă nu-i târziu!

Am scris această poezie ca urmare a vizitei
făcute alături de prietenii şi colegii organizaţiei
Uniunii Ucrainenilor din România, filiala
Bucureşti, în ziua de 29 mai 2018, la mormântul poetului naţional al Ucrainei, Taras Şevcenko, spre a fi de amintire urmaşilor noştri,
ucraineni şi români, prin tot ceea ce simbolizează stejarul plantat la mormântul Marelui
Cobzar în conştiinţa poporului ucrainean:
Viaţă, Libertate, Eternitate!
Ionuţ MUtU
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Festivalul Intercultural ProEtnica 2019, ediţia a XVII-a

Cetatea medievală a Sighişoarei, aflată în patrimoniul mondial UNESCO, a fost, în perioada
21-25 august 2019, pentru al 17-lea an, gazdă a
Festivalului Intercultural ProEtnica, manifestare
considerată a fi una dintre cele mai ample din
Europa şi, cu siguranţă, cea mai mare şi mai
reprezentativă pentru minorităţile naţionale din

România. Festivalul s-a bucurat de participarea a
peste 600 de de personalităţi ale lumii politice,
sociale şi universitare, scriitori, dansatori şi cântăreţi, artişti plastici, meşteşugari din cadrul
minorităţilor care au răspuns invitaţiei Centrului
Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz) Si-

ghişoara, principalul organizator al manifestării
împreună cu organizaţiile minorităţilor naţionale.
Pe scena în aer liber din Piaţa Cetăţii au urcat
37 de ansambluri ale celor 20 de minorităţi recunoscute, oficial, în România: albanezi, armeni,
bulgari, croaţi, evrei, germani, greci, cehi, italieni,
macedoneni, maghiari, polonezi, ruteni, rromi,
ruşi-lipoveni, sârbi, slovaci, turci, tătari,
ucraineni. Minoritatea sorabă din
Germania a avut statut de invitat special
al Festivalului.
Evoluţiilor artistice de pe scenă li
s-au adăugat expoziţii de artă plastică,
spectacole de teatru, precum şi prelegeri,
mese rotunde, simpozioane sub generi cele „Agora dialogului
intercultural“ şi „Salonul
Literar“ – ultima secţiune
fiind o noutate absolută în
programul ProEtnica. Fes tivalul s-a bucurat, anul
acesta, pentru prima oară,
de sprijinul Institutului
Cultural Român. Cetatea a
avut, totodată, spaţii dedicate meşteşugurilor şi meşteşugarilor, precum
şi standuri de prezentare a minorităţilor naţionale.
Uniunea Ucrainenilor din Româ nia, anul acesta, a fost prezentă cu un

Două zile de festivităţi dedicate Ucrainei

În Bucureşti, anul acesta, filiala UUR a hotărât
să marcheze cum se cuvine cele două sărbători
ucrainene, poate nu întâmplător legate între ele, şi
anume: Ziua Drapelului de Stat al Ucrainei,
sărbătorită la data de 23 august, şi aniversarea a
28 de ani de la dobândirea Independenţei Ucrainei, la data de 24 august.
Şi astfel că, la Casa de Cultură „Friedrich Schiller“ din Capitală au debutat primele manifestări
la care am avut rolul de moderator. Pentru a introduce în atmosfera de sărbătoare publicul spectator, pe un ecran mare din sala festivă a Casei de

Cultură, unde s-au adunat participanţii, au început
să ruleze, de la un videoproiector, secvenţe de la
diverse parade militare organizate la Kiev de Ziua
Ucrainei la care mândru flutura steagul Ucrainei.
Într-o sală alăturată am pregătit expoziţia de
pictură a artistului plastic Oleksandr Kozak din
Cernăuţi, care urma să fie vernisată.
L-am invitat să ia cuvântul pe domnul Pavel
Rohovei, consilierul Ambasadei Ucrainei în România care a vorbit succint despre însemnătatea
Zilei Independenţei Ucrainei şi a Zilei Drapelului
de Stat al Ucrainei şi a transmis salutul
Ambasadei.
Salutul din partea preşedintelui UUR, depu-
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tatul Nicolae Miroslav Petreţchi, aflat în Ucraina
la festivităţi, a fost transmis de către primvicepreşedintele UUR, Bogdan
Moisei, punctând şi faptul că
ucrainenilor din România nu le
poate fi indiferentă această mare
sărbătoare a patriei-mamă şi că ei o
marchează în toată ţara unde se află
filiale ale UUR. Redactorul-şef al
ziarului „Curierul ucrainean“, domnul prof. dr. Ion Robciuc, a făcut o
scurtă istorie a celor două sărbători,
prezentând, totodată, situaţia reală a
Ucrainei în momentul de faţă.
Am avut plăcerea de a saluta în
sală prezenţa fostei conducătoare a
ansamblului ucrainean „Zorea“, pe
doamna Tetiana Fedurţea, care a
ţinut să-şi exprime bucuria de a reveni iar între prietenii ei de care s-a
ataşat cândva şi pe fostul director al
Liceului Ucrainean „Taras Şevcenko“, domnul
Fedir Popovici, care tocmai îşi sărbătorea o
frumoasă aniversare.
A urmat apoi un scurt program artistic deschis
de către părintele Mihai Cobziuc din Suceava care

stand de cărţi şi publicaţii UUR (Stepan şi Mihai
Traista), stand de ouă încondeiate (Maria, Gabriela şi Ioan Gorban), ansamblul artistic „Tinerii
huţuli“ din Valea Vişeului, Maramureş (conducător artistic Maria Papariga), iar în secţiunea
Teatru, la Centrul de Informare din Cetate, ProArt
Slatina a performat spectacolul „Portretul făcător
de minuni“, o comedie de Mihai Hafia Traista.
În fiecare zi, la încheierea spectacolelor, au
avut loc parade ale diversităţii etnoculturale în
care artiştii au coborât în mijlocul sutelor de spectatori, formând lanţuri vii ale prieteniei şi
intercomunicării fără graniţe.
Mihai tRaISta

a binecuvântat adunarea noastră, încântând
totodată publicul cu câteva melodii de suflet, printre care binecunoscuta nouă „Ave Maria“.
Doamna Virginia Tcaciuc, soţia primului preşedinte al UUR, a ţinut să recite câteva poezii din
creaţia scriitorului Stepan Tcaciuc dedicate acestor frumoase sărbători ale Ucrainei. Cunoscuta şi
talentata actriţă Doina Ghiţescu a prezentat şi ea,
cu patos, câteva poezii lirice şi
cu iz patriotic.
Despre expoziţia de pictură
a vorbit însuşi autorul, artistul
plastic Oleksandr Kozak care a
sosit în Bucureşti însoţit de fiul
său cu acelaşi nume pentru a-l
ajuta în activitatea de vernisare
a picturilor acestuia. Aprecieri
la adresa pictorului le-au rostit
actriţa Doina Ghiţescu şi Florin
Neacşu care se ocupă de
această activitate.
Momentul artistic s-a încheiat cu interpretarea unei frumoase melodii ucrainene de
către cântăreaţa şi compozitoarea Boryslava BiloţerkivskaBrava din Lviv care a constituit
un preludiu la concertul ce urma să se desfăşoare
pe scena de la restaurantul francez „Le jardin des
artistes“ de pe Splaiul Independenţei. Aici muzica
doamnei Brava (acesta este pseudonimul artistei)
a continuat să alterneze cu alocuţiunile, cu masa
festivă, dar şi cu momentele artistice ale
celor care s-au afirmat deja la Casa Schiller
şi au dorit să se exprime şi într-o atmosferă
de destindere şi de sărbătoare. A fost o
seară de neuitat. Duminică mulţi dintre cei
prezenţi au dorit să se închine la Biserica
ucraineană „Sf. Petru Movilă“.
A doua zi, când Ucraina aniversa 28 de
ani de la (re)dobândirea independenţei,
organizaţia noastră a ţinut să se întâlnească
împreună cu oaspeţii noştri din Ucraina.
Iaroslava COlOtElO,
preşedinte al UUR, filiala Bucureşti
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S-a stins din viaţă Nicolae Pavliuc

Nicolae Pavliuc,
profesor şi cercetător, a
încetat din viaţă la 10
august 2019, la vârsta
de 91 de ani. Odată cu
el a dispărut unul dintre cei mai de seamă
reprezentanţi ai conştiinţei ucrainene din
România, pe care a întruchipat-o cu sinceritate şi onestitate.
S-a născut la 11 decembrie 1927 în localitatea Lunca la Tisa, judeţul
Maramureş. Trimis la studii în URSS, a absolvit
Facultatea de Filologie a Universităţii din Harkiv,
Ucraina. Aceeaşi universitate i-a acordat, în anul
1958, titlul de doctor în filologie pentru teza de
doctorat intitulată Graiurile ucrainene din
Maramureş.
După revenirea în ţară, Nicolae Pavliuc a fost
numit conferenţiar şi şef de catedră la Facultatea
de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din
Bucureşti, specialitatea limba şi literatura
ucraineană. În memoria foştilor săi studenţi, a
colegilor şi a prietenilor a lăsat imaginea unui

dascăl şi a unui mentor îndrăgit de multe generaţii
de filologi, a unui om care le-a fost apropiat şi plin
de omenie.
În 1974, emigrează în Canada, unde urcă pe
scara ierarhiei universitare până la gradul de profesor (1990) al Departamentului de Limbi şi
Literaturi Slave al Universităţii din Toronto,
Ontario. Se afirmă în activitatea didactică, fiind
distins cu titlul de „professor Emeritus“.
În cadrul întregii sale activităţi didactice şi
ştiinţifice a fost autor unic sau coautor a peste 50
de studii şi articole, apreciate de cercurile ştiinţifice din ţară şi din străinătate.
Cărţi publicate: Limba ucraineană. Curs practic (1963), Curs de gramatică istorică a limbii
ucrainene (1964), Ucra&ns"c$ govori Rumun$&
(Subdialectele ucrainene din România). Ultima
carte a apărut în anul 2003, în patru centre editoriale: Edmonton şi Toronto (Canada), New York
(SUA) şi Lviv (Ucraina), autorii ei fiind lingviştii
Nicolae Pavliuc şi Ion Robciuc. Iată care este
opinia lui Victor Vascenco, reputat lingvist român,
specialist în domeniul lingvisticii slave, cu privire
la această carte: „Lucrarea n-are numai o
importanţă intrinsecă, deci pentru dialectologia
regională şi cea panucraineană. Ea este impor-

Copleşit de durere şi întristare, în anii trecuţi
am luat parte la înmormântarea distinsului nostru
profesor de liceu Novosivschei Panas la Sighetu
Marmaţiei, apoi la Baia Mare am participat la
slujba de înmormântare a soţiei sale, a mamei lui
Marian Novosivschei.
Cu Marian am colaborat şi ne-a fost coleg de
organizaţie la Organizaţia UUR Baia Mare.
Marian a fost fiul profesorului meu de fizică şi
chimie la Liceul Ucrainean din Sighetu Marma ţiei, în anii 1958-1962.
Acolo, la Sighet, l-am cunoscut pe băiatul profesorului fiidcă ei au locuit în clădirea internatului. Eu eram în clasa a 11-a , iar el avea pe atunci
9 ani. Marian era frumuşel, dar zburdalnic şi mai
fugea pe coridoarele internatului unde noi făceam
meditaţii, aşa că, uneori, trebuia să-l mai atenţionez pe copil să fie cuminte, în calitatea mea de
şef la meditaţie pentru clasele mai mici.
Marian Novosivschei s-a născut la data de 17

mai 1953 la Sighetu Marmaţiei. Studiile liceale
le-a absolvit la Liceul „Dragoş Vodă“ din Sighet,
iar cele superioare la Institutul de Învăţământ
Superior din Braşov, profil mecanic. Stagiatura a
făcut-o la Întreprinderea de Maşini şi Utilaj Minier din Baia Mare, apoi s-a angajat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş de unde a ieşit
la pensie.
Marian s-a căsătorit cu o lăpuşancă, Oniţa
Cozma. Din mariajul lor au rezultat două fete frumoase, Claudia Teodora şi Mariana Ioana.
În ultimul timp, Marian s-a cam izolat de noi,
dar vestea tristă că ne-a părăsit de tot la 17 august
2019, după o grea suferinţă, la două zile după
sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, ne-a
mâhnit profund.
„Vestea tristă că bunul nostru coleg şi prieten,
inginer Marian Novosivschei, ne-a părăsit prematur ne-a îndurerat pe toţi. Sincere condoleanţe
familei îndurerate!“. Din partea Organizaţiei Mu-

