
Raporturile româno-ucrainene au rădăcini
adânc înfipte în istorie. Ele au stagnat după ce la
conducerea Ucrainei a venit ca preşedinte Viktor
Ianukovyci.

La 21 aprilie 2016, actualul preşedinte al
Ucrainei, Pe tro Poroşenko, a efectuat o vizită
oficială în Ro mânia, fiind primit de şeful statului
român, Klaus Io hannis, premierul Dacian Cioloş,
preşe dintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu,
pre şedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea,
şi de patriar hul Bisericii Ortodoxe Române,
Daniel. Această vizită cu un program foarte dens
poate fi calificată ca o nouă etapă în dezvoltarea
relaţiilor româno-ucrainene. Cei doi şefi de stat au
convenit cu pri vire la ceea ce urmează să fie real-
izat: sem narea unui protocol de relansare a Co -
misiei mixte pre zidenţiale care va discuta dosare
bilaterale sensibile; reluarea acti vităţii Comisiei
guvernamentale pentru minorităţi naţionale;
semnarea a două acorduri bilaterale privind trans-
porturile militare şi   pa trularea în comun la fron-
tiera de stat româno-ucrai neană; dezvoltarea unor
pro iecte transfronta lie re şi regionale de cooperare
în diverse domenii - eco  nomic, turistic, mediu,
construcţie de in fra struc tură; intensificarea
cooperării dintre cele două ţări atât în domeniul
cultural, cât şi în cel edu ca ţional.

În aceeaşi zi, 21 aprilie a.c., Preafericitul Pă -
rin te Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro mâ -
ne, l-a primit la Reşedinţa Patriarhală pe Ex -
celenţa Sa, domnul Petro Poroşenko, preşe dintele
Ucrai nei.

După cum a transmis Biroul de presă al Pa -
triarhiei Române, „în cadrul întrevederii, Prea fe -

ricirea Sa şi-a exprimat bucuria pentru vizita
preşedintelui ucrainean şi a subliniat importantele
le gături istorice şi duhovniceşti între cele două po -
poare vecine. În acest sens, patriarhul Româ niei a
amintit de Sfântul Ierarh Petru Movilă, mi tro po -

litul Kie vului, de origine română, precum şi de
Sfântul Cuvios Paisie Velicikovski de la Neamţ,
stareţ de origine ucraineană al Mănăstirii Neamţ
în secolul al XVIII-lea. Frăţietatea duhovnicească
din tre cele două popoare durează până astăzi,
acest lucru fiind dovedit şi de mulţimea pelerinilor
români care vizitează locurile cele mai importante
din punct de  vedere spiritual din Ucraina“.

Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a
mulţumit Preafericitului Părinte patriarh Daniel
pentru amabilitatea de a fi primit în această vizită
şi pentru eforturile depuse în direcţia apropierii

dintre cele două ţări în care „biserica se bucură de
un înalt grad de încredere şi este un important fac-
tor în viaţa socială“. Şeful statului ucrainean a
menţionat că în Ucraina există peste 100 de paro-
hii ortodoxe în care slujbele religioase se oficiază
în limba ro mâ nă şi, în acest context, a exprimat
dorinţa ca şi ucrainenii din Tulcea, Suceava, inclu-
siv din Bu cu reşti, să poată avea slujbe religioase
în limba ma ternă. „Mă bucur foarte mult - a spus
preşe dintele Petro Poroşenko - că aceasta a fost
concluzia discuţiei noastre“.

În acest sens, la 6 şi 7 iunie a.c., Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia
Preafericitului Părinte patriarh Daniel, s-a reunit
în şedinţă de lucru la Reşedinţa Patriarhală şi a
hotărât, printre altele, „organizarea unei parohii
ortodoxe ucrainene la Bucureşti, în componenţa
Vicariatului Ortodox Ucrainean din cadrul Pa -
triarhiei Române“.

Fără întârziere, Patriarhia Română a ofe rit
comunităţii ucrainenilor din Bucureşti un lăcaş de
cult (str. Soldat Stelian N. Mihale, nr. 14-20, sec-
tor 3), numindu-l pe preotul dr. Dumitru Colotelo,
un om pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu multe
daruri, păstor al acestei biserici. Ne bucură acest
lucru pentru că avem un preot cu o înţelepciune
rar întâlnită şi cu o erudiţie deosebită care va în -
druma viaţa religioasă a comunităţii noastre din
Bucu reşti. Fără îndoială, am obţinut o revi go rare a
vie ţii spirituale ucrainene, fapt pe care îl con si de -
răm foarte important pentru noi. Biserica în care
se oficiază în limba ucraineană va re actuali za, în
memoria înaintaşilor, toate reperele iden ti tăţii cul-
turale şi spirituale care ne indivi dua lizează. Sunt
bucuros că am apucat să fiu părtaş la punctul de
pornire al unei noi etape în dezvoltarea relaţiilor
româno-ucrainene, care, în mod cert, va însemna
o evoluţie favorabilă a lucrurilor pentru ucrainenii
din Ucraina şi pentru cei din România.

Ion ROBCIUC

O nouă etapă în dezvoltarea
relaţiilor româno-ucrainene

Revistă a Uniunii Ucrainenilor din România

Luptaţi şi veţi învinge!
Serie nouã, nr. 325-326 / decembrie 2016

Dragi ucraineni,

La final de an, doresc să vă transmit cele mai
călduroase gânduri cu ocazia sărbătorilor de
iarnă, sărbători care ne unesc şi ne fac mai buni.

Sărbătoarea Crăciunlui este minunată, mai
ales, în satele ucrainene unde se respectă tra di -
ţiile stră vechi. Peisajul de iarnă este emoţionant,
contopindu-se cu îmbrăcămintea tradiţională a
ucrainenilor şi cu colindele care răsună pe uliţe.

Amintirile despre sărbătoarea Crăciunului
din co pil ă rie, uneori, ne întristează, pentru că
realizăm că nu putem da timpul înapoi, dar e
minunat să pri mim în casele noastre colindătorii
care ne urea ză tot ce e mai frumos şi ne încălzesc
su fle tele cu veselie şi tinereţe.

Fie ca anul 2017 să vină în casele dum nea -

voas tră cu sănătate, generozitate şi bucurii, aju -
tân du-vă să vă împliniţi  toate aşteptările şi ide-
alurile. Să privim înapoi cu iertare, înainte cu
speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recu -
noş tinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un
An Nou plin de bucurii şi împliniri.

Sunt convins că Noul An o să vă aducă pace,
linişte şi bunăstare, iar Dumnezeu ne va ajuta şi
în continuare să demarăm proiecte în folosul
tuturor ucrainenilor.

Crăciun fericit!
La mulţi ani!

Cu deosebită consideraţie,

Nicolae Miroslav Petreţchi,
preşedintele UUR
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A intrat în tradiţie sărbătorirea Zilei Na ţio -
nale a României - 1 Decembrie la Şcoala Gim -
nazială din comuna Rona de Sus. Şi anul acesta
elevii şcolii au organizat acţiuni premergătoare
săr bătorii: confecţionarea de hărţi, steguleţe din
hâr tie, planşe, desene şi picturi, colaje, învăţarea
de cântece şi poezii patriotice şi despre Uni re.