Inginerul Novosivschei Marian din Baia Mare
a fost condus pe ultimul drum

tantă şi ca model extern, demn de a fi imitat, în cel
mai bun sens al cuvântului, de alţi dialectologi...
studiul elaborat de lingviştii Nicolae Pavliuc şi
Ion Robciuc (au publicat recenzii Andrij Danylenko, Toronto; Ioan Rebuşapcă, Bucureşti;
Marko Stech, Varşovia; Serhij Lucikanyn, Kiev)
reprezintă o realizare de anvergură şi importanţă
deosebită atât pentru ucrainistică, cât şi pentru
dialectologia slavă în genere“ (Victor Vacenco,
Romanoslavica, XLI, 2006, pag. 245).
Nicolae Pavliuc a fost şi rămâne un reper în
istoria ucrainisticii şi culturii ucrainenilor din ţara
noastră. Într-un articol dedicat lui Nicolae Pavliuc
în Enwicloped$x. Ucra&ns"ca mova (Enciclopedie. Limba ucraineană), Kiev, 2007, autorii
lucrării scot în evidenţă calităţile lui profesionale
şi morale.
Deşi în ultima parte a vieţii s-a aflat departe de
ţară, Nicolae Pavliuc a menţinut contacte permanente cu locurile natale. A fost devotat vieţii comunitare, devotat oamenilor. Şi oamenii l-au stimat şi iubit.
A fost un om bun şi drept, un model de omenie,
corectitudine şi seriozitate. Am pierdut un prieten
(în pofida vârstelor noastre) şi îl voi purta mereu
în amintirea mea.
Sincere condoleanţe soţiei îndurerate, Cristina,
şi celor doi fii, Vlad şi Andrian.
Dumnezeu să îl odihnească!
Ion ROBCIUC

nicipale Baia Mare a Uniunii Ucrainenilor am
publicat acest anunţ în „Graiul Maramureşului“,
iar împreună cu alţi membri ai organizaţiei l-am
condus pe ultimul său drum, fără întoarcere, la
cimitirul din Baia Mare, marţi 20 august 2019.
Un prieten din Canada i-a transmis următorul
omagiu:
Lui Marian

Colibri
Pe gardurile vii
Terasele-s pustii
În ultima zi

Norii ţîşnitori
Anunţă ploi
Copacii scutură flori
Albe pe noi
Lină să-ţi fie
Urcarea-n veşnicie“.
(Ciprian Popescu, Montreal,17 august 2019)

Veşnica pomenire şi să-i fie ţărâna uşoară! Nu
te vom uita niciodată!
Membrii Organizaţiei UUR Baia Mare

Omul sfinţeşte locul prin munca şi creaţia sa

(Urmare din pagina a 9-a)

a creat lumea. Adică din totdeauna, păstrându-şi
nealterată credinţa, obiceiurile, portul şi tradiţiile
Generos era şi tovarăşul ei de viaţă, pictorul milenare ce îi reprezintă pe toţi, indiferent de
Aurel Dan, caruia îi plăcea să împartă cu oricine neam, limbă sau etnie.
Ca om, talentatul artist maramureşean Aurel
îi trecea pragul casei sau cel al atelierului de
creaţie un pahar de vorbă, un sfat, un fruct sau o Dan, nu mai este fizic printre noi, dar arta lui
floare din grădina sa, ori să dăruiască un suvenir unică şi pură a rămas. Trăieşte, răcoreşte şi lumidin exponatele sale, câte o mică pânză cu peisajele nează ca un far pe ţărmul mării în multe muzee ale
hibernale. Le dăruia cu plăcere celor care îi apre- lumii, în galerii, primării, şcoli, instituţii şi
ciau munca şi arta, rămânând, astfel, printre ei în colecţii particulare, ce va dăinui peste timp,
veşnicie prin opera sa. Se ghida după un principiu veacuri şi secole, încadrându-se armonios în arta
maramureşean etic vechi: ,,Dacă vrei să primeşti universală.
Eseistul, cercetătorul şi criticul literar bucoceva de la viaţă, trebuie să şi dai“.
Deci, doi oameni şi o casă. Doi oameni valo - vinean, Ivan Chideşciuc, cunoscâdu-i pe marele
roşi care au luminat cu penelul şi condeiul arta şi artist şi soţia sa şi, aflând cu regret despre precultura noastră, pictând peisaje şi scriind frânturi matura dispariţie a acestuia, s-a exprimat astfel:
din viaţa ancestrală a oamenilor simpli, ce-şi duc „Iernile zugrăvite de marele dispărut, Aurel Dan,
traiul pe aceste meleaguri încă de când Dumnezeu sunt unice ca şi portul din Maramureş. E un artist
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de talie naţională care a dat cea mai mare
strălucire ţinutului în care a trăit şi a creat. Iernile
în creaţiile lui sunt individualităţi cu specific ro mânesc, dar şi ucrainean. Nimeni până acum n-a
realizat scene atât de fidele Maramureşului. Îmi
pare rău că ne va lipsi un pictor atât de mare.
Scenele de masă ale maramureşenilor de prin sate,
în port popular, ale căror centru spiritual a fost şi
va fi biserica, numai Aurel Dan le picta, ca nimeni
altul. Talentul, inventivitatea şi puterea de creaţie
uimesc pe toată lumea, iar tablourile sale cu tonuri
de lumini şi umbre sunt de-a dreptul magnifice.
Veşnica amintire artistului!“, închei citatul.
Aşa este. Am pierdut un om, dar a rămas arta
lui, un imbold şi un izvor de inspiraţie pentru alte
generaţii. Viaţa naşte o nouă viaţă, iar arta
generează o nouă artă.
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,,Amintiri din copilărie“

Nu sunt ,,Amintirile...“ lui Ion Creangă, este o
foarte frumoasă şi binevenită iniţiativă a absolvenţilor din anul 1986, ai Şcolii Generale din
Negostina, judeţul Suceava, de a organiza întâlnirea după 33 de ani şi de a-şi aduce aminte de
copilărie. Au fost invitate toate cadrele didactice,
începând cu grădiniţa până la clasa a VIII-a, care
au contribuit la formarea, educarea lor, la
şlefuirea sufletelor.
Iniţiativa aparţine lui Mihai Chideşa, care a
luat legătura, mai întâi, cu cei care locuiesc în sat,
în special cu o vecină a lui, şi anume Angela Bodnar (căsătorită Ţapoveţ). Mihai Chideşa este stabilit în Târgovişte, căsătorit cu Felicia, profesoară

de limba engleză, au împreună 4 copii, iar Angela
Bodnar a rămas în sat, în Negostina şi are 2 băieţi,
dar şi titlul de tânără bunică. Anii au trecut foarte
repede şi din copii mici azi au devenit părinţi,
chiar şi bunici. Cei doi organizatori s-au interesat

şi au luat legătura cu toţi cei 22 absolvenţi, colegi
de clasă, care sunt împrăştiaţi prin diferite locuri
din lume: unii şi-au făcut un rost în satul natal,
alţii au luat drumul străinătăţii în Italia, Germania,
Cipru etc. Au răspuns invitaţiei un număr de 20 de
absolvenţi, iar doi nu au putut fi prezenţi din

La ceas
de bilanţ

În amintirile noastre, ale cadrele didactice, septembrie înseamnă sunetul clopoţelului. Când se
apropie 15 septembrie – anul acesta 9 septembrie,
simţim o foială în suflet, o nelinişte bucuroasă
pentru cei în activitate. Pentru dl Mircea Popescu
– învăţător la Şcoala Gimnazială Falcău comuna
Brodina este o astfel de foială, încununare a unui
efort după o lungă perioadă – peste 45 de ani
slujiţi cu devotament. Din ce în ce mai mult
începe să se gândească la cuvintele lui Arsenie
Papacioc: „Dacă te ajută Dumnezeu cu puţină
sănătate şi cu puţină linişte, atunci mult mai bună
e bătrâneţea“. La bătrâneţe, ca în fiecare toamnă
devii mai reflexiv. Ai mai mult timp, te mai lasă
obligaţiile, alergi mai puţin, mintea se odihneşte
şi, din ce ai adunat o viaţă întreagă, ai vreme să
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motive întemeiate, fiind peste hotare ocupaţi cu
munca de acolo. Fiecare şi-a întemeiat o familie,
au devenit părinţi, chiar şi bunici, dar au venit cu
mare bucurie, cu mândrie, dar şi cu
mari emoţii.
Cadrele didactice, acum toţi
fiind pensionari, au fost întâmpinate cu buchete de flori şi calde
îmbrăţişări, cu zâmbetul pe faţă,
iar în glasul tuturor se simţea acea
vibraţie a emoţiilor fireşti. La
început, au fost invitaţi la o fotografie de grup în faţa noului local
al şcolii, care va rămâne vie în
inimile tuturor. Într-o sală
de clasă a fost pregătită
masa festivă pentru toţi,
care a început cu rugăciunea cea mai importantă,
şi anume „Tatăl Nostru“
drept mulţumire Bunului
Dumnezeu pentru acest prilej, pentru tot
ce ne-a oferit până în prezent, pentru
sănătate, cât şi pentru bucuria de a ne
întâlni după atâţia ani. Au fost prezente
cele 4 mame de la şcoală: educatoarea
Felicia Grigoraş, învăţătoarea Claudia
Grigoraş, diriginta de la gimnaziu, prof.
Clementina Serdenciuc, şi diriginta de la
liceu, prof. Teodora Chideşciuc, deoarece majoritatea elevilor din Negostina urmează cursurile
liceale la Siret şi întotdeauna au făcut cinste
şcolii, cadrelor didactice, părinţilor şi satului. Au
răspuns invitaţiei şi alţi profesori de la Şcoala din
Negostina de atunci: domnul profesor Ioan
Chideşciuc, director şi profesor de limba
română şi limba ucraineană, prof. de
matematică, domnul Victor Serdenciuc, prof.
de istorie-geografie, Maria N. Fraseniuc, de
asemenea, prof. Maria V. Fraseniuc împreună
cu soţul, învăţătorul Vasile Fraseniuc. Fiecare
dintre profesorii prezenţi au rostit cuvinte de
apreciere şi mulţumire pentru această iniţiativă, aducându-şi aminte de unele momente
plăcute din anii copilăriei. În ordine alfabetică, după catalog, au început să curgă
amintirile din copilărie ale fiecărui fost elev,
momente care au stârnit zâmbete, întoarcere
în timp, în anii copilăriei, cei mai frumoşi şi
nevinovaţi, care trebuie să rămână în memoria
fiecăruia. Altfel, a fost copilăria lor, fără tablete,
fără telefoane mobile, fără internet, fără poluare,
fără griji şi fără mulţi bani. Pe atunci se citea
cartea pe imaş, cu vitele la păscut. Părinţii lor
aveau grijă să aibă o pâine pe masă câştigată cu

filmezi aşa, cu încetinitorul şi să te uiţi la lucruri
pe toate părţile lor. Dar nu putem trece cu vederea
că adeseori îţi vine să asculţi, apoi să repeţi cuvintele din cântecul Mariei Ciobanu: „Roată, roată,
mai învârte-te o dată! Învârte, Doamne, roata
vieţii, să am anii tinereţii“. Timpul n-a trecut
degeaba peste dl Popescu pentru că el a ştiut să-şi
trăiască deplin fiecare clipă a vieţii cu toate
provocările şi greutăţile, câştigând mult trăindu-şi
viaţa frumos, bucurându-se de fiecare etapă a
vieţii, căci fiecare are valoarea ei, dacă ne asumăm să-i pătrundem lecţia. Orele predate la clasă
i-au constituit oaza de linişte. În ele a făcut tot ce
a simţit că trebuie făcut pentru el, pentru copii, dar
şi pentru ceilalţi – din preaplinul făpturii lui prin
natura meseriei de educator. Cunoscând povestea
de viaţă a fiecărui elev, a creat o lume pentru
fiecare – exerciţiu ce dă o mare bogăţie interioară
şi o experienţă unică. Copii sunt mult mai
neiertători decât adulţii, tocmai prin inocenţa şi
prin onestitatea lor. De aceea dl Popescu i-a tratat
mereu cu sinceritate şi cu normalitate astfel
dobândind o apreciere şi o afecţiune la care poate,
nu se aştepta, dar este extrem de recunoscător. Pe
de altă parte explicaţia ritmului alert din profesie

sudoarea frunţii, dar într-un mediu mai curat, cu
cei 7 ani de acasă care le-au rămas pentru toată
viaţa. Toţi sunt astăzi realizaţi din punct de vedere
material, dar şi spiritual.
Dan Cozariuc, care este căsătorit cu o
ucraineancă din Ucraina locuieşte în Germania,
dar a venit la această întâlnire să se bucure şi să
mulţumească tuturor celor care l-au ajutat cu sfaturi demne de urmat să se realizeze din toate
punctele de vedere şi a vorbit numai în limba ucrai neană, în limba lui maternă.
Mariana Grigoraş (căsătorită
Popa), a fost eleva noastră,
ulterior a devenit colega
noastră de breaslă, căci este
educator-învăţător, iar pentru mine este o foarte bună
prietenă şi cumătră, căci am
fost naşă de botez a uneia
dintre fiice, iar în prezent
lucrează în Germania împreună cu soţul.
Toţi participanţii s-au
prezentat cu emoţii şi cu o
scurtă biografie, iar din
partea profesorilor prezenţi
au primit mulţumiri şi alte poveţe să nu uite de
şcoala unde au învăţat, de satul natal indiferent
unde în lume s-ar afla. Angela Bodnar, o foarte
inimoasă organizatoare a împărţit fiecăruia
fotografii din anii copilăriei.
Negostina este un sat ucrainean, de aceea
aceşti copii vorbeau pe atunci numai limba maternă, iar când păşeau pragul grădiniţei pentru
prima dată, eram nevoită să vorbesc cu ei bilingv.
Pe parcursul anilor de învăţământ preşcolar, toţi
copiii vorbeau corect limba română, deci erau
bine pregătiţi pentru şcoală, iar acesta era un mare
câştig pentru ei, din start cunoşteau două limbi,
păşind cu bucurie şi încredere în viaţă.
Pe faţa cadrelor didactice s-a putut observa şi
puţină nostalgie după anii ce au trecut în zbor şi
au început să fredoneze câteva cântece ucrainene
negostinene.
Timp de câteva ore, în după-amiaza de duminică, 11 august 2019, amintirile din copilărie au
destins atmosfera, bucurându-ne împreună de
acest prilej. La urmă, fiecare participant a primit
câte o revistă bilingvă ,,Dialog intercultural“ al
cărei autor de îngrijire a textelor este domnul profesor Ioan Chideşciuc. În ziua respectivă ne-am
simţit cu toţii copii, fiecare lăudându-se cu ceea
ce a realizat în viaţă până în prezent. Şi au avut cu
ce să se laude.
Ne-am întors în timp, am întinerit, a fost o
întâlnire plină de emoţii şi amintiri frumoase.
Mulţumim tuturor.
Felicia GRIGORaŞ,
educatoare pensionară
a reprezentat fanatismul lui de a fi la datorie când
a fost solicitat. De aceea, se bucură de aprecierea,
respectul atât din partea colectivului de cadre
didactice cu care a lucrat, dar şi din partea organelor de conducere comunale pentru contribuţia
adusă fiind consilier mai multe legislaturi. Acum,
la ceas de pensioare el va rămâne cu imaginea
şcolarilor, care îl aşteptau în băncile lor din Şcoala
Gimnazială Falcău şi Brodina. Nu-şi îngăduia
vreo întârziere sau absenţă, cu toate că drumul
către şcoală era anevoios fiind iarna înzăpezit. Îi
vedea atenţi, aproape nemişcaţi în aşteptare. Orele
se scurgeau pe nesimţite, dorinţa copiilor de a
învăţa trecea peste orice bariere de oboseală. În
ochii lor erau lumină, curăţenie şi bucurie pentru
că un învăţător poate deschide „ferestre“ nebănuite în sufletele lor. Anii vor trece. Dar gândurile
îi vor fi pline mereu de chipul elevilor lui. Îi va
vedea, îi va simţi, va călători imaginar prin generaţii şi generaţii. Colectivele de cadre didactice
din toată comuna Brodina îi doresc multă sănătate
şi viaţă de pensionar mult mai lungă decât cea de
activitate la catedră!
artemizia GHEORGHI

13

Istorie şi spiritualitate humoreană la Iaşi

În ziua de 7 septembrie 2019, la Muzeul
Municipal „Regina Maria” din Iaşi, s-a desfăşurat
„Amiaza culturală bucovineană” ieşeană (ediţia a
XCI-a) şi a avut drept generic „Istorie şi spiritualitate humoreană”, conturând un veritabil periplu
cultural prin operele prezentate şi intervenţiile
invitaţilor: etnologul Mihai Camilar, pictorul şi
caricaturistul Radu Bercea, umoristul Gheorghe
Solcan, scriitorul şi omul de radio Aurel Brumă şi
dr. Vasile Diacon. La această acţiune au participat
şi reprezentanţi ai filialei Iaşi a Uniunii Ucrainenilor din România.

Primăria din Vicovu de Jos a organizat o expoziţie de grafică «Eugen Drăguţescu» şi lansarea
volumului „Ioan Vicoveanu şi Eugen Drăguţescu
– un dascăl providenţial şi un discipol celebru“ de
Victor Iosif, în contextul simpozionului Fundaţiei
«Credinţă şi Creaţie» de la Mănăstirea Putna.
În continuarea acţiunii, s-a făcut o trecere în
revistă a contribuţiei fiecărui invitat, dar noi ne
vom rezuma doar la câteva titluri şi autorii lor:
Mihai Camilar, Bucovina – ghid turistic (2008),
Arhitectura populară bucovineană (2014),
Dicţionar etnologic bucovinean (2015), Gura
Humorului în imagini şi
cuvinte (2015); Radu Bercea, Memoria retinei gulagului românesc (2007),
Deportaţii/ Via Dolorosa/
Bărăgan (2010), Mărturii
din infern (2011), Bucovina
mărturisită de Radu Bercea
(2013); Gheorghe Solcan,
Ca trenul de Gura Humo rului (2014), O scânteie
(2015), 9 poveşti de Ion
Creangă dramatizate în versuri (2016), În voia sorţii
(2019) şi altele.
Este de apreciat, remarca făcută de
preşedintele filialei ieşene a Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina, privind buna colaborare cu
alte entităţi culturale din Iaşi, precum
Uniunea Scriitorilor, Asociaţia Literară
«Păstorel», Comunitatea Evreilor, Uniunea Ucrainenilor şi Uniunea Polonezilor.
În acest context, am propus preşedintelui
filialei ieşene a Societăţii pentru Cultura
şi Literatura Română în Bucovina, domnului dr. Vasile Diacon, ca să ne
informeze despre acţiunile lor de viitor,

la care ar putea participa şi scriitori români din
Bucovina, de etnie ucraineană, pentru a împărtăşi
din experienţa lor şi a lansa cărţile, care de mult
timp nu au mai fost lansate în mod oficial.
Propunerea a fost apreciată şi acceptată urmând
ca în perioada următoare să stabilim şi o modalitate de colaborare, prin încheierea unui parteneriat în acest sens.
Victor HRIHORCIUC,
preşedintele filialei Iaşi a UUR

surori, bunici, de locurile natale o face să revină
pentru concediu la sentimentul anilor fără de griji.
Sâmbătă, în soarele sfârşitului de august am ajuns
pentru prima dată la Rosişnei. Ajunsă la gospodăria familiei Marocico, m-a cuprins o nespusă
şi curată bucurie, o emoţie ce nu poate fi povestită, ci trăită. Am simţit cum mi se ia o piatră de pe
inimă, am simţit că a sosit momentul schimbării,
Huţulii, ca stăpâni adânc înrădăcinaţi ai că lucrurile vor şi pot merge bine. Aici te deconecînălţimilor carpatine bucovinene, se bucură de tezi cu adevărat, dispar grijile, problemele zilei de
frumuseţile neasemuite ce le oferă cu dărnicie mâine, nu poţi să nu-ţi vină în minte „Omul
natura înconjurătoare; aici, atât de aproape de cer sfinţeşte locul“. Dintr-o căsuţă modestă s-a ridicat
te simţi liber ca păsările şi vieţuitoarele codrilor şi o vilă cu etaj în stil european, utilată cu cele mai
ale poienilor înflorite. Îndemnul de a vizita fami - noi şi moderne aparate, mobilă modernă, centrală,
lia huţulă Nicu Marocico a fost vechi şi repetat. apă trasă prin cădere, împrejurimile sunt dotate cu
Acolo casa este mereu plină de oameni, cu toate globuri electrice, pavaj în curte, un grajd plin de
că este ultima pe versantul Rosişnei unde, ca să animale cu instalaţii de apă. Dacă în alte părţi
ajungi, îţi trebuie o maşină puternică pentru că lumea renunţă la animale şi fânului îi dă foc, aici
sunt multe serpentine şi e de urcat sus, tot mai sus. proprietarul are cositoare şi alte maşini aşa că
Curând am aflat ce-i strânge laolaltă acolo, ce lucrează ca în Germania unde a lucrat mai mulţi
farmec are acel loc. De data aceasta reunirea fami - ani şi grajdul lui e plin de animale aşa încât hrana
liei şi a invitaţilor a fost prilejuită de împlinirea a în majoritate este asigurată din propria gospo 14 ani a uneia dintre fiicele Elenei Marocico, ple- dărie. Condiţiile de viaţă create aici nu sunt mai
cate la muncă în Italia de 19 ani. Dorul de părinţi, prejos decât cele de la oraş.

Muzica ascultată mi-a trezit amintiri şi ele îmi
vor veni în minte adeseori pentru că am trăit aici
cele mai frumoase momente. Evenimentul de aici
a reuşit îmbinarea perfectă între două concepte din
două lumi diferite, locuri uitate, părăsite şi societatea tânără rămasă să-şi construiască destinul
acasă. Fără să vreau îmi revin în minte, ca nişte
stafii, amintirile, când, în fiecare an cutreieram
munţii în lung şi lat pentru recensământul copiilor.
Intram în căsuţe joase, cu geamuri cât palma, cu
lampa de petrol, la care huţulii torceau, coseau, încondeiau ouăle pentru Paşti, ţeseau ţoale sau
ştergare pentru diferite întrebuinţări. Pe noi, cadre
didactice, ne primeau cu bucurie, ne ospătau şi ne
compătimeau pentru drumul anevoios parcurs atât
cât să ajungi pe munte, cât să parcurgi drumul,
distanţa de la o casă la alta care se măsura în kilometri.
Piele de găină şi lacrimi în ochi pe durata
evenimentului. Erau lacrimi de bucurie şi euforie
că mă aflam acolo şi că simţeam energia şi emoţia
pe care o transmitea tineretul.

Preşedintele filialei ieşene a Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, dr.
Vasile Diacon, a relevat trăinicia legăturilor
societăţii din Iaşi cu Bucovina, astfel încât oamenii de cultură şi ştiinţă ieşeni cu origini bucovinene iau parte la evenimente culturale în Bucovina,
după cum şi bucovinenii ne onorează cu prezenţa
lor la Iaşi: „Chiar în aceste zile membrii Asociaţiei Literare «Păstorel» participă la Festivalul
Internaţional de Umor de la Vama, organizat de
Cenaclul Literar «Nectarie» şi revista «Surâsul
Bucovinei» în parteneriat cu Asociaţia «Universul Prieteniei» din Iaşi. Cu puţin timp în urmă

Întâlnire
aproape de
Dumnezeu
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Poveştile de viaţă ale ucrainenilor
la Radio Civic Sfântu Gheorghe

În ultimele două luni, activitatea
Radioului Civic a fost prezentă în
viaţa comunităţii şi a membrilor săi
în fiecare zi. Informaţiile locale,
pilula de sănătate, interviuri şi reportaje, reţete culinare au completat
grila de programe. Ele reflectau viaţa
ucrainenilor şi a celor care convieţuiesc cu ei.
Radioul spune poveşti de viaţă în
grai ucrainean sau românesc, căci
poveştile ucrainenilor trăite pe aceste meleaguri româneşti nu pot fi
spuse decât într-un limbaj mixt:
româno-ucrainean. Dar toţi se înţeleg foarte bine.
Din poveştile lor aflăm cum a fost
populată această zonă, atât de izolată
de restul lumii. Căsătoriile cu fete
aduse sau „furate“ din Murighiol,
Dunavăţ, Caraorman sau Uzlina, formarea de familii care dăinuie şi
astăzi. Poveşti care ne spun despre
îndeletnicirile timpurilor trecute,
despre pescari şi crescători de vite.
O poveste interesantă, de viaţă,
ne-a spus-o şi tanti Vasilica
Sidorencu.