La 29 noiembrie 2016, la Şcoala Gimnazială
Rona de Sus şi structura Coştiui, sărbătorirea
Zi  lei Naţionale a României s-a desfăşurat în
două etape. În prima parte a avut loc pro gra mul
artistic la ciclul primar, într-o sală de cla  să spe-

cial pavoazată, constând din cântece şi poezii
patriotice, dedicate Unirii, pregătite cu clasele
lor de învăţătoarele Semeniuc Tania, Traista

Marinela şi Boiciuc Ana.
Ciclul gimnazial, sub conducerea prof. Geta

Petreţchi, consilier educativ, a desfăşurat o ac -
ţiune culturală mult mai elaborată. Cu steguleţe
tricolore în mâini, elevii claselor V-VIII, înso-
ţiţi de diriginţi au ieşit în curtea şcolii aşezân-
du-se în careu. După intonarea Imnului de Stat

al României de către toţi elevii, o elevă a pre-
zentat semnificaţia zilei de 1 Decembrie. Apoi
a urmat un montaj literar-muzical format din
dis curs, cântece patriotice şi poezii dedicate
Unirii. Poeziile au fost recitate de elevii clase-

lor a VI-a B şi a V-a B pregătite de prof. Dobra
Mi  rela, iar cântecele pregătite de prof. Geta Pe -
treţchi.

Au fost interpretate cântecele: „Scumpă ţa -
ră“, „Ardealul“, „Drum bun“, „Tu, Ardeal“,
„Hai să-ntindem hora mare“. La sfârşit, toţi ele-
vii s-au prins în horă după cântecul „Hora
Unirii“.

La Liceul Ucrainean „Taras Şevcenko“ din
Si ghetu Marmaţiei, Ziua Naţională a României
a fost sărbătorită în această săptămână, deoare-
ce de 1 Decembrie elevii au fost liberi. Acti vi -
ta tea culturală a fost pregătită şi prezentată de
aceeaşi inimoasă prof. Geta Petreţchi care pre -
dă muzica la acest liceu. Astfel, în sala festi vă a
liceului s-au prezentat elevii claselor a IX-a A şi
B şi ai clasei a X-a A îmbrăcaţi în costume na -
ţio nale. În sală au fost prezenţi la acest eveni-
ment directorul, prof. Piţura Casian, profesori
şi ceilalţi elevi.

Pregătiţi şi dirijaţi de prof. Geta Petreţchi,
elevii au prezentat un montaj literar-muzical cu
cântece  şi poezii dedicate Zilei Naţionale, Uni -
rii, fiind aplaudaţi de cei prezenţi în sală. În
încheiere, toţi elevii s-au prins în horă. 

Prof. Roatiş Cristina, consilier educativ al
liceului, i-a felicitat pe elevi şi pe profesoară
pentru reuşita spectacolului.

înv. Ileana DAN
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Sărbătorirea Zilei Naţionale a României
la Şcoala Gimnazială Rona de Sus şi la

Liceul Pedagogic Ucrainean „Taras Şevcenko“
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Semnatarul acestui articol împreună cu Vasile
Buciuta, prim-vicepreşedinte al Organizaţiei
judeţene Satu Mare a UUR, membru în prezidiul
UUR, am depus o coroană de flori, din partea
ucrai nenilor din Satu Mare, la bustul lui Taras
Şevcenko din Sighetu Mar maţiei. 

Taras Şevcenko este simbolul neamului ucrai-
nean, prorocul ce i-a redat poporului ucrainean
iden   titatea naţională şi geniul ce a consacrat
drep  tul limbii ucrainene la eternitate, într-un mo -
ment când patria lui, Ucraina, gemea de veacuri
sub dominaţie străină. Pentru poporul ucrainean,
Ta ras Şevcenko întruchipează geneza noii lumi
ucrainene şi repunerea multisecularei Ucrai  ne în
locul cuvenit pe harta lumii. 

Taras Şevcenko reprezintă o figură emblema-
tică pentru spaţiul cultural ucrainean. Nu -
mele său se confundă cu cel al patriei şi al
neamului în care s-a născut şi faţă de care
a nutrit o dragoste nemărginită, dusă până
la sacrificiul de sine. A fost, este şi va ră -
mâ ne pentru veşnicie supranumit clasicul
fără de seamăn, bardul, poetul naţional,
poetul po pu lar, întemeietorul literaturii şi
artei plastice moderne ucrainene.  Un gân -
d itor de an ver gură, militant pentru elibera-
rea socială şi naţională a poporului său. 

Preşedintele Ucrainei, Viktor Iuşcenko,
în dis  cur sul său la a 195-a aniversare a lui
Ta ras Şev  cen    ko spunea: „Cuvântul lui Şev -
 cenko este, poa te, darul cel mai preţios pe
care Dumnezeu l-a tri   mis unui popor, care
veacuri de-a rândul şi-a căutat stata litatea“. 

Taras Şevcenko are, din păcate, soarta
al tor per sonalităţi de geniu contemporane
lui, să treacă mult prea devreme, în plină glorie,
pragul spre lu mea umbrelor. Doar câteva exem-
ple: Puşkin care a decedat la 38 de ani, Ler mon -
tov la 27 de ani, Pe töfi la 26 de ani, Eminescu la
39 de ani, Mozart la 35 de ani, Creangă la 50 de
ani şi mulţi alţii. Taras Şevcenko va face pasul
către eternitate în 1961, la vârsta de 47 de ani,

după o existenţă cum   plită, cu neputinţă de ima -
ginat. Din cei 47 de ani (1814-1861) ai dra ma -
ticei şi zbuciumatei sale vieţi, 24 de ani i-a petre-
cut în şerbie, 10 în de por ta  re, iar 13 sub severa
supraveghere poliţienească.

Acest bust al lui T. Şevcenko trebuia să apară
la Sighet înaintea celorlalte busturi din ţară pen-
tru că Maramureşul, îndeosebi Sighetu Mar ma -
ţiei, putem spune, este Ucraina în România. În
afară de faptul că are cea mai numeroasă popula-
ţie de etnie ucraineană, imediat după al Doilea
Război Mondial aici au luat fiinţă două licee cu
denumirea de „Taras Şevcenko“, unul teoretic şi
altul pedagogic, cu un corp profesoral extrem de
bine pregătit. Putem spune că aceste două licee
au fost o pepi nie ră de cadre care s-au răspândit

în toată ţara ocupând funcţii în diferite ramuri ale
economiei, precum şi în învăţământul preuniver-
sitar şi superior. La Sighet sunt oameni de mare
valoare, la ora ac tuală avem 7 primari de etnie
ucraineană, dar, din păcate, niciunul din partea
UUR. Din Consiliul Judeţean fac parte însă şi
ucraineni. 

Este de felicitat şi de apreciat efortul depus
pentru dezvelirea acestui bust de către tânărul
nostru preşedinte al UUR, Ni  co lae Miroslav Pe -
treţ chi. El a reuşit realizarea acestui obiectiv
ceea ce nu au fost în stare să facă de-a lungul ani-
lor ceilalţi conducători ai Organizaţiei judeţene
Ma  ra mureş a UUR (dar o zicală spune că este
mai bine mai târziu decât niciodată).

De remarcat că fără o conlucrare strânsă cu
autorităţile locale nu se pot realiza re zultatele
scon tate. Eu ştiu pentru că am trecut prin această
experienţă în Satu Mare şi m-am convins că fără
o conlucrare cu autorităţile locale, în mod deose-
bit Prefectură, Consiliu Judeţean şi Local, primă-
rii, Inspectoratul Şcolar, parlamentari care apar-
ţin diferitelor partide, cu şefii instituţiilor, te le -

viziunea locală şi presa, nu am fi putut
obţine rezultate pe care le-am obţinut în
cadrul UUR din judeţul Satu Mare. Practic,
la toate ma ni festările organizate de noi au
fost prezente aceste autorităţi care au avut
posibilitatea de a lua cuvântul şi de a-şi
exprima aprecierile legate de evenimentul
respectiv. De fiecare dată au fost invitaţi şi
reprezentanţii altor etnii, cum ar fi maghia-
ră, germană, slovacă, evreiască. Doar în
urma acestor conlucrări am putut crea în -
vă ţământul în limba ucraineană, am reuşit
să obţinem finanţarea bustului lui Taras
Şevcenko din bugetul Consiliului Local şi
al Consiliului Judeţean şi din sponsorizări
pentru diferite acţiuni culturale organizate
de UUR.