Ea a venit în sat în anii '60, prin
căsătoria cu un localnic. Încă de la
început i s-a spus „vinitică“ adică
persoană venită din alte locuri şi
considerată străină în aceste locuri...
şi că, venind dintr-o zonă agricolă, ar
fi fugit de munca câmpului. Dar tanti Vasilica
îşi iubea soţul şi nu
pleca urechea la cele
spuse, ba mai mult,
femei din sat îi luau
partea, o apărau.
Acolo unde a trăit,
în Dunavăţ, a muncit la
munca câmpului. Şi-a
ajutat mama şi fraţii,
aducea mâncare acasă,
făcea schimb de cereale cu peşte şi nu le
lipsea hrana de pe
masă. A lucrat ca şefă
şi rar, zice ea, o muncă
cu responsabilităţi, dar şi greutăţi.
Ştia să se descurce în vremuri grele.
Cu aceste deprinderi a venit în
noua sa familie din Sfântu Gheorghe
şi împreună cu soţul Zenovei, au trei

Aniversare la 90 de ani
Domnul Vasile Conişceac s-a
născut la data de 29 aprilie 1929, în
satul Măriţei, judeţul Suceava. Anul
acesta a împlinit venerabila vârstă de
90 ani pe care nu şi-o arată fiindcă
este energic, activ, mereu bine dispus
şi optimist. A absolvit Şcoala de
Cantori Bisericeşti şi timp de 70 de
ani a slujit lui Dumnezeu, la strană în
biserica ortodoxă, încât şi acum este
prezent la fiecare sfântă liturghie şi
cântă. În cei 70 de ani de slujire lui
Dumnezeu a fost dascăl la bisericile
din comună: 50 de ani la biserica din
Dărmăneşti, unde a schimbat doi
preoţi, 10 ani la biserica din Măriţei,
şi alţi 10 ani în comună unde era
nevoie şi unde l-au chemat, chiar şi
în satele învecinate. În prezent, cântă
la strană în biserica din Dărmăneşti
2, unde păstoreşte părintele Mihai
Cobziuc, care, de fiecare dată vine la
el acasă cu maşina şi îl aduce la
biserică, fiind al doisprezecelea
preot cu care colaborează.
A slujit biserica ortodoxă cu
sfinţenie, a cântat la strană, a format
coruri bisericeşti, care au cântat la
diferite evenimente din viaţa omului:
la naştere, la nunţi, la înmormântări.
A umblat cu colinda, cu agheasma
după obiceiul locului, a fost de cel
puţin 50 ori la fiecare casă de creş tini, mai ales din Dărmăneşti. S-a
îngrijit şi de buna gospodărire a bisericii, împreună cu preoţii, fiindcă
este şi un foarte bun meseriaş, ştie să
zidească, să construiască, să facă
garduri, sobe, este un foarte bun
gospodar. Din mâinile lui, întotdeauna au ieşit lucruri minunate. În
prezent este văduv, soţia lui, Silvia,
s-a mutat la cele veşnice acum 13
ani, au împreună 2 copii, un fiu şi o
fiică. Are nepoţi şi strănepoţi,

locuieşte cu fiul şi cu unul dintre
nepoţi care au grijă de el, sunt
realizaţi şi la casele lor. Cu toţii s-au
gândit că merită din plin să fie
sărbătorit la o vârstă atât de frumoasă, acolo unde i-a plăcut cel mai
mult, adică în biserică.
Duminică,1 septembrie 2019, la
biserica din Măriţei a fost o zi de
mare sărbătoare. După Sfânta Litur ghie, toţi enoriaşii prezenţi au asistat
la un Tedeum de mulţumire lui
Dumnezeu, care a fost dedicat domnului Vasile Conişceac. S-au adunat
copiii, nepoţii, strănepoţii, rudele,
vecinii, prietenii şi împreună cu un
sobor de 6 preoţi au înălţat rugăciuni
de mulţumire bunului Dumnezeu
pentru viaţa pe care i-a dăruit-o şi
s-au rugat pentru sănătatea lui, cât şi
a întregii sale familii. S-a cântat
,,Mulţi ani trăiască“ în ambele limbi,
deoarece în satul Măriţei se vorbeşte
limba maternă, adică cea ucraineană.
Părintele Ştefan, parohul bisericii
din Măriţei, de dimineaţă a ţinut o
slujbă deosebită, a fost în mijlocul
enoriaşilor cu trup şi suflet. Părintele
Ştefan este de numai 4 ani parohul
bisericii, dar a schimbat foarte mult
aspectul lăcaşului de cult. Biserica
din lemn este renovată, foarte
îngrijită, curtea este plină de flori,
pavaje, se construieşte un nou praz nicar, se modernizează totul la
cerinţele actuale. După slujba de
mulţumire, toţi cei prezenţi au fost
invitaţi la o masă festivă pregătită de
copiii şi nepoţii sărbătoritului. La
această aniversare a fost prezent şi
părintele Mihai Cobziuc, de la biserica din Dărmăneşti 2, unde îl are ca
dascăl tocmai pe domnul Vasile
Conişceac şi care a spus printre
altele că acest om este o ,,legendă
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obişnuia să fie pe prispa casei, o
pernă cu faţa brodată, plapuma de
lână cusută şi zestrea ei cea mai de
preţ: cele 3 tablouri de la mama sa.
Pe mama ei a îngrijit-o până în ultima ei zi, aici la Sfântu Gheorghe. Iar
copii, o fată şi doi băieţi, o gospo- acele trei tablouri au fost cumpărate
dărie de invidiat pentru anii ei (80), o de mama sa, la vârsta de 15 ani, la
casă îngrijită. De-a lungul vieţii, tot târg în Sulina, cu preţul banilor penceea ce a învăţat acasă a ajutat-o să tru alimente. Atât de mult i-au
ducă o viaţă de familie bună, să nu îi plăcut!
Şi, tanti Vasilica le păstrează la
lipsească mâncarea de pe masă.
loc
de cinste, dându-le valoarea cea
Povesteşte cu mânmai
mare din zestre. Ca ea multe alte
drie, cum un coş îm femei,
acum bunicile satului, au adus
pletit de ea din papură
cu
ele
obiceiuri,
învăţăminte, lucruri
era poşeta ei, cum
muncea cu ziua şi folositoare care au fost apoi adoptate
aduna un bănuţ pentru de către comunitatea noastră.
Parte din aceste poveşti le regăsiţi
a cumpăra lucruri în
casă sau haine. Tehnici în imagini pe pagina noastra de facefolosite de către fer- book Radio Civic Sfântu Gheorghe,
mierii din Dunavăţ, unde vă aşteptăm cu drag!
Iar pentru dvs., cititorii, vom reagricultorii şi pescarii
veni
cu poveşti viitoare interesante,
le-a folosit şi în Sfântu
cu ştiri din comunitate şi eveniGheorghe.
Mi-a arătat casa ei. mente. Şi, aşa cum spunea un coleg,
O căsuţă în care icoana voluntar al postului nostru de radio:
îşi are locul ei, la „Barca pe valuri pluteşte uşor,/
răsărit, pe perete, iar Inima-mi cântă un cântec de dor /
lângă icoană, cununa ei de mireasă. Nu, nu e vântul, nici Dunărea nu-i/ E
Icoana cu care a fost blagoslovită Radio Civic, cu farmecul lui“.
Un îndemn şi o invitaţie să ne
cununia. Apoi un dulap de haine
vechi şi foarte frumos, din lemn ascultaţi!
Mira BalaN
masiv, o bancă din cele cum se

vie“ – ce frumoasă metaforă – şi
doreşte ca toţi să-i urmeze exemplul
de viaţă frumos. Părintele Dogaru de
la biserica din Dărmăneşti 1, cu care
a fost 30 de ani împreună, a spus că
îi pare rău că l-a scos la pensie pe
Vasile Conişceac, că un astfel de om
este mereu în căutarea noului, cu
încă multă energie. Părintele Mihai
Cobziuc a venit împreună cu câţiva
corişti ai bisericii şi ne-a încântat cu
câteva cântece adecvate evenimentului atât în limba română, cât şi în
limba ucraineană.

Acum doresc să împărtăşesc câteva gânduri personale despre domnul
Vasile Conişceac, deoarece am participat cu mare drag la această
aniversare. Vasile Conişceac este
fratele tatălui meu (care din păcate
ne-a părăsit demult, fie-i ţărâna
uşoară), deci este unchiul meu, este
naşul meu de cununie şi îi port o
deosebită recunoştinţă. Bunul
Dumnezeu l-a înzestrat cu mai multe
talente, pe lângă cele arătate mai sus,
se pricepe şi la arta fotografică. Pe
vremuri, el făcea fotografii celor
care doreau, mai întâi în alb-negru,
apoi color. Are o voce deosebită, dar
ştie să cânte şi la vioară, instrumentul lui preferat. Pe vremea când eram

copil, ne adunam la diferite sărbători
sau chiar ocazional, unde unchiul
meu cânta la vioară, tatăl meu lua
două linguri şi bătea în masă, ţinând
ritmul melodiei, iar eu dansam, căci
tare mi-a plăcut dansul şi îi antrenam
şi pe verişorii mei, pe fratele meu
sau pe alţi copii. Aşa se încingea
veselia copilăriei noastre. Mai târziu,
când am reuşit la Liceul Pedagogic,
unchiul mi-a dăruit vioara lui, care
mi-a slujit timp de 5 ani, până la terminarea studiilor. Astăzi, vioara lui
se află la el acasă şi din când în când
se mai aude câte o melodie pe strunele ei. N-a uitat să cânte, n-a uitat
nimic, are o memorie foarte bună,
citeşte fără ochelari, iar cântecul mai
ales cel bisericesc este mereu pe
buzele lui. A fost un foarte bun
gospodar la casa lui, creştea animale,
păsări, avea cal şi căruţă, avea de
toate. Mai avea în spatele şurii o
livadă mare cu tot felul de fructe:
mere, pere, prune de toate soiurile.
Toamna ne adunam la desfăcatul
porumbului, ne aşezam în şură în
jurul unei grămezi mari de păpuşoi şi
la lumina lunii, în serile de toamnă
începeam lucrul, iar unchiul câteodată scotea vioara şi cânta. Pe atunci
cântam numai cântece ucrainene,
căci aşa se vorbea în sat. Cine găsea
mai repede un porumb roşu avea
voie să meargă la culcare, dar uneori
stăteam aproape spre dimineaţă.
Voia bună era în toi şi munca mergea
cu spor.
O viaţă de om a slujit lui Dumnezeu, de aceea l-a înzestrat cu atâta
har şi dar, cu atâtea talente. Au fost şi
greutăţi, au fost şi neajunsuri, dar
dacă ai credinţă în bunul Dumnezeu,
peste toate trece omul, pe toate le
răzbeşte. La masa festivă erau peste
120 de persoane şi cu toţii i-au cântat
,,La mulţi ani cu sănătate“ în ambele
limbi.
La mulţi ani sănătoşi, cu bucurii
alături de cei dragi.
Felicia GRIGORaŞ
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Consider că timpul se desfăşoară implacabil,
liniar, iar noi, pentru a-l cuantifica apelăm la
multiple şi diverse fenomene şi activităţi ce ne
stau la dispoziţie.
Pentru a-i da măsură timpului în care trăiesc,
consider că, anii, cu multipli şi submultipli lor, cu
diversitatea activităţilor în cei 82 de ani vieţuiţi
cu plăcerea şi bucuria de a citi, m-au făcut un om
fericit.
Dragostea mea pentru lectură este menţionată
şi în săptămânalul „Zorile Bucovinei“ nr. 30/20
iulie 2017, Cernăuţi – Ucraina, într-un articol
scris de scriitoarea şi jurnalista Maria Toacă, intitulat „Domnul Suciu de la Gherla“.
Primesc multe publicaţii şi cărţi de la oameni
de cultură din ţară şi străinătate şi, în felul acesta,
am ocazia să citesc creaţiile literare ale scriitorilor de diferite naţionalităţi. După lecturare caut
adresa scriitorilor şi le trimit o scrisoare (nu
folosesc mijloacele moderne de comunicare) prin
care le mulţumesc pentru bucuria lecturării şi
pentru efortul lor, nu întotdeauna uşor, de a scrie.
Am primit zilele acestea o revistă de la
Asociaţia „O şansă pentru viitor“ cu o frumoasă
şi profundă titulatură „Artă în diversitate“,
trimisă cu drag şi bucurie de frumoasa doamnă
cu suflet caritabil Alexandra Bogdan, manager
proiect.
În „Flacăra“ lui Adrian Păunescu sunt multe
articole cu teme deosebite care îmi atrag atenţia
şi pe care le citesc şi recitesc cu plăcere. Fiind un
cititor şi neactivând în domeniul artei, după lecturarea acestei reviste, doresc să-mi spun părerea
despre diversitate, inegalitate, discriminare,
prejudecăţi, în raport cu declaraţiile unor intervievaţi din cei 38 de artişti aparţinând celor 19
comunităţi etnice recunoscute la nivel naţional.
În consistentul articol de promovare a revistei,
intitulat „De ce?“ doamna manager de proiect
Alexandra Bogdan ne spune, printre altele:
„Vrem să oferim o viziune umană şi frumoasă
într-o perioadă în care conflictele nu mai au
nevoie de paie pe foc“ şi „să transformăm
subiectele incomode ca discriminarea, inegalitatea, prejudecăţile în teme care nu mai
reprezintă probleme pentru că şi-au găsit soluţii“.
Un scop bine definit în această revistă este
„informarea cetăţeanului român despre tradiţiile
minorităţilor, despre formele de exprimare a
acestora...şi încurajarea mândriei de a fi român
dar de a avea un bagaj cultural mai mare“... Cu
vocaţia uneia care face parte din „artă“ şi prin
ceea ce face, ne spune „În diversitate există o artă
nemărginită“.
În cartea „Adrian Păunescu“ a scritorului şi
jurnalistului Hajdu Gyözö, plecat prea devreme
dintre noi, Editura Asociaţia Culturală şi de Prietenie „Együtt – Împreună“ cu sprijinul Editurii
Semne, Bucureşti 2016, primită de la autor cu o
frumoasă dedicaţie, la p. 20 sunt redate sentimentele lui Adrian Păunescu în legătură cu diversitatea afirmată în 1982 „Dintre sentimentele
sociale nu există unul mai stimulator, decât manifestarea solidarităţii şi fraternităţii faţă de cel cu
care împărtăşim acelaşi destin istoric“ şi continuă
„Este obligaţia noastră să înţelegem şi să respectăm (şi eu ca cetăţean român de naţionalitate română simt şi mai mult) acţiunile nobile ale cetăţenilor care aparţin altor naţiuni“. Referindu-se
la relaţia dintre români şi unguri, în 1992 afirmă:
„Românii şi ungurii au datoria spirituală reci procă de a se privi fratern în ochi, de pe înălţimile
Eminescu şi Petofi“.
Am citit cu un deosebit interes această revistă,
în care interviurile luate cetăţenilor de diferite
etnii trăitori în România, definesc prin concepţia
lor noţiunea de discriminare şi multiculturalism.
Această revistă scoate în evidenţă condiţiile create de statul român etnicilor, trăitori pe aceste
meleaguri.
Cât de concis spunea doamna Bianca Vasile
de etnie bulgară, fondator al Organizaţiei Femeilor Bulgare din Teleorman, despre convie ţuirea diferitelor etnii pe teritoriul României:
„Diversitatea culturală a României este cartea
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noastră de vizită“ şi că „În România nu se poate
vorbi de o existenţă decorativă a diversităţii
având în vedere contribuţiile diferitelor culturi la
patrimoniul şi modul de viaţă din România“.
Diana Biseada interpretă a muzicii populare poloneze, întregeşte răspunsul spunând: „diversitatea este condimentul lumii care-i dă întreaga sa
savoare“.
Cât de „apăsat“ scrie şi confirmă scriitorul,
profesorul universitar, traducătorul şi editorul
domnul Adrian Christian Kuciuk despre convieţuirea în spaţiul românesc: „Trebuie neapărat să
spun aici că România a fost un spaţiu binecuvântat pentru albanezi“. După cum îi este receptată
vasta operă, autorul spune: „Trec ani în care mă
văd şi ascultă cei care nu mă citesc şi mă citesc
cei care nu mă ascultă şi nu m-au văzut niciodată.
„Răspunzând la mai multe întrebări din care
menţionez: vă rog să ne oferiţi o perspectivă
asupra discriminării şi cum poate fi combătută?
Rectorul Universităţii de Ştiinţe şi Arte, domnul
Adrian Christian Kuciuk, răspunde: „Astăzi nu e
neapărat nevoie să aparţii unei anumite etnii ca să
fii discriminat, deoarece societatea de consum
traduce haotic valoarea şi eficienţa darurilor“,
„Nu ştiu cum rezolvă problema discriminaţi care
nu scriu. Dar ştiu că drepturile omului în societatea contemporană se tot îndepărtează de calitatea vieţii, nu văd ca pe un mod eficient de combatere decât (re)cunoaşterea nepărtinitoare a ceea
ce face cineva, nu a ceea ce este sau pare a fi; şi
când este discriminat, şi când discriminează“.
Răspunzând întrebării despre discriminarea
etnică, doamna ing. de sunet Lidia Şaitoş, al cărei
zâmbet din poză m-a fermecat, spune: „Niciodată, chiar am fost acceptată uşor“ şi că „acest
fenomen nu se întâmplă cu etnici albanezi“.
Bogdan Polipciuc, care este a patra generaţie
de polonezi ce trăiesc în România, afirmă: „Cine
trăieşte în România devine poet“. În cartea sa de
poezii „Floarea Rădăcinilor“, pe lângă propriile
poezii, a publicat traduceri din poeţii români Ni chita Stănescu, Adrian Paunescu şi alţii. Cunoscător al mai multor limbi şi cutreierând mai mult
de 50 de ţări şi-a exprimat dorinţa de a rămâne în
România, având sprijinul material al statului
român prin „propriul deputat în parlament“, pentru a „duce tradiţiile şi limba poloneză mai
departe“. Cât de puternic susţine ideea colaborării între oameni, indiferent de etnie, ne spune
în poezia „Noi ce suntem culcaţi...“: „Când suntem singuri / ne cuprinde teama / şi tristeţea şi
disperarea...// Când suntem împreună / ne ajutăm
solidari, / să-nvingem durerea şi teama...“.
Ivan Ambruş, profesor şi poet de etnie
slovacă, vorbind despre discriminare la nivel naţional spune: „Nu, nu cred. Discriminarea există
între persoane care cred că unele sunt superioare
altora, dar etnic nu cred. Poate ca doar politica
superioară scoate acea discriminare, în momentul
în care consideră că este potrivită pentru ei“.
Răspunzând la întrebarea: cum e văzut poetul în
România?, spune: „Pentru unii poetul înseamnă
foarte mult, pentru alţii, poetul înseamnă foarte
puţin“ şi afirmând un adevăr „Cultura este
măsura unui popor“ şi că „Prin cultură putem să
ne prezentăm publicului din România... chiar
dacă suntem altfel, avem alte valori, noi facem
totuşi parte din patrimoniul statului român“.
Frumoasa dansatoare de etnie bulgară, Ancuţa
Todorovici, din Banat, studentă la drept, la
Universitatea de Vest din Timişoara, vorbind de
discriminare spune că „Pentru noi, etnicii bulgari, discriminarea în ţara noastră nu este o
problemă“.
Trăind între etnii diferite şi învăţând cu copiii
acelor etnii „M-a influenţat mult diversitatea culturală în care am crescut şi care m-a ajutat să mă

dezvolt armonios, spune cu admiraţie actriţa de
etnie evreiască, Anka Levana, şi adaugă: „Noi nu
am folosit niciodată termenul de toleranţă şi nu-i
înţelegem rostul în contextul dat“.
Cuvântul discriminare se foloseşte foarte
frecvent, la orice ocazie, precum, sunt convins,
că foarte mulţi îl consideră o nereuşită în viaţă,
sau chiar în familie. Adesea tanăra generaţie îl
foloseşte neadecvat.
Sunt fascinat de răspunsurile date de cei
menţionaţi în revistă la întrebările pertinente.
Mă adaptez cu greu la sensurile noilor cuvinte
la întrebarea care mă frământă: De ce se vorbeşte
atât de mult de diversitate şi ce se înţelege de fapt
prin acest cuvânt? Modesta şi frumoasa elevă
Raluca Dîrlea îmi răspunde: „A înţelege că suntem diferiţi este una din calităţile umane necesare
pentru a evolua, ca om, ca societate, ca populaţie.
Diversitatea este necesară în viaţă, şi adaugă
„Diversitatea este o calitate umană, fără diversitate lumea ar fi monotonă şi posibilitatea de a
alege nu ar exista“.
Am privilegiul să o cunosc pe Ermone Zabel
Martaian, tânără armeancă, îndrăgostită de
pictură pe sticlă. Suntem vecini şi prieteni de o
viaţă cu părinţii ei, a copilărit împreună cu copiii
noştri, cu care este bună prietenă. Ne-am înţeles
şi ne-am ajutat reciproc, mai bine decât între
fraţi, cu familia Martaian ne-am văzut copii
crescând şi ne-am bucurat de realizările lor.
Dragostea Ermoniei pentru o artă atât de
specială ne face mândri de ea. Din 2001 s-a mutat
în Ungaria unde se dedică în totalitate originilor
sale armeneşti. Răspunzând la întrebarea: „V-aţi
simţit vreodată discriminată?“ Ermone a dat
următorul răspuns: „Mediul în care trăiesc în
momentul de faţă mă acceptă, cu mici excepţii,
dar unde nu ar fi aşa? Sunt mândră că sunt
armeancă, accept şi răspândesc ceea ce este bun
şi ignor ceea ce este rău“. Ne bucurăm pentru
maturitatea gândirii ei, pentru cunoaşterea şi
implicarea totală în menirea artei. Deviza ei este:
„Cel mai important lucru este să fim noi înşine şi
să ne placă ceea ce facem“. Ne-am bucurat de
invitaţia de a vizita Budapesta, unde i-am văzut
atelierul de pictură, tablourile şi locul fascinant
unde îşi ţine cursurile de pictură.
Tânăra profesoară Alev Gafar, beneficiară a
culturii orientale prin etnie şi a culturii româneşti
dobândite prin şcoli, trăitoare pe aceste meleaguri, impresionează prin interpretările sale la
vioară acumulate cu plăcere şi bucurie, pe
locuitorii din zonă şi pe auditorii din sălile de
concert.
Cât de înălţătoare este această bucurie de a
transmite muzica clasică turcească, tătară şi
universală unui grup foarte numeros de cursanţi,
de diferite etnii, cu vârste şi preocupări diferite.
Felicitări!
Absolventă a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima“ din Cluj-Napoca şi a Universităţii
„Ovidius“ din Constanţa, secţia Afaceri Internaţionale, Alev Gafar „se simte norocoasă că a
avut acces la două culturi, cea turcă, regăsită în
familie şi cea română, învăţată în şcoli şi doreşte
să împărtăşească cât mai mult din ce are:
cunoştinţe, obiceiuri, tradiţii.
Eleva Boţa Claudia din clasa a IX-a a Colegiului Tehnic Media din Bucureşti ne împărtăşeşte bucuria de a învăţa în clasă împreună cu
elevi ai altor etnii, ai altor culturi şi religii, arabi,
rromi şi ai altor naţionalităţi, formând o familie
care are la bază principii sănătoase: iubirea,
înţelegerea şi solidaritatea.
(Continuare în pagina a 17-a)
Nicolae SUCIU
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Nu-i o simplă coincidenţă că - în zi de „Sfântă
Mărie“ – pornind de la faptul ştiut că Marele
Cobzar a fructificat clasice relatări din Sfânta
Scriptură, personal, îmi face plăcere să recitesc
poemul „Maria“... Ca şi cu alte prilejuri descopăr
pasaje pline de un nuanţat lirism, scrise cu temei
şi virtuţi de psalm teologic. Sunt pagini ce susţin
cu patos şevcenkian un real axis moral în jurul
căruia se roteşte o structură poematică de mare
acurateţe sufletească, care-l captivează pe cititor.
Păstrarea curăţeniei de spirit a Mariei, desăvârşirea personalităţii ei de personaj în cursul
realizării artistice a poemului nu este posibilă în
detrimentul funcţiilor normative, prin asemănarea ei cu adevărata Marie – Fecioara, Maica
Dumnezeului nostru.
„Tu numai eşti ce-ai fost acum,
Tu alta-i devenit, Marie!
Gingaşă floare, foarea noastră!
Îngaimă Iosif. – O minune
S-a întâmplat cu tine!“
Astfel, simbolistica biblică a numelui Maria
se înfăţişează în faţa iconomiei poemului
purtător de acelaşi nume şi pare să nu aibă
sfârşit. O primă mărturie stă în motto-ul poemului: „Bucură-te că tu ai înnoit pe cei zămisliţi
întru ruşine“ – o preluare din Acatistul Bunei
Vestiri e Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi
Pururea Ferioarei Maria (Icos 10). Apoi survine
începutul de poem, într-un fel adecvat:
„Toată nădejdea mea-i în tine
Prealuminatul rai al meu,
Toată nădejdea sfântă-a mea –
În generozitatea ta
Şi-n tine, maică, -mi pun mereu
La tine, sfântă între sfinţi,
Neprihănită şi preabună,
Mă rog în hohote fierbinţi:
Priveşte către ei, stăpână,
Spre cei furaţi, spre robii orbi
Dă-le acum acea putere (…)“

(Traducere de Ion Cozmei).