Consider că îmbunătăţirea situaţiei din
Or ga nizaţia judeţeană Maramureş a UUR

nu trebuie să rămână numai pe umerii preşedin-
telui Pe treţchi Miroslav Nicolae care în ultima
vreme se preocupă cu redresarea situaţiei la nivel
de Uniune.

Mihai MACIOCA,
preşedinte de onoare al UUR Satu Mare

La bustul lui Taras Şevcenko dezvelit în Sighetu Marmaţiei

Membrii organizaţiilor de tine-
ret ale ucrainenilor din judeţele
Arad, Caraş-Severin, Maramureş şi
Su cea va s-au aflat, în perioada 11-
13 noiembrie 2016, la Cernăuţi
unde aveau programată o vizită la
Uni versitatea Naţională „Iuri Fedkovyci“ şi la
multe alte obiective istorice din oraş. Pentru
mulţi dintre tineri aceasta a fost
pri ma prezenţă la Cernăuţi, într-o
deplasare organizată prin grija
pre  şedintelui OTUR, Liviu Ro -
maniuc.   

Prima vizită a fost făcută la
Universitatea Naţională „Iuri Fed -
kovyci“ din Cernăuţi, instituţie de
învăţământ fondată la 4 octombrie
1875 de către Franz Josef, împăra-
tul Austro-Un ga riei. În perioada
dominaţiei aus trie ce, Univer si ta -
tea din Cer năuţi avea în subordine
trei facultăţi: Facultatea de Teo lo -
gie Ortodoxă, Facultatea de Drept
şi Facultatea de Filo so fie. Renu -
mi tul om de ştiinţă, K. Tomaş ciuk,
a devenit primul rector al Uni ver -
sităţii.

După reunificarea Bucovinei
de Nord cu România, numele Uni ver sităţii din
Cernăuţi a fost schimbat în „Uni versitatea Re -
gele Carol I“. Între anii 1920-1940, aceasta a
devenit una dintre cele mai înalte instituţii edu-
caţionale româneşti.

În anul 1940, regiunea a fost preluată iarăşi
de Ucraina, iar din 1989 numele Universităţii a

fost din nou schimbat, astăzi aceasta numindu-se
Uni versitatea Naţională „Iuri Fedkovyci“. Iuri

Fed  kovyci a fost un scriitor renumit din Buco -
vina şi susţinător al renaşterii naţionale ucraine-
ne. În anul 2011, universitatea, iniţial sediul
Mitro poliei Bucovinei şi Dalmaţiei, a fost inclu-
să pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO,
acest monument arhitectonic fiind o adevărată
carte de vizită a Cernăuţiului.

Astăzi universitatea are un nu -
măr de 16 facultăţi: Fizică, In gi -
nerie, Matematică apli cată, Chimie,
Biologie, Psi ho lo gie, Limbi străine,
Istorie, Geo grafie, Economie, Peda -
gogie, Drept sau Filosofie, Teologie

şi, aproximativ, 16.000 de studenţi. Catedrele
acestora sunt susţinute de peste 900 de profesori. 

Cei 15 tineri şi-au continuat vizi-
ta în centrul vechi unde au avut oca-
zia să vadă monumentele ridicate în
cinstea poeţilor Mihai Eminescu şi
Taras Şev cen ko, cunoscute repere
turistice pentru toţi cei care ajung la
Cernăuţi, dar nu a fost omis nici
Teatrul Naţional. 

Contactul cu istoria locurilor şi
cu obiectivele turistice a căror listă
este mult mai lungă decât ceea ce
am putut să vedem în câteva zile la
Cer năuţi, un oraş ce impresionează
prin personalităţile care s-au născut
acolo sau pe care le-a găzduit în anii
de vârf ai creaţiei lor, a avut un
mare impact asupra tinerilor mem -
bri ai OTUR. Dincolo de bo gă ţia
informaţiilor însuşite, vi zi ta a fost
un bun prilej de cu noaş te re a mem-

brilor şi activităţilor ce  lor lalte organizaţii de
tineret. Nicio altă activitate nu poate aduce, într-
un timp atât de scurt, be neficiul de a lega priete-
nii în comunitatea ucraineană. 

Daniel BASARABA,
preşedintele OTUR Caraş-Severin

„Descoperind Cernăuţiul“
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Dacă ne uităm în calendarele bisericeşti ale cul-
tului ortodox constatăm că la 25 decembrie Biserica
Ortodoxă Română sărbătoreşte Naşterea Domnului,
iar ucrainenii ortodocşi majoritari în Ucraina au
aceeaşi sărbătoare, „Rizdvo Chrys tove“, la 7 ianua-
rie, după calendarul vechi iulian. Pravoslavnicii
ucraineni nu au acceptat Reforma Sinodală cum a
făcut Biserica Ortodoxă Română şi trecerea, cum se
zice în popor, pe stil nou, alătu rându-se majorităţii
ţărilor europene de a sărbători toate sărbătorile creş-
tine după calendarul  nou, cel gregorian. Diferenţa
între cele două calendare este de 13 zile.

În România, trecerea pe stil nou s-a realizat înce-
pând cu 14 octombrie 1924. Această trecere s-a
înfăptuit cu mari greutăţi din partea populaţiei.

Mari împotriviri au fost din partea populaţiei din
Basarabia şi de pe partea dreaptă a Cere mu şului,
care şi în prezent serbează Crăciunul pe stil vechi.

Anul acesta, în România, s-au împlinit 92 de ani
de când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte toate sărbă-
torile pe stil nou.

Comunitatea ucraineană din Bucovina, cu
ex cepţia comunelor Ulma, Izvoarele Sucevei şi,
parţial, Brodina serbează Crăciunul pe stil nou. În
realizarea acestei reforme un rol deosebit au avut
mă năs tirile. În felul acesta, biserica s-a aliniat ca -
len darului nou, cel gregorian, care are argumente
ştiinţifice de funcţionare.

Populaţia ucraineană din România, referindu-mă
la cei din Maramureş, Banat, Caraş-Severin, Delta
Dunării, Satu Mare, Arad, în majoritatea ei, ţine săr-
bătorile religioase după calendarul iulian, pe stil
vechi cum se mai spune în popor.

Ucrainenii din România aparţin Bisericii Or to -
do xe din România, şi prăznuiesc Naşterea ce lui
după trup a Domnului Dumnezeului şi Mân tui to ru -
 lui nostru Isus Hristos indiferent de calendarul bise-
ricesc în zilele de 25 decembrie sau 7 ianuarie, pe
stil vechi.

Bunul Dumnezeu, văzând neamul omenesc chi -
nuit de diavol, I s-a făcut milă de el. A trimis pe
Arhan ghelul Gavril să zică Născătoarei de Dumne -

zeu: „Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul
este cu tine!“. Şi îndată s-a zămislit Domnul nostru
Isus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în
preacuratul ei pântec. Când s-au împlinit nouă luni
de la zămislire, ieşit-a porunca de la cezarul August
ca să se înscrie toată lumea. Deci, a venit şi Iosif,
păzitorul Născătoarei de Dumnezeu, cu dânsa ca să
se înscrie în Betleem. Şi când a venit vremea să
nască Fecioara, n-a găsit casă, că era multă lume, de
aceea a intrat într-o peşteră săracă şi acolo a născut,
pe Domnul nostru Isus Hristos. L-a înfăşat ca pe un
prunc şi l-a culcat în ieslea vitelor.