Din această perspectivă poemul nu mai
încape în niciun cuvânt! E suma sentimentelor
de preamărire şi încredere. Îndrăznim s-o percepem pe eroină într-o ipostază aparte, încă din
primele strofe, printr-o asociere cu acea însuşire
sufletească dobândită numai în creştinism,
numită metanoia. În viziunea concepţiei creştine
despre om metanoia semnifică o nouă îmbrăcare

Primiţi puţină duioşie?

a individului cu haina curăţiei. În esenţă, este
vorba despre un proces de regenerare ori de
înnoire care covârşeşte firea omului, concomitent cu actul unei primeniri sufleteşti. Prin
această percepţie nou creată, dreptatea în lume,
adevărul ei şi chiar o operă întreagă a spiritului
pot fi recepţionate odată cu noua şi fericita
ipostază a eului interior, înnoit pe seama unui
personaj literar (în cazul de faţă).
La baza unei ierarhii a conştiinţelor, ca în
orice alcătuire poematico-arhitectonică se simte
şi mai ales se recunoaşte cu delicateţe de interpretare un anumit sentiment al proporţiei dintre
om ca fiinţă creată, şi Creator. Maniera artistică
este cea care stipulează, între altele, stilul autorului în configurarea personajului principal, iar
„stilul” de interpretare a Fecioarei este tributar
zestrei de înţelepciune sufletească pe care o deţine, prin obârşia ei de aleasă a tuturor neamurilor.
În cântările bisericeşti se cântă: „femeia a fost
pricina suferinţei, femeia a fost şi pricina mântuirii“.
Un instinct dumnezeiesc şi o conştiinţă
dumnezeiască convieţuiesc în Fecioara Maria. În
rutina poporului ucrainean se încetăţenise un
chip liniştitor ce se legase de începutul relaţiei
personale a alesei Tatălui cu Transcendenţa
Naşterii. În cadrul aceleiaşi înţelepciuni al cărei
ecou favorabil (scriitoricesc) s-a făcut încă de la
începuturile creaţiei Marelui Bard – nu mai era
loc de înţelegere şi mângâiere pentru atâtea şi
atâtea nedreptăţi ce se făceau simţite de către
păturile inferioare ale unui sistem social anarhic,
atunci existent. Se simţea nevoia unui personaj
capabil de un exmplu de chemare şi răspunsuri la
virtute, la răspundere şi responsabilităţi. Or, în
concepţia marelui Cobzar, cea mai caracteristică
trăsătură morală ce defineşte un popor înţelegător în faţa lui Dumnezeu rămâne îndemnul la
buna înţelegere dintre oameni; asta în primul
rând. Şevcenko niciodată nu şi-a dorit mai mult
decât restabilirea echilibrului social. Ei bine, tocmai de aceea apariţia poemului „Maria“ prin
magia actului de creaţie literară consemnează
mai vechi semnale de salvare din prăpastia unei
istorii zbuciumate. Numai în acest fel poetul nea-

mului şi-a păstrat portofoliul încrederii, valoarea
simbolică a personajelor sale devenind o cale
deschisă de percepere, în problema salvării neamului. Fiecare ucrainean de jos, ca privitor, se
putea învinge la rândul său pe sine, dacă nu se
sustrăgea privirii, nevolnic sau deliberat de la
această firească şi nobilă înscenare artistică,
survenită pe calea literaturii.
Marele Cobzar nu putea fi păcălit. Existau
situaţii la care, limita interpretării, când omul de
jos, omul de omenie se înlocuia pe sine şi se
mulţumea cu sintagma de „biet om“ care n-avea
încotro şi care îşi minimaliza răspunderile, pe
nebăgate de seamă pierzându-şi controlul
demnităţii de om.
„Maria“ reprezintă o amplă pasiune poematică din capodopera şevcenkiană, un element
autohton de potenţare spiritual în sensul umanismului, care – la rândul său – nu se poate integra
decât într-o tonică sărbătoare sufletească a trăirii
şi izbânzii umanităţii. Din acest dezideral punct
se distinge cât de stringentă a părut – mai târziu
– necesitatea confruntării fiecărui ucrainean cu
uriaşa simbolistică a Mariei. Iar asta cu atât mai
mult, cu cât în poem apar biblice nominalizări
cum ar fi „Emanuel“ – „cu noi este Dumnezeu“,
denumirea scripturistică a lui Mesia; tot aşa
„Osana“ – Izbăveşte – o exclamaţie de implorare.
Toate aceste amintiri invocate sunt pentru a
bucura Sufletul Lumii. A da curs şi a primi cu
duioşie invitaţia din titlul prezentei interpretări,
ne-o readuce pe „Maria“ cu frumosul ei suflet
literar, într-o proiecţie de transhombre, adică la o
dimensiune la care face raportare Unamuno
atunci când face referiri la magia nemuritorului
mim al tuturor timpurilor, vestitul Don Quijote.
De reţinut e faptul că mitul biblic împrumutat de
Şevcenko este impecabil dirijat în direcţia
dezvăluirii unor relaţii vicioase între contemporanii poetului. Într-un univers cu binecuvântări
în apărarea Adevărului, Marele Cobzar rămâne,
în proiecţia umanităţii: „profilul geniului de pe
Nipru în rândurile personalităţilor universale“.
Mihai MatEICIUC

Convieţuiri în diversitate
(Urmare din pagina a 16-a)

Vorbind de diversitate, eleva Boţa Claudia
afirmă: „Astăzi, multiculturalitatea este o realitate şi o întâlneşti la fiecare pas. Orice om are
ceva de învăţat de la cel de lângă el, iar diversitatea culturală trebuie acceptată pentru a ajuta la
dezvoltarea personală a fiecărui individ“.
Curatorul Muzeului Naţional „Brukenthal“
din Sibiu, Robert Strebeli, răspunzând la întrebarea: „A contat pentru dumneavoastră sprijinul
comunităţii din care faceţi parte?“, spune „Da, a
fost o tendinţă politică sau etnică“.
A fost o conjunctură favorabilă, ocuparea
acestui post. „La un moment dat, UDMR-ul era
la putere şi ministrul culturii era Kelemen
Hunor“. Robert Strebeli este absolvent al
Universităţii din Salamanca, cu studii de masterat
şi doctorat, este pictor şi sculptor şi afirmă că
„limba maternă e maghiara, aşa am învăţat să zic
mamă şi tată, în ungureşte“.
Este un drept şi o mândrie să-ţi afirmi
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1991, în articolul „Front fără învingători“ avertizează „Trebuie să fie limpede că separatismul,
la care ne instigă unele forţe străine sau anumite
forţe din ţara noastră, nu are învingători“.
Citind această revistă „Artă în diversitate“ am
descoperit oameni cu activităţi în diferite
domenii în care liantul care-i uneşte este pasiu naţionalitatea şi limba maternă. A păstra, a studia nea pentru artă şi cultură, având ca îndemn „să ne
reciproc din diversitatea noastră!“.
şi a iubi în limba în care te-ai născut este o dato- îmbogăţim
Nu
pot
să
remarc dragostea de ţară în care
rie a fiecăruia dintre noi. Profesorul universitar trăiesc etnici nu
de diferite naţionalităţi. Câtă recuIon Robciuc, redactor-şef al revistei „Curierul noştinţă se află în cuvintele de o nobleţe deoucrainean“ în nr. 289-290/2015, scrie: „Diversi- sebită rostite de tânăra poloneză Diana Biseada:
tatea culturală este esenţială pentru realizarea „România este ţara în care m-am format şi dadeplină a drepturilor omului şi libertăţilor funda- torită ei am devenit ceea ce sunt. Dacă aş putea aş
mentale. Toleranţa şi respectul reciproc între contribui la îmbunătăţirea stării ei“...Concluzia:
popoare şi culturi sunt indispensabile pentru „Îmi doresc să rămân aici“. Ce sublim scrie
menţinerea păcii şi securităţii la nivel naţional şi Silvia Hagicu: „Suflet grecesc pe tavă româneasinternaţional“.
precizând: „Sunt româncă cu suflet grecesc“.
Oare când se va împlini visul poetului şi tra - că“Am
citit cartea doamnei profesoare de etnie
ducătorului maghiar Ferenc Barany, redat nouă ucraineană
Vărăreanu „Suflet de orfan“,
spre lecturare în revista „Együtt – Împreună“ din carte a vieţiiSaveta
dânsei
de când a rămas orfană de
ianuarie 2017 în articolul „Sunt maghiar, dar ambii părinţi (de la vârsta
doi ani şi jumătate),
european“: „încă din copilărie visam că odată în în care nu încetează să de
mulţumească
statului
întreaga zonă dunăreană... maghiarii, slovacii, român pentru sprijinul dat de a termina facultatea
românii, sârbii şi croaţii îşi vor rândui soarta fără când se afla la Casa de Copii din Botoşani, carte
dispute ajutându-se reciproc“. Sunt forţe care se ce se încheie cu: „Te iubesc ŢARA mea, minune
opun acestui vis.
Poetul Adrian Păunescu, în primul număr al între minunile lumii ce m-ai făcut OM“.
revistei „Együtt – Împreună“ din 30 octombrie
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Motto:
Spre coarnele condeiului ne mână o suferinţă,
un pariu, o obsesie.
Vasile Ghica din „În ghearele râsului“

Ce este un pariu, ştie toată lumea. Pariurile
sunt de toate felurile – există pariuri sportive
(cele mai multe), pe curse de cai, maşini de Formula 1, la luptele de tauri, cocoşi şi câini (acestea
fiind ,chipurile, interzise „oficial“ în multe ţări),
dar şi pariuri pe teme de amor, ba în unele cazuri
– ce-i drept foarte rare – chiar cu viaţa ş.a.m.d.
Ca subiecte pentru literatură, teatru, cinematografie, nu prea se cunosc astfel de cazuri. De
aceea, poate şi titlul de mai sus îi va determina pe
unii cititori să se mire sau să se întrebe despre ce
este vorba, căci despre o astfel de temă nu prea
este ce scrie. Şi totuşi există, iar despre asta cititorii se vor convinge citind cele ce urmează.
Unii care mă cunosc – iar alţii vor afla acum ştiu că sunt de profesie inginer silvic (în prezent
pensionar de mulţi ani), absolvent al Facultăţii de
Silvicultură din cadrul Institutului Politehnic
Braşov, promoţia 1961. In prima parte a carierei
de silvicultor, am fost inginer-şef al Ocolului
Silvic Sighet, în Maramureş. Asta era în deceniul
al şaptelea al secolului trecut. E posibil ca unora
dintre cititori această precizare, cât şi termenul de
„secolul trecut“ să li se pară ceva foarte îndepărtat, deşi, dacă se vor gândi mai bine, îşi vor da
seama că nu este chiar aşa.
În acea perioadă, activităţile de silvicultură,
exploatarea pădurilor şi industria lemnului aparţineau de MEF (Ministerul Economiei Forestiere). Pe atunci, acest minister încă era condus
cu mână de fier de către ministrul Mihai Suder,
om de înaltă competenţă profesională, bun organizator, care ţinea mult la respectarea ordinelor, a
disciplinei (mai ales!) şi a deontologiei profesionale. Era şi a rămas renumit pentru corectitudinea, obiectivitatea şi exigenţa sa, pe care le
imprima, dar pe care le şi pretindea subalternilor
şi subordonaţilor din cadrul celor trei forme de
activitate forestieră. Este adevărat că unora, ce-i
drept puţini la număr, aceste exigenţe nu le conveneau, dar majoritatea (inclusiv subsemnatul)
subordonaţilor din cadrul aparatului tehnico-ingineresc de coordonare, conducere şi control din
Minister, Direcţii Regionale şi Ocoale Silvice,
dar şi simpli salariaţi şi chiar muncitori erau de
acord şi căutau să se conformeze. Personal, am
fost şi am rămas adeptul disciplinei, ordinii şi
corectitudinii la orice loc de muncă, în orice
domeniu de activitate. Cu această ocazie, subliniez faptul că în acei ani profesia şi chiar titlul de
„silvicultor“ erau apreciate şi respectate de către
populaţie. În mod deosebit, în mediul rural – cel
mai apropiat de păduri – populaţia stima mult
(alături de medici, dascăli, preoţi) şi personalul
silvic îndeosebi pe pădurari şi brigadieri. Elocvent în acest sens este şi cazul care mi s-a întâmplat cândva, când un sătean, adresându-mi-se cu
apelativul de „tovarăşe şef“ îmi vorbea despre
„Domnul pădurar“ din satul lui.
În anii '50-'60 ai secolului trecut şi chiar o
perioadă după aceea, în silvicultură era instituită
o disciplină „ca în armată“ şi asta nu este departe
de adevăr, deoarece în perioada respectivă personalul silvic de teren era înarmat cu puşti militare,
se făceau şedinţe de tragere şi chiar regulamentul
intern prevedea un comportament semimilitar
referitor la prezentarea în faţa superiorilor, executarea şi raportarea îndeplinirii sarcinilor cât şi a
obligaţiilor de serviciu de către subordonaţi etc.
Semnificativă în această privinţă era chiar şi uniforma personalului silvic, care semăna ca aspect
(croială) cu cea militară. Le deosebeau de aceasta
numai culoarea verde închis, specificul însemnelor distinctive şi lipsa epoleţilor. Chiar şi pe cap
se purtau caschete care, însă, cu timpul au fost
înlocuite complet cu pălării specifice de tip „silvicultor“. Uniforme aveau organele de teren –
pădurarii şi brigadierii – care erau obligaţi să le
poarte tot timpul, dar aveau şi cei din personalul
de conducere.
Ca inginer-şef de ocol aveam şi eu uniformă,
inclusiv caschetă, dar şi pălărie. Uniforma mea
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Pariul