Sărbătoarea Naşterii Domnului, Crăciunul, cum
o denumesc românii, este una dintre cele mai im -
portante pentru poporul creştin, când este celebrată
Naşterea lui Isus strâns legată de spiritualitatea
populară a fiecărei naţii care o individualizează şi o
defineşte.

Timpul sărbătorilor populare de iarnă a fost şi
este un timp cu practici magico-religioase, cu ri -
tualuri şi ceremoniale, cu interdicţii şi superstiţii.

La toate naţiunile Ajunul Crăciunului este ziua
care face trecerea de la timpul profan la cel de săr-
bătoare, astfel că toate activităţile sunt strâns legate
de acte ritualice care asigură, în credinţa populară,
sănătatea şi prosperitatea familiei.

Dacă facem o temeinică analiză a acţiunilor, de
exemplu, la români şi la ucrainenii-huţuli ale ju de -
ţului Suceava, constatăm asemănări şi foarte puţine
deosebiri. Fiecare acţiune are semnificaţia şi rostul
ei, unele cu caracter de obligativitate, cum este ma -
sa cu bucatele ritualice de post, paiele şi otava puse
sub faţa de masă, aşteptarea preotului cu icoana
Naşterii Domnului, fân îndestulător în ieslea vitelor
şi altele. 

La fel ca şi astăzi, întreaga comunitate se pregă-
tea pentru sărbătoarea Crăciunului, de la curăţenia
şi purificarea spaţiului înconjurător până la acţiunile
sufleteşti impuse de post. Atât la români, cât şi la
ucraineni pentru masa de Ajun se pregătesc mâncă-
rurile numai de post, douăsprezece feluri făcute din
grâu fiert cu zahăr şi nucă, compot din fructe uscate,
borş, sarmale de regulă din crupe de porumb, mân-
căruri din bureţi, tot felul de plăcinte etc.

Fiind o sărbătoare creştinească deosebit de
importantă este prilej de a face urări de belşug,
sănătate şi bună înţelegere în familie şi comunitate,
de a vesti Naşterea lui Isus, semnificaţie ce se păs-

trează şi astăzi transmisă prin colinde, care în -
tregesc atmosfera de sărbătoare din familie şi din
întreaga comunitate. Primii care pornesc la co lindat
sunt copiii care s-au organizat din timp, au făcut
cum se zice „repetiţie“. Din repertoriul lor fac parte
colindele religioase.

Ucrainenii huţuli, locuitori ai munţilor, serbează
Naşterea Domnului cu bucurie şi speranţă că în
Noul An vor munci cu mai mult spor, asigurând ast-
fel bunăstarea familiilor, a întregii comunităţi din
care fac parte. Huţulii colindă în limba lor - ucrai-
neană. Colindul începe în Ajunul Cră ciu nului, înce-
pând cu cei mici, apoi urmează colinda adulţilor,
organizată de biserică. Liderul grupului primeşte
crucea din partea parohului. Fiecare grup are vioara
care acompaniază colindătorii, asigurând calitatea
interpretării. Colindătorii sunt răsplătiţi cu impor-
tante sume de bani care rămân bisericii. Huţulii din
Galiţia, organizaţi toţi după regulile bisericeşti,
întreaga comunitate de creştini ortodocşi sau greco-
catolici, de Crăciun, participă la Sfânta Liturghie,
colindă mai întâi în biserică, apoi părintelui paroh,
apoi tuturor gospodarilor. Grupurile de colindători
sunt împărţiţi pe sectoare. Veniturile fiecărui grup
se virează în con  tul bisericii pentru necesităţile de
bună gospodărire şi funcţionare a lăcaşului de cult.
Ucrai ne nii montani, fie bucovineni, galiţieni, trans-
carpatici şi cei din nordul României au colinde ge -
nerale, colinde destinate gospodarului, gospodinei,
flăcăului, fetei de măritat, văduvei etc. Colin dă torii
ajunşi în ograda gospodarului nu mai întreabă „Pri -
miţi cu colinda?“ pentru că fiecare primeşte „colin-
da bisericească“.

Ca şi populaţia majoritară - românii, comunita-
tea ucraineană are colindători cu steaua, irozii. Cu
regret trebuie să remarc că aceste grupuri de colin-
dători sunt pe cale de dispariţie. Colindatul cu stea -
ua aparţine copiilor, să zicem, de ciclul gimnazial,
iar irozii tinerilor care interpretează, sub forma unor
piese de teatru popular, momentele Naşterii lui Isus,
venirea magilor, primirea lor de către Irod, încerca-
rea de a afla unde este pruncul.

După trecerea alaiurilor de colindători, după o
scurtă odihnă, gospodarii merg şi ei cu colinda la
rude şi prieteni, finii îşi colindă naşii, prilej de săr-
bătoare şi transmitere de urări de belşug, sănătate
pentru Noul An.

Gheorghe CeGA

Naşterea Domnului

Atunci când strămoşii noştri, Adam şi Eva, au fost alungaţi din Rai,
Dumnezeu s-a adresat şarpelui, prorocind că un urmaş al Evei îi va zdrobi
acestuia capul. Cu alte cuvinte, o persoană umană va distruge puterea dia-
volului şi, astfel, va elibera omenirea din blestemul păcatului primordial. A
urmat o perioadă îndelungată de pregătire a omului pentru întâmpinarea
acestui eveniment. Era necesar ca omul însuşi să fie convins de necesitatea
lui şi să-l dorească. Întreaga perioadă a Vechiului Testament a fost „pedagog
(călăuză) spre Hristos“ (Galateni 3, 24). Astfel, „când a venit plinirea vre-
mii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie,... ca să dobândim în -
fierea“ (Galateni 4, 4-5). Această „plinire a vremii“ a însemnat apariţia con -
 diţiilor optime (socio-politice, moral-religioase, filosofice) pentru venirea
lui Mesia, restabilirea armoniei între om şi Dumnezeu, precum şi primirea
noii religii de către lumea considerată ca civilizată a imensului Imperiu
Roman. 

În ciuda faptului că pentru contemporanii de atunci venirea lui Hristos
s-a realizat într-un anonimat aproape complet, Acesta, venind pe lume în
deplină smerenie, nu în palate strălucitoare, ci într-o modestă peşteră de
lângă Betleem, întregul Univers a participat cu uimire la unirea cerului cu
pământul, a Dumnezeirii cu umanul.

Lumea spirituală participă, prin prezenţa îngerilor, care, nu numai că
vestesc păstorilor naşterea Pruncului, ci, ei înşişi plini de uimire, preamă-
resc lucrarea lui Dumnezeu pentru lume: „Slavă întru cei de sus lui Dum ne -
zeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire“ (Luca 2, 14). 

Omenirea, la rândul ei, este prezentă prin două categorii: magii de la Ră -
sărit, reprezentând elita socială şi intelectuală a vremii, precum şi păstorii,
reprezentând majoritatea covârşitoare a oamenilor simpli, dar plini de evla-
vie.

Nu numai făpturile raţionale participă la acest eveniment de unicat, ci şi
făpturile necuvântătoare. În tradiţia atât de pioasă a colindelor noastre vitele
din staul apar ca protectori ai sfântului Prunc.

Până şi existenţa neînsufleţită iese din firescul său stabilit de legile natu-
rii şi vine să se închine lui Hristos. Steaua, călăuzitoarea magilor, se abate

de la crugul ei firesc şi se opreşte deasupra peşterii din
Betleem, ca un omagiu adus Celui de dincolo de stele.

Din nefericire, şi cel rău participă, în chip malefic, la eve-
niment. Astfel, regele Irod, plin de nelinişte şi ură faţă de
Prunc, în teama lui de a pierde succesiunea regatului, purce-
de la uciderea pruncilor din Betleem şi din împrejurimi.

Şi astăzi, la peste două milenii de la acel eveniment,
întreaga creaţie tresaltă şi se bucură atunci când vestea minunată răzbate an
de an în lume. Dincolo de unitatea liturgică din Ortodoxie, există două
popoare ortodoxe care cultivă praznicul Naşterii Domnului în chip deosebit:
românii şi ucrainenii. Nicăieri în altă parte nu vom găsi creaţii populare care
să reflecte mai intens şi cu mai multă căldură sufletească evenimentul minu-
nat. Şi ce este cel mai interesant este faptul că aceste creaţii, colindele, sunt
adevărate eseuri teologice, ele reflectând corect învăţătura creştină cu privi-
re la întruparea Domnului. Există o colindă, pe care o cântă deopotrivă
ucrainenii şi românii, fiecare în limba lor, care redă imaginea supremei trăiri
a venirii lui Hristos în lume, trăire pe care o experiază atât cerul, cât şi
pământul. Iată prima strofă a acestei splendide creaţii populare:

Această comuniune a cerescului cu umanul în preamărirea lui Hristos,
Pruncul întrupat, ne determină pe noi, creştinii, să fim mai solidari cu toţi
fraţii noştri şi mai ales cu cei care sunt în suferinţă, după cum ne îndeamnă
un alt colind străbun al creştinilor români:

E sărbătoare şi e joc în casa ta acum,
Dar sunt bordeie fără foc şi mâine-i Moş Ajun.
Şi-acum te las, fii sănătos şi vesel de Crăciun,
Dar nu uita când eşti voios, creştine, să fii bun.

pr. Dumitru COLOTeLO

Naşterea Domnului – eveniment pancosmic
Gânduri de Crăciun

Небо і земля (2) нині
торжествують,

Ангели, люди (2) весело
празднують.

Христос родився, Бог 
воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,
Поклін віддають, пастиріє 

грають,
„Чудо, чудо!“ повідають.

Cerul şi pământul în cântări 
răsună

Îngeri şi oameni cântă 
împreună.

Hristos se naşte, Domnul
coboară

Îngerii cântă, magii îl  adoră
Păstori aleargă, ieslea 

o-nconjoară;
Mari minuni se  întâmplară.



55Curierul UCRAINEAN

În prima lună a iernii, decembrie, oamenii se
pregătesc pentru a întâmpina cele trei mari praz-
nice creştine: Naşterea Domnului Isus Hristos, Sf.
Ierarh Vasile cel Mare de Anul Nou şi Botezul
Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare).

Încă de la începutul lunii, Sf. Ierarh Nicolae,
făcătorul de minuni, ne anunţă, printre primii
fulgi mari de nea, să ne pregătim sufleteşte pentru
sărbătorile care se apropie.

Încă de la începutul postului Crăciunului încep
repetiţiile pentru colinde şi pentru alte obiceiuri la
care participă copii, tineri şi chiar cei în vârstă.
Obiceiurile şi tradiţiile sărbătorilor de iarnă
sunt cele mai frumoase momente de peste an,
care nu pot fi uitate niciodată pentru că ele
transmit cele mai adânci sentimente de admi-
raţie faţă de moştenirea lăsată de străbuni.
Ne-au lăsat moşii şi strămoşii noştri o zestre
foarte bogată în toate zonele ţării noastre.
Buco vina, pământ binecuvântat de Dumnezeu
şi de Maica Sfântă, este unul dintre cele mai
frumoase şi bogate ţinuturi folclorice. Aici tră-
iesc cele mai multe minorităţi naţionale, iar
una dintre cele mai numeroase este cea ucrai-
neană. Toate popoarele au obiceiurile lor, dar
cele ucrainene parcă le întrec pe toate.

La Negostina, judeţul Suceava, aceste săr-
bători sunt aşteptate cu tot felul de obiceiuri
de ucraineni. Mai întâi se organizează cete de
colindători şi urători, care pregătesc colindele şi
urăturile ce vor răsuna în noaptea Ajunului Naş -
terii Domnului, a Anului Nou şi a Bobotezei. Pe
vremuri, când iernile erau grele, pline de zăpadă
şi geruri, aceste repetiţii se făceau în grajdul vite-
lor, iar acum se adună în locuri mai călduroase,
lângă calorifere. Urmează alesul grâului care va fi
fiert şi preparat pentru masa de Crăciun. Se bate
apoi în piuă. Toată mâncarea de pe masă din seara
de Ajun este de post şi se fierbe în cuptor că e mai
gustoasă: grâu, sarmale, bob, bureţi, peşte, prune,

numai colţunaşii se fierb pe plită. Pe masă  se
pune un colac în care se aşază o lumânare, iar în
jur se pune mâncarea. Cel mai în vârstă membru
al familiei rosteşte rugăciunea „Tatăl nostru“, se
aşază toţi la masă şi încep să răsune cele mai fru-
moase colinde.

Pe la orele amiezii pornesc copiii mici cu co -
linda din casă în casă şi pentru asta sunt răsplătiţi
pe măsură, iar colindele răsună în ambele limbi:
ucraineană şi română. Când se întunecă pornesc
la colindat cei mai mari, colegi de şcoală, prie-
teni, vecini. Aceştia îşi aleg casele unde vor co -

linda: la rude, la naşi, la cadrele didactice care-i
pregătesc la şcoală. Se mai păstrează şi irozii în
limba ucraineană: „Novaia radist, vivat, vivat sla -
vu Isusu nesem“. Tot în prima noapte se organi-
zează şi cetele de flăcăi care merg cu trompeta pe
la fetele dragi lor şi colindă: „Ore plujok“, „Do -
bryi vecir, cesna hazdyne“ etc. Toate aceste colin-
de sunt păstrate cu sfinţenie şi se cântă numai în
limba ucraineană.

De ziua Naşterii Domnului creştinii se adună
la biserică, pentru Sf. Liturghie şi toţi cei prezenţi
interpretează împreună cu corul de la strană cele

mai frumoase colinde: „Boh predvicinyi“, „Nova
radist stala“, „U Vefleemi novyna“, „Vciora izve -
cio ra stalasea novyna“, „Z Rojdestvom Chrysto -
vym“, „Veselaia nam novyna“ etc. Seara a doua a
Cră ciunului este destinată colindelor pentru Bi se -
rică. Consilierii îşi adună vecinii, rudele, prietenii
şi pornesc la colindat din casă în casă la toţi creş-
tinii. Pe la miezul nopţii când termină de colindat
se adună cu toţii la preotul satului şi-l colindă pe
acesta. Sunt răsplătiţi cu cozonac şi cu vin fiert.

Sărbătoarea Sf. Ierarh Vasile cel Mare şi a
Anului Nou este aşteptată şi ea de copii mici care
pornesc cu clopoţelul încă de pe la orele amiezii,
la urat. Mai apoi umblă Malanka, cea care alungă
spiritele rele, iar dimineaţa Noului An debutează
cu semănatul (sianka). Vestitorii sunt tot copiii

mici care merg din casă în casă cu grâul în
trăistuţă şi este obligatoriu ca primul intrat în
casă să fie băiat, ca să-ţi meargă bine tot anul
şi să ai puterea unui bărbat adevărat. La slujba
de Anul Nou trebuie să participe cel puţin un
membru al fiecărei familii creştine pentru ca
aceasta să fie ocrotită de Dumnezeu.