era din stofă calitativ superioară de culoare verdeoliv şi se încheia cu nasturi metalici, exact ca la
uniformele ofiţereşti. Tot ca la aceste uniforme
era şi dispunerea buzunarelor. Ca însemne distinctive aveam petliţe romboidale de culoare
verde închis, pe fiecare dintre ele aflându-se o
frunză de stejar cu două ghinde şi câte trei steluţe,
toate astea din metal auriu – însemn al funcţiei de
inginer-şef de ocol. Informativ, precizez că
inginerii simpli aveau două steluţe, iar brigadierii
câte una. Superiorii mei – şefii – aveau câte două
frunze şi un număr variat de steluţe.
Uniforma mea, confecţionată la comandă, îmi
venea ca turnată, mă prindea foarte bine şi
recunosc că asta mă determina să mă simt mândru
când eram echipat. Dacă personalul de teren era
obligat să poarte uniforma tot timpul, cei din personalul de conducere trebuiau să o poarte numai
ocazional, la evenimente şi sărbători oficiale deosebite, bineînţeles, la cele profesionale – şedinţe,
consfătuiri la Direcţia Regională (DREF), dar
mai ales la nivel naţional, la care participa şi ministrul Mihai Suder. Atunci, acolo, participarea în
uniformă era obligatorie, deoarece în această
privinţă ministrul era categoric, nu admitea nicio
excepţie sau scuză.

Într-un an, a trebuit să particip şi eu la un astfel
de eveniment important, unde prezenţa în
uniformă era obligatorie. Evenimentul urma să se
desfăşoare la Oradea.
Îmbrăcat în uniformă, călătoream în acceleratul de zi Iaşi-Timişoara. Drumul de la Sighet la
Oradea era lung şi dura destul de mult. După ce
am trecut de Cluj, sătul de atâta şedere, am simţit
nevoia să-mi mai dezmorţesc picioarele, aşa că
am ieşit pe coridor. Cu această ocazie vroiam să
admir şi peisajul bihorean pe care, până atunci, nu
prea am avut ocazia să-l cunosc prea bine.
Pe coridor, ca şi în compartimente, era lume
multă. Stăteam la fereastră contemplând priveliştea care se perinda din mersul trenului fără să
acord atenţie persoanelor de pe coridor. Totuşi, la
un moment dat, întâmplător am observat că nu
departe de mine, lângă un alt geam, doi bărbaţi se
tot uită la mine discutând ceva. Faptul nu mi s-a
părut deosebit, aşa că nu le-am acordat atenţie.
Totuşi, am făcut asta după un timp, atunci când
am observat că ei nu încetează să mă fixeze cu
privirea, iar discuţia lor a devenit mai aprinsă. Ce
a urmat merită a fi povestit.
Văzând că i-am observat cum se tot uită la
mine, respectivii s–au apropiat şi unul dintre ei,
oarecum stânjenit, începu să vorbească.
— Vă rugăm să ne scuzaţi că vă deranjăm. Am
văzut că ne-aţi observat cum ne tot uităm la dumneavoastră, iar asta ne-a încurajat să vă adresăm
o întrebare şi să vă rugăm ceva.
— Da, am observat asta – le zic eu – dar nu mă
prea mir, că sunt oarecum obişnuit. Vă ascult.
Nu eram departe de adevăr, căci şi în alte

cazuri uniforma mea atrăgea atenţia. Probabil că
uniforma mea este obiectul atenţiei voastre, am
continuat eu.
— Într-adevăr, aşa este, recunoscu intrând în
vorbă şi al doilea bărbat. Nu ne luaţi în nume de
rău pentru îndrăzneală şi pentru ce o să vă rugăm.
— Nu este niciun deranj şi nici motiv de
scuză, le-am spus.
— Văzându-vă în această uniformă, necunoscută nouă – continuă vorba bărbatul – nu ne putem dumiri ce reprezintă. Eu zic că, având în
vedere şi însemnele de pe ea, dumneavoastră, în
mod sigur, sunteţi un înalt funcţionar la Oficiul
Vamal, dar prietenul meu încearcă să mă
convingă că sunteţi judecător şi vă desfăşuraţi
activitatea în justiţie.
Vă puteţi închipui cât eram de mirat, dar mai
ales surprins să aud aşa ceva. Dar, după această
surpriză a urmat o a doua şi mai mare căci, completându-l pe cel care vorbea, intră iar în vorbă
celălalt bărbat.
— În privinţa asta, noi am pus chiar şi un
pariu, dar, neştiind cine are dreptate, vă rugăm să
ne spuneţi care din noi l-a câştigat.
Ca să vezi, m-am gândit, până unde poate să
ajungă fantezia unora... mai ales chestia cu pariul(!) Foarte surprins de cele auzite, am rămas
tăcut câteva clipe gândindu-mă cum să le spun
realitatea şi la reacţia lor la auzul acesteia. În
schimb, cei doi, interpretând, probabil, tăcerea
mea ca pe un suspans menit – ca la concursuri –
să le prelungească clipa aflării câştigătorului
aşteptau privindu-mă nerăbdători.
În această întâmplare eram eu surprins, dar şi
mai surprinşi au fost cei doi atunci când, zâmbind, le-am spus că... pariul nu a fost câştigat de
niciunul dintre ei, deoarece uniforma este de ...
silvicultor! Merita văzută dezamăgirea de pe
feţele lor. Au rămas amândoi muţi de uimire. Asta
a durat doar câteva clipe, căci, revenindu-şi în
fire, amândoi au izbucnit într-un râs zgomotos,
care i-a determinat pe ceilalţi călători de pe coridor, nedumeriţi, să întoarcă capul către noi.
Amuzat, odată cu ei am râs şi eu.
După această scenă hazlie, bărbaţii au mai
rămas un timp lângă mine şi am continuat discuţia începută atât de original. Interlocutorii mei
s-au dovedit a fi simpatici şi vorbăreţi. Au aflat că
sunt inginer silvic, unde fac serviciul, ce repreintă
însemnele de pe petliţe şi alte câteva amănunte
privitoare la profesia de silvicultor. Le-am spus şi
că merg până la Oradea. De la dânşii am aflat că
sunt moldoveni de undeva de prin părţile Iaşiului
– o zonă lipsită de păduri -, ceea ce, oarecum, justifica faptul că despre silvicultură, în general, şi
silvicultori ei ştiau numai din auzite, având abia
acum ocazia să cunoască unul real, dar nu oarecare, ci chiar un şef de ocol. Am mai aflat că
mergeau la Băile Felix pentru tratament.
După ce am mai discutat puţin despre una, alta
şi după ce şi-au mai cerut încă o dată scuze, s-au
retras în compartimentul lor. Păreau veseli, lăsând
impresia că întâmplarea i-a binedispus, totuşi am
remarcat pe feţele lor o umbră de dezamăgire,
probabil pricinuită de pierderea pariului. În ce a
constat acest pariu, nu am aflat.
Pe moldoveni i-am revăzut pe peronul gării
din Oradea, unde am ajuns la scurt timp după cele
întâmplate. Ne-am strâns mâinile ca nişte vechi
cunoştinţe, urându-ne reciproc multă sănătate şi
toate cele bune. La despărţire, dânşii au mai spus
că le-a făcut cinste să mă cunoască, să stăm de
vorbă şi le-ar face plăcere să ne mai întâlnim
cândva pe meleaguri moldave la „un pahar de
Cotnari“, deoarece lumea-i mică...
Nu ne-a mai fost dat să ne întâlnim deşi, după
câţiva ani, m-am mutat cu serviciul la Gura Humorului în Bucovina, deci mai aproape de Moldova. In urma acestei întâmplări am rămas cu o
amintire plăcută, de neuitat şi sper că la fel şi
interlocutorii mei de atunci, iar dumneavoastră,
stimaţi cititori, cred că în urma acestui „Pariu“
v-aţi ales cu o lectură plăcută şi relaxantă, eventual lângă o ceaşcă de cafea aromată şi aburindă.
text şi foto Iarema ONEŞCIUC
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Ziua Limbii Române celebrată în Ucraina
Ziua Limbii Române se sărbătoreşte în ţara
noastră la 31 august ca urmare a unei iniţiative
din 2011, votate de Parlamentul României prin
Legea nr. 53/2013. Sărbătoarea constituie un
prilej de celebrare şi aprofundare a limbii române, de recunoaştere a importanţei sale ca element esenţial în menţinerea identităţii naţionale
atât în ţară, cât şi în rândul comunităţilor româneşti din diaspora.
După cum informează Agenţia Mediafax,
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni a derulat proiectul „Ziua
Limbii Române sărbătorită la Cenăuţi, Ucrai-

na“, la 31 august 2019. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Liga Tineretului Român
din regiunea Cernăuţi „Junimea“.
În cadrul concertului „România de acasă“,
desfăşurat pe scena Filarmonicii de Stat din
Cernăuţi, au prins contur momente artistice ce
au evidenţiat frumuseţea graiului românesc, cât
şi discursuri ce au subliniat importanţa men ţinerii identităţii culturale din regiunea Cernăuţi. Aproximativ 600 de români din nordul
Bucovinei au participat la eveniment, fiind
captivaţi de muzica şi de dansurile tradiţionale
româneşti, dedicate acestei sărbători.

Bine aţi venit „Ecouri ucrainene“!