A sosit şi Botezul Domnului, iar în seara de
Ajun se pun pe masă aceleaşi preparate ca de
Crăciun. De asemenea, în Ajunul Crăciunului
şi al Bobotezei se dă de pomană pentru cei ple-
caţi la Domnul (farfurie, colac, câte o lingură
din fiecare mâncare şi o lumânare). Apa sfinţi-
tă de Bobotează - aghiazma mare are o putere
tămăduitoare foarte puternică, iar ucrainenii
noştri o respectă cu sfinţenie ducând-o acasă

cu strigătul „chiraleisa“. Timp de 9 zile, după
rugăciunea de dimineaţă, se bea apă sfinţită şi se
spune că te vindecă de orice rele, dar trebuie să
existe multă credinţă în Dumnezeu.

Soborul Sf. Ioan Botezătorul încheie sărbători-
le creştine de iarnă.

Ucrainenii din Negostina se urnesc mai greu la
distracţie, dar când s-au urnit parcă nu-i mai poţi
opri, de aceea unii sărbătoresc şi pe stil nou, şi pe
cel vechi.

Linişte sufletească, pace şi prietenie tuturor
ucrainenilor adevăraţi.

Felicia GRIGORAŞ

SĂRBĂTORILE CREŞTINE – OBICEIURI ŞI TRADIŢII

În duminica a 25-a după Rusalii, la data de 13
noiembrie, când s-a citit în Biserica Ortodoxă la
Sfânta Liturghie pericopa evanghelică ce cuprin-
de Pilda samarineanului milostiv se sărbătoreşte
ziua Sfântului Ioan Gură de Aur şi ziua Bibliei. 

Cu acest prilej binecuvântat, elevii Şcolii
Gim     naziale din Bălcăuţi, au învins frigul de afară
prin căldura inimii lor, participând la dumneze-
iasca Liturghie, cântând în corul bisericii în lim-
bile română şi ucraineană. La finalul slujbei, au
prezentat un program deosebit cuprinzând cele
trei evenimente din această zi, aducând în atenţia
creştinilor prezenţi în biserică învăţăturile des-
prinse din Evanghelie, după Omiliile Sfântului
Ioan Gură de Aur şi arătând importanţa citirii Bi -
bliei, dar şi punerea în practică a celor citite.

Astfel, micii creştini au semănat cu dărni-
cie în inimile de faţă esenţa Legii celei noi
aduse de Mântuitorul, a iubirii lui Dumnezeu
şi a aproapelui. Fiind ispitit de un învăţător
de lege, Domnul Hristos a rostit această pil -
dă, care ne îndeamnă pe fiecare să fim sama-
rineni milostivi, după exemplul dat de Însuşi
Isus Hristos. Auzind această pil dă, niciun
suflet nu va avea cuvânt de îndreptăţire în
faţa judecăţii cereşti şi de aceea este absolut
necesar să ne oprim din zbuciumul acestei
vieţi şi să medităm judecându-ne pe noi înşi-
ne, dându-ne seama cu care din cele trei per-
sonaje ne asemănăm: preotul Legii vechi,
levitul sau samarineanul - om de alt neam,
urât de iudei şi dispreţuit fiind considerat
neam păcătos. Însă cu toate acestea s-a oprit lân -
gă străinul căzut în drum, care avea nevoie ur -
gentă de ajutor aflându-se între viaţă şi moarte.
Sa ma rineanul şi-a sfâşiat haina le  gându-i rănile,
şi-a consumat proviziile de vin şi untdelemn ne -
cesare călătoriei, a mers pe jos pen tru ca cel rănit
să meargă pe asinul său, a jertfit două zile din tim-
pul său rămânând şi purtând gri jă de acest străin,
a plătit doi dinari pentru ce lelalte zile de îngrijire

şi a promis că restul de bani îi va plăti când se va
întoarce din călătoria sa.

Acesta este omul lui Dumnezeu care se jertfeş-
te pe sine, se mistuie asemenea unei lumânări
chiar pentru necunoscutul de lângă el. Astfel de
oameni trăiesc aici, pe pământ, în Împărăţia lui
Dumnezeu, în inima lor fiind o astfel de Îm pă ră -
ţie unde domneşte pacea, dragostea, bunăvoinţa,
înţelegerea. Fiind creaţi după chipul şi asemăna-
rea lui Dumnezeu, avem sădit în fiinţa noastră în

mod ontologic dorul după Dumnezeu. Aşadar,
ajungem la fericirea pentru care am fost creaţi
lucrând la împlinirea acestui dor prin fapte de
iubire faţă de aproapele nostru, luând în conside-
rare cuvântul Sfântului Ioan Evanghelistul de la
IOAN 4, 20-21: „Dacă zice cineva: iubesc pe
Dum nezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos
este. Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe

care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu L-a văzut,
nu poate să-L iubească“.

După cum samarineanul a dus pe cel căzut la
casa de oaspeţi, la fel şi Mântuitorul s-a aplecat
spre noi, s-a răstignit şi a înviat, iar înainte de
Înăl  ţarea Sa la cer ne-a lăsat şi pe noi la casa de
oaspeţi în grija apostolilor şi a preoţilor, făcându-
ne un singur trup al Său în comuniune prin Sfin -
tele Taine, unindu-ne cu Trupul şi Sângele Său în
Taina Euharistiei.

După prezentarea învăţăturilor din Pilda
samarineanului milostiv, elevii au adus cin-
stire Sfântului Ioan Gură de Aur, prezentân-
du-i viaţa. Fiind mare predicator şi vorbitor
cu Dumnezeu, a trăit în secolul al IV-lea şi
s-a bucurat de multă desfătare duhovnicească
tâl cuind înţelesurile dumnezeieştilor Scrip -
turi.

S-a arătat prin cuvântul acestui mare pre-
dicator importanţa citirii Sfintei Scripturi,
care nu ne-a fost dată ca să lăsăm în cărţi, ci
pentru ca, prin citire şi meditare, să o impri-
măm în inimile noastre.

În final, s-a adus laudă Maicii Domnului
prin cântări.

Mulţumim Consiliului parohial şi preotu-
lui paroh Cucu Cosmin, care au răsplătit co -

piii pentru efortul depus, dăruindu-le câte o carte
a Nou lui Testament cu psalmi. Mulţumim elevilor
care au înfrumuseţat biserica şi prin costumele
tradiţionale ucrainene purtate la acest eveniment.

Activitatea a fost pregătită de profesorii Cîrs -
tean Narcisa-Elena, Cîrstean Ioan-Petru împreună
cu preotul Cucu Cosmin.

Ioan-Petru CîRSTeAN 

Biblia în sufletul copiilor
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La data de 19 noiembrie a.c., Organizaţia jude-
ţeană Cluj a Uniunii Ucrainenilor din România în
parteneriat cu specializarea Limba şi literatura
ucraineană din cadrul Depar ta mentului de limbi şi
literaturi slave a Uni ver sităţii „Babeş-Bolyai“ a
organizat la Facultatea de Litere (din str. Horea,
nr. 31) manifestarea ştiinţifico-culturală „160 de
ani de la naşterea scriitorului, publicistului şi
omu  lui de cultură Ivan Franko“. La acţiune au
luat parte membrii Uniunii Ucrainenilor din Cluj,
studenţii diferitelor facultăţi clujene, masteranzi,
doctoranzi, iubitori ai literaturii şi, în general, ai
culturii ucrainene. 

Cuvântul de deschidere a manifestării a fost
rostit de către preşedintele Uniu nii Ucrainenilor
din România, dl Nicolae Miroslav Petreţchi, care
a su bli niat importanţa omagierii lui Ivan Franko,
una dintre cele mai mari figuri ale literaturii, cul-
turii şi vieţii politice a Ucrainei nu doar de la sfâr-
şitului seco lu lui al XIX-lea, ci din totdeauna, nu -
trind speranţa că într-un timp cât mai scurt, la
Cluj-Napoca, va fi dezvelit bustul marelui
cărturar ucrainean. 

Viaţa şi opera lui Ivan Franko au fost
prezentate, de această dată, prin vizio na rea
a două filme documentare în lim ba ucrai -
neană. Cei prezenţi au putut să-şi re amin -
tească sau să afle pentru prima oa ră, da te
despre personalitatea copleşitoare a celui
care întruchipează în aceeaşi per soa nă,
poe tul, dramaturgul, be le tristul, criticul li -
te rar, publicistul, traducătorul, istoricul, fi -
lo soful şi „omul cetăţii“, Ivan Franko.

Au urmat comunicările ştiinţifice susţi-
nute de către studenţii de la ucraineană:
Bianca Bocicorec (Caracterul novator al
li ricii lui Ivan Franko) şi Sara-Marta Deac

(Перекладацька діяльність Івана Я. Фран ка),
care ne-au prezentat, în detaliu, cele două laturi
ale lui Franko, poetul, cu cele 7 volume de poezii
(în condiţiile în care din totalul scrierilor sale a
fost publicată doar o jumătate), respectiv, traducă-
torul a peste 200 de autori, din 14 lim bi. Dacă
„poezia lui Ivan Franko se distinge prin frumuse-
ţea şi eleganţa compoziţiei, prin claritatea imagi-
nilor redate într-o transpunere atipică a viziunilor
poetice şi, totodată, prin muzicalitatea versurilor
încărcate de un lirism greu de pătruns“, după cum
ne-a asigurat Bianca Boci corec, Sara-Marta Deac
„ne-a prezentat că Ivan Franko a tradus din litera-
tura antică, din indiana veche, din arabă şi a con-
tinuat cu cea germană, italiană, spaniolă, norve-
giană, polonă, irlandeză, portugheză şi rusă“.

Profesorul universitar dr. Mihai Kramar, prin
comunicarea „Іван Франко – філософ діалек-
тик“, ne-a introdus în filosofia lui Ivan Franko,
definind şi exemplificând, într-un mod exhaustiv,
principalele etape ale dialectismului frankian.

Sperăm ca lucrarea domniei sale să fie publicată
cât mai curând pentru a putea fi cunoscută publi-
cului larg.

Studenţii specializării Limba şi literatura
ucrai neană, alături de cei de la alte facultăţi şi
împreună cu membrii trupei „Pasărea de foc“ a
Organizaţiei ju deţene Cluj a UUR au recitat, în
limbile ucraineană şi română (în traducerea lui
Ion Covaci), poezii şi poeme ale celui supranumit
„Drumarul“ literaturii ucrainene. Este vorba de:

Bi anca Boci co rec, Andreea Elena Bur -
lacu, Gina-Georgeta Bodnariuc, Mi hai
Bod   nariuc, Ionela-Paulina Cail, Sara-Mar -
ta Deac, Ana Vanesa Hreniuk, Se rio ja-
Ioan Hrin, Adrian Lucian Kadar, Mihai
Ci prian Luşcan, Do rel Malearciuc, Bi -
anca-Lena Michnea, Ioan-Ovidiu Poli an -
ciuc, Bea trisa Popovici, Petru Pancec, Ca -
 ri  na Ra hovan, Gheorghe Liviu Ro ma niuc,
Oxana Slavita şi Diana Maria Spi valiuc.

Totodată, spre finalul evenimentului,
cei prezenţi s-au delectat ascultând piesa
„Зна єш“ pe versurile lui Ivan Franko (Чо -
го являєшся мeні у сні?), în intrepretarea
lui Vitali Koz lovs kyi.

Ioan heRBIL

160 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI IVAN FRANKO

Şcoala constituie principalul izvor de cultură
şi factor de civilizaţie în care se desăvârşeşte for-
marea omului şi care are nobila menire de a reali-
za la elevi performanţe ale gândirii, care să se
exprime prin supleţe, independenţă şi creativitate.

Educaţia nonformală reprezintă ansamblul in -
fluenţelor educative structurate şi organizate într-
un cadru instituţionalizat, dar desfăşurate în afara
sistemului de învăţământ. Folosirea educaţiei
nonformale în şcoală presupune o îmbunătăţire a
ac tu lui educaţional.

Activităţile extraşcolare reprezintă un element
prioritar în politicile educaţionale, întrucât au un
impact pozitiv asupra dezvoltării perso -
na lităţii tânărului, asupra performanţelor
şcolare şi asupra integrării sociale în
general.

Rolul profesorului este foarte impor-
tant prin contribuţia ce o aduce în spriji-
nirea altor factori educativi ce se asocia-
ză eforturilor şcolii. Se poate transpune
în rolul de înlocuitor al părinţilor, de
con  silier şi sfătuitor al acestora. Pe lân -
gă activitatea didactică şi cea din şcoa lă,
profesorul desfăşoară şi o bogată şi rod-
nică activitate extraşcolară.

Activităţile extraşcolare contribuie la
gândirea şi completarea procesului de
în    văţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi
ap  ti tudinilor elevilor, la organizarea ra -
ţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un
caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă
relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de
activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extraşco-
lare este generator de căutări şi soluţii variate, iar
scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea
unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cul-
tivarea in teresului pentru activităţi socio-cultura-
le, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea
de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei,
fructificarea talentelor personale şi corelarea apti-
tudinilor cu atitudinile caracteriale.         

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un

cadru nonformal, ce permit elevilor cu dificultăţi
de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul
anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelec-
tual. Au menirea de a valorifica timpul liber al
elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l trans-
forma într-o sursă educaţională. 

Aceste activităţi sunt importante în dezvolta-
rea elevilor care învaţă să socializeze, să fie res-
ponsabili şi să respecte oamenii din jurul lor.  

Cele mai frecvente beneficii ale activităţilor
ex traşcolare pot fi: activizarea copiilor, dezvolta-
rea unei atitudini proactive; integrarea copiilor
într-un colectiv, dezvoltarea spiritului de echipă şi
experienţa lucrului în echipă; creşterea stimei de
sine şi a încrederii în forţele proprii, autocunoaş -
te re; dezvoltarea abilităţilor de comunicare; creş-
terea interesului pentru şcoală în general, stimula-
rea interesului pentru cunoaştere în general; des-
coperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor
copiilor; experienţa îmbunătăţirii CV-ului, în
cazul activităţilor de voluntariat; dezvoltarea unei
atitudini deschise, tolerante, umaniste şi ecologis-
te; dobândirea abilităţilor practice în situaţii con-

crete, utile pentru viaţă; capacitatea de a se adapta
uşor unor situaţii noi, dezvoltarea unor comporta-
mente adecvate social pentru situaţii uzuale; îm -
bunătăţirea relaţiei cu profesorii, crearea unei
legături mai apropiate între cadrele didactice şi
copii; îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii; crearea
unei le gături mai strânse între familii, copii şi
reprezentanţii şcolii sau şcoala ca instituţie. Ac ti -
vi tăţile ex traşcolare sporesc capacitatea de socia-

lizare şi îi pot învăţa pe copii statusurile
şi rolurile variabile pe care oamenii le
au în societate, iar solidaritatea, colabo-
rarea şi lucrul în echipă pot fi considera-
te competenţe esenţiale pentru viitorul
copiilor şi încadrarea acestora în muncă,
într-un viitor colectiv profesional.
Spon    ta nei tatea, dezvoltarea imaginaţiei
fac parte dintre competenţele artistice,
la care se adaugă şi calităţi psiho-morale
precum sinceritatea, stima de sine sau
calitatea de „buni creştini“.