Apariţia suplimentului literar „Ecouri ucrainene“ în România este lăudabilă mai ales că
multi dintre scriitorii ucraineni aparţin USR şi
era cazul să ştie confraţii români mai mult despre literatura ucraineană de la noi, care oricum
se mândreşte cu scriitori şi opere admirabile
conform opiniei din Ucraina, diaspora ucrainea nă şi chiar ecourile noastre interne până la ediţia
celor două numere aparent festive din punct de
vedere grafologic şi vestimentar, admirabile, ca
să nu mai zicem de conţinut. Gazda suplimentului literar este revista scriitorilor ucraineni din
România „Naş holos“ (Glasul nostru) care, astfel, îşi extinde oferta mult dorită şi cititorului
român ceea ce „Curierul ucrainean“, cu specific
informaţional, nu putea realiza.
Cele patru pagini, de hârtie quasifotografică,
atrag atenţia prin articole de fond promiţătoare,
întrucât colectivul redacţional format din nucleul revistei de bază conduse de Iryna Moisei
înşiră cu încredere la început de drum cinci
autori (Ioan Herbil, Mihaela Herbil, Corneliu
Irod, Iryna Moisei, Mihai Traista), care nu se
dezmint prin opera lor şi nici prin primele lecturi despre universul ucrainean propus cititorilor români. Despre domniile lor purtătorul de
cuvânt şi decanul de vârstă Corneliu Irod speră
ca relaţia existentă între culturile ucraineană şi
română să ducă „la o mai bună cunoaştere reciprocă şi, desigur, la îmbogăţirea tezaurului
spiritual al celor două popoare“ (Cuvânt la început de drum, Ecouri ucrainene, 1 iunie 2019).
Prima pagină debutează cu o imagine din
interiorul bibliotecii UUR şi prezentarea noutăţilor editoriale ale scriitorilor din Ucraina şi de
la noi traduse, fie originale, în limba română din
care reţinem procupările despre clasici români
şi ucraineni studiul critic „Romanele lui Liviu
Rebreanu (Studiul viziunii artistice) al Tamarei
Nosenko, document inedit la noi în traducerea
lui C. Irod – Taras Şevcenko „Jurnal“, proza
poetică „Intermezzo“ de Mychailo Koţiu bynskyi în traducerea Mihaelei Herbil, proză
contemporană „Colivie pentru pasărea măias tră“ de Volodymyr Danylenko şi „Sângele
ferigii“ de Ihor Hurhula (Ucraina) traduse de M.
Traista şi „Pod fără balustradă“ de M. Mihai liuc, „Studii de dialectologie şi toponimie
ucraineană din Maramureş“ de Ioan Herbil etc.
Tot aici pentru început Mihaela Herbil ne
prezintă valoarea deosebită a traducerii Jurna lului şevcenkian inedit la noi pentru cititorii
români, care au de-acum şansa să-i cunoască
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mai bine viaţa geniului ucrainean prigonit continuu de satrapii ţarişti, care aproape l-au ucis
prin recluziunea de 10 ani prin pustiurile Asiei
(poetul se naşte la 9 martie 1814, este răscumpărat din iobăgie, în 1838, suportă recluziunea
între 1847-1857 şi moare peste 4 ani în 1861).
Tot aici aflăm despre prozatorul sec. XX Hryhir
Tiutiunek, numit de marele Oles Honcear
„Pictorul adevărului“, portrete succinte realizate de cercetătoarea Universităţii clujene
Mihaela Herbil. De asemeni, cercetătoarea clujeană ne dezvăluie portetul unuia dintre părinţi
ai literaturii ucrainene, al marelui Ivan Vyşenskyi, umanist medieval şi teolog-apărător al
purităţii spirituale, polemist întru adevăr şi
dreptate pentru săraci şi nedreptăţiţi.
Aproape două pagini acordă dl Mihai Traista
personalităţii scriitorului Mihai Nebeleac
(1949-2003), plecat devreme dintre noi, care rămâne pionierul romanului literaturii ucrainene
de la noi prin „Lorana“ şi „Aproapelui cu dra goste“, iar prin dramatizarea pe care o face din
„Lorana“ demonstrează că acesta era un precursor al platitudinii şi absurdului vieţii. Mai descoperim, spre final, o mostră a traducerii lui
Ştefan Tcaciuc din lirica lui Iuri Pavliş, poetul
care a învăţat să zidească de la Meşterul
Manole.
Aceasta-i o primă imagine a eleganţei literare a „Ecourilor ucrainene“ din iunie, care nu se
dezminte nici în luna lui cuptor oferind tot prin
Mihaela Herbil acum profilul filosofului
ucrainean Hryhori Savyci Skovoroda (17221794), considerat un Socrate ucrainean de către
Alexandru Haşdeu, tatăl enciclopedistului nostru Bogdan-Petriceicu, care încerca să recupereze moştenirea literară a filosofului-teolog
anatemizat, deşi acesta ne-a lăsat o mostră
poetică de cultivare a seminţelor Evangheliei în
„Livada Cânturilor divine“, un ghid de „Conversaţie sau Abecedarul lumii“, „Fabule“ etc.,
trăind viaţa sa cu Evanghelia alături ca pelegrin,
ce-a cutreierat ţara în lung şi-n lat fără să cadă
în capcanele lumii, ca să moară curat în mijlocul
poporului iubit.
Părintele din umbră al „Ecourilor ucrainene“
Mihai Traista oferă, la rândul său, un eseu
despre scriitorul, cu o soartă asemănătoare lui
M. Nebeleac, Ivan Fedco (1938-1979), care, ca
şi primul, este şi el o piatră unghiulară, dar pentru proza scurtă, lăsându-ne volumele „Pe drumul vieţii“, „Povestiri“ (1977), iar postum
Mykola Korsiuk adaugă povestirile alese „Zbor

Şi românii din Sudul Basarabiei au sărbătorit
Ziua Limbii Române. La 7 septembrie a.c., Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii
de pretutindeni a derulat proiectul „Ziua limbii
române la Ismail“, Ucraina. Proiectul s-a desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia Centrul de
Informare Românesc din Ismail şi cu sprijinul
Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi.
Programul artistic al evenimentului, care a
avut loc la Casa de Cultură din Ismail, a constat
dintr-un recital de poezie românească, susţinut
de poeţi consacraţi din Basarabia, dintr-un program de dans folcloric asigurat de şapte ansambluri de copii din raioanele Reni şi Ismail şi
dintr-un moment muzical, interpretat de solişti
şi instrumentişti de muzică populară din
regiune.
Ion ROBCIUC

întrerupt“ (1980). Fragmentul tradus de proză
scurtă „Din cronica vieţii“ surprinde un neajuns
al contemporanilor noştri citadini, care execută
maşinal cerinţele semafoarelor, fie rămân ră tăciţi pe gânduri proprii, sau renunţă cu uşurinţă
la scopuri imediate pentru nevoia unui buchet
de flori preferând să plonjeze după trecătorii
mânaţi de aceeaşi platitudine. Totuşi, acestei
lumi plate chiar suplimentul „Ecourilor ucrainene“ propune vraja creaţiei literare – poezie,
fie proză, sau chiar o cercetare ştiinţifică despre
antroponimie, sau nume proprii ale oamenilor
pe care le întreprinde cercetătorul Universităţii
Babeş-Bolyai, Ioan Herbil, „Antroponimie
oficială la ucrainenii maramureşeni“ stârnind
interesul lingviştilor, dar şi-al publicului larg
dornic să cunoască originea/etimologia numelor
şi prenumelor în diferite limbi şi popoare,
susţine autorul recenziei Adrian-Chircu-Buftea,
care evidenţiază în plus importanţa lingvistică a
primului studiu documentat despre antropo nimia maramureşenilor ucraineni. În ce priveşte
vraja lecturii ni se oferă în traducerea lui C. Irod
poezii din poeţii M. Korsiuk, I. Covaci, M.
Mihailiuc, dar şi poezie originală a poetului
Ivan Ardelean din care spicuiesc despre
iminenţa dezastrului ,,Mă-ntorc, mă-ntorc/în
cenuşa istoriei,/ unde murise Pământul/precum
Pasărea Phoenix (Mă-ntorc – I.Covaci) şi
incantaţiile cuvintelor-drumuri, cuvintelor-paşi,
cuvintelor-lumină etc. ,,Cuvintele mele/ Sunt,
poate, drumuri/ Sunt, poate, însăşi soarta/ Sunt
trepte spre cer/ Ori mirajul mirajului“ (I.
Ardelean).
Cât timp supimentul literar „Ecouri ucrainene“ oferă texte admirabile de literatură ucraineană pentru delectarea cititorilor, şi cât timp
facem întâlniri literare ajungând la a 89-a ediţie
a Clubului de proză organizat de Uniunea
Scriitorilor din România şi de Centrul Cultural
„Mihai Eminescu“ al Primăriei sectorului 2 cu
ultima şedinţă de pe 26 iunie 2019, unde s-au
prezentat comunicări despre cărţile editate prin
UUR de către Ioan Herbil, preşedintele Comisiei pentru presă, mass-media şi editare de cărţi,
alături de scriitori şi traducători C. Irod, Mihai
Traista şi criticul literar Dan Ioan Marta, îngrijitorul multora dintre ele, ca cititorul român să
afle despre existenţa în spaţiul românesc a
confraţilor ucraineni cu cărţile „Intermezzo“ lui
M. Koţiubynskyi, „Jurnalul“ lui T. Şevcenko,
„Povestiri“ de H. Tiutiunek, „Colivie pentru
pasărea măiastră“ a lui V. Danylenko, „Sângele
ferigii“ a lui I. Hurhula şi „Dresorul de Timp“ al
lui M. Homyci.
Cu adevărat noile „Ecouri ucrainene“ devin
cel mai bun mediator între culturile ucraineană
şi română, deci vă invităm la lectură, dragi cititori!
Ioan CHIDEŞCIUC
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Iubire de biserică şi de neam

Hramul Mănăstirii „Adormirea
Maicii Domnului“ Rona de Sus

„O, Măicuţă Sfântă, Te rugăm fierbinte să
ne-asculţi de-a pururi marea rugăminte“.
Cu aceste cuvinte înduioşate, sincere şi
pline de nădejde, creştinii ortodocşi ucraineni s-au adresat Maicii Sfinte în ziua Sfintei
Sale adormiri la data de 28 august (calendarul Iulian) a.c. la Mănăstirea Ortodoxă
Ucraineană din localitatea Rona de Sus, care
şi-a sărbătorit hramul.
Mănăstirea Ortodoxă Ucraineană, înfiin ţată în anul 1992 în comuna Rona de Sus, pe
Dealul Hriţkovo, judeţul Maramureş, este şi
prima mănăstire ortodoxă ucraineană înfiinţată după perioada post-decembristă în
România, devenind un locaş important cetăţenilor români de etnie ucraineană.
În fiecare an, credincioşii ortodocşi ucraineni, români şi maghiari din împrejurimi,
dar şi din cele mai îndepărtate localităţi, în
număr foarte mare vin să îşi aplece genunchii
în sfânta mănăstire, cerând de la Maica
Domnului ajutor pe calea mântuirii.

Mănăstirea din Dealul Hriţkovo şi-a început cinstirea acestei sfinte sărbători în ajunul sărbătorii cu vecernia şi binecuvântarea
pâinilor întru-un sobor mare de preoţi,
urmată de săvârşirea Sintei Taine a Maslului.
Momentul culminant a fost atunci când o
mulţime de credincioşi cu lumânările aprinse
şi cu lacrimi în ochi au participat la Sfânta
Slujbă a Prohodului Maicii Domnului. Cântările prohodului au înflăcărat inimile credincioşilor de o bucurie nespusă, o fericire
cerească, trăind momentele din grădina
Ghetsimani. Slujba Prohodului a continuat
mult după miezul nopţii, încheindu-se cu
procesiunea înconjurul bisericii împreună cu
epitaful Maicii Domnului.
În ziua sărbătorii „Adormirii Maicii
Domnului“, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreacucernicul
părinte vicar general Ioan Piţura, împreună
cu un sobor de preoţi, primarul comunei
Rona de Sus, Romaniuc Ioan, precum şi re-

năstirii, prin susţinere imensă a Uniunii
Ucrainenilor din România.
Sărbătoarea Maicii Domnului de o mare
dimensiune duhovnicească, aduce binecuvântări cereşti şi pământeşti tuturor celor
care o cinstesc cu adevărat pe Maica Vieţii şi
mijlocitoarea credincioşilor.
arhimandrit atanasie NEMzEt,
stareţ
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Sărbătoarea „Adormirea Maicii Domnului“ ocupă un loc de cinstire deosebit în rândul popoarelor ucrainean şi român. De aceea,
catedralele sau mănăstirile cele mai de seamă
şi-au închinat locaşurile sfinte acestei sfintei
sărbători.
Trecerea Maicii Domnului din viaţa
pământească către viaţa cerească nu repre zintă o tristeţe pentru credincioşi. Această
trecere este o formă de înviere la viaţa auten tică, adică la viaţa veşnică unită cu Mântui torul Hristos. De aceea, această trecere este
numită adormire, şi nu moarte (în nădejdea
învierii celei de apoi), fiind catalogată ca
sărbătoare.
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prezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene.
Invitaţii de onoare au fost domnul deputat
în Parlamentul României şi preşedintele
Uniunii Ucrainenilor din România Nicolae
Miroslav Petreţchi şi domnul preşedinte al
Uniunii Ucrainene a filialei judeţului Maramureş, Miroslav Nicolae Petreţchi împreună
cu familiile lor.
Hramul Mănăstirii „Adormirea Maicii
Domnului“ din Rona de Sus s-a desfăşurat
într-o atmosferă de rugăciune, bucurie şi
pace sufletească, simţind prezenţa Maicii
Domnului în acest sfânt locaş.
La sfârşitul Liturghiei toţi cei prezenţi au
fost serviţi cu o masă caldă din partea mă-
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