Încă de la începutul anului şcolar
2016-2017 la Şcoala Gimnazială din
Rona de Sus, judeţul Maramureş s-au
de rulat foarte multe astfel de activităţi
extraşcolare printre care: „Let's Do It,

Ro mania“ 24 septembrie 2016, la care au luat
parte şi elevii din ciclul primar; „Balul toamnei“
unde a fost ales prinţul şi prinţesa toamnei la data
de 22 noiembrie; Concertul de colinde „Sus la
poar ta Raiului“ care s-a desfăşurat la biserica din
lo calitatea Petrova, la care au participat elevii cla-
sei a VI-a B însoţiţi de doamna profesoară Geta
Petreţchi, 27 noiembrie; 1 Decembrie - Ziua Na -
ţională a României; Moş Nicolae vine la toţi copi-
ii şi multe alte activităţi care sunt planificate pe
parcursul semestrului I şi II .

prof. Geta PeTReţChI,

Rolul şi semnificaţia activităţilor extraşcolare

Şcoala Gimnazială Rona de Sus, Maramureş
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În cadrul programului „Şcoala altfel“, marţi, 8
noiembrie 2016, Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă“
din oraşul Siret a sărbătorit, la Casa de Cultură,
într-un cadru festiv, „Ziua şcolii“, prima ediţie.
Evenimentul a fost organizat de conducerea Co le -
giului Tehnic în frunte cu prof. Puiu Doina, direc-
toarea Colegiului, şi cei doi directori adjuncţi,
Antonio Musteaţă şi Jeaneta Maidaniuc. La acest
eveniment au participat profesorii Colegiului, ele-
vii şi părinţii lor, precum şi profesorii pen sio nari
după cum urmează: Pupăză Tudo ri ţa, prof.
de limba română, Buceţchi Lidia, prof. de
chimie, Guşetu Silvia, prof. de chimie,
Creţu Florin, prof. de geografie, Mai da   niuc
Nicolai, prof. de educaţie fizică, Chideşa
Ioan, prof. de matematică, Pînzaru Sil ves -
tru, prof. limba română, Uricec Octa vian,
prof. de educaţie fizică, Fediuc Aure lian,
maistru de practică, Andreiesei Du mitru,
instructor auto, Fediuc Dumitru, in structor
auto, Chideşciuc Teodora, prof. de fizică,
Kozac Claudia, laboranta Cole giului. Sărbă -
toarea „Ziua şcolii“ a fost deschisă de prof.
Puiu Doina, directoarea Colegiului, care a
anunţat programul, a mulţumit celor pre-
zenţi la acest eveniment şi a propus păstra-
rea unui moment de reculegere pentru cei
care ne-au părăsit pentru totdeauna. După aceea,
l-a rugat pe domnul Adrian Popoiu, primarul
oraşului Siret, să adreseze câteva cuvinte celor
prezenţi în sală. Domnul primar a mulţumit con-
ducerii Colegiului Tehnic „Laţcu Vodă“ pentru
invitaţie, a felicitat conducerea şcolii şi corpul
profesoral pentru această frumoasă activitate, a
mulţumit profesorilor pensionari pentru activitatea
instructiv-educativă desfăşurată de zeci de ani la
această şcoală, a felicitat elevii şi profesorii pentru
rezultatele obţinute la diferite concursuri şi olim-
piade şcolare, iar la sfârşit le-a urat multă sănătate
şi rezultate cât mai bune în anul şcolar 2016-2017.

În continuare, a luat cuvântul doamna profe -
soa  ră Rotaru Anghelescu Lăcrămioara, consilier
edu cativ al Colegiului Tehnic, care a spus: „De ce
este  nevoie de o zi a şcolii? Pentru că şcoala este
un organism viu, format din sufletele tuturor celor
care învaţă şi muncesc în ea. Pentru că ea, şcoala
este nu doar un loc oarecare, ci şi un alt acasă pen-
tru mulţi. Pentru că, deşi „bătrână“, ea nu a fost
sărbătorită niciodată până acum. Dar niciodată nu
e prea târziu. Deci, „La mulţi ani, Colegiul Teh nic
„Laţcu Vodă!“. Şi toate gândurile bune tuturor
celor care ţi-au trecut de-a lungul anilor pragul.
Am avut bucuria să ne premiem elevii şi pro fe sorii
merituoşi, să ne reîntâlnim cu oamenii dragi şcolii
care au slujit la acest Colegiu peste 40 de ani, să
ne delectăm cu momente artistice me mo rabile.
Mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături“.
Vreau să menţionez că între discursuri s-au pre-
zentat diferite programe artistice susţinute de ele-

vii Colegiului siretean sub conducerea prof. Zirca
Ianoş. În continuare, a urmat înmânarea de către
conducerea şcolii a plachetelor tuturor pensionari-
lor, profesoarelor plachetă Ziua Şcolii - ediţia I şi
un trandafir, iar profesorilor o plachetă. Profesorul
Pânzaru Silvestru, după ce a primit placheta, a fost
rugat să spună câteva cuvinte despre Colegiul
Tehnic. Domnul profesor a acceptat şi în cuvântul
său a spus: „Învăţământul liceal siretean debutea-
ză în anul 1899 cu o singură clasă cu predare în

limba germană, formată din 39 de elevi. După
Marea Unire din 1918 liceul german se trans formă
în liceu românesc de stat. În anul 1936, liceul pri-
meşte numele de „Laţcu Vodă“, funcţionând ca
şcoală normală şi apoi Şcoală Tehnică de
Administraţie Economică, până în 1955. În anul
1956, se înfiinţează Liceul Teoretic Siret care are
statutul de şcoală medie mixtă, având şi clase cu
predare în limba ucraineană, clase care au funcţio-
nat până în anul 1964. În anul 1977, prin unire cu
Şcoala Profesională de Şoferi, ia fiinţă Liceul In -
dustrial Auto, care a funcţionat sub tutela Minis te -
rului Transporturilor. În anul 1995, la sărbătorirea
a 125 de ani de învăţământ siretean, s-a revenit la
vechea denumire de „Laţcu Vodă“ ca semn al con-
tinuităţii şi tradiţiei, denumire sub care funcţionea-
ză şi astăzi. În continuare, domnul profesor a
amintit câteva nume care au învăţat la această in -
stit uţie de învăţământ printre care Ştefaneli, un is -
toric, prozator, traducător, dramaturg şi memo ria -
list. A urmat şcoala la Siret, apoi la Cernăuţi unde
un timp a fost coleg cu Eminescu, a urmat Facul -
tatea de Drept la Viena (1869), iar doctoratul în
1875. A contribuit la întemeierea Societăţii Ar bo -
roasa a studenţilor români din Cernăuţi, scriind şi
textul unui imn pe muzică de Ciprian Porumbescu.

Altă persoană de seamă care a studiat la Siret a
fost Mihai Teliman. El a urmat şcoala primară şi
gimnaziul la Siret, după care s-a înscris la Şcoala
reală superioară la Cernăuţi, ale cărei cursuri le-a
absolvit în anul 1882, apoi a urmat studiile la Aca -
demia de pictură la Viena (1882-1887). Tot la Siret

a urmat cursuri şi Ion Popescu Sireteanu. El s-a
născut la 10 septembrie 1934 în satul Mănăstioara.
A fost elev la Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă“. A
absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din
Iaşi în 1968. El este cel care a publicat Istoria ora -
şu lui Siret. Directoarea adjunctă Jeaneta Mai -
daniuc a mulţumit domnului prof. Pînzaru, iar în
continuare a urmat un program artistic şi premie-
rea elevilor cu rezultate deosebite la concursuri şi
olimpiade naţionale, precum şi a profesorilor.

Numărul de elevi şi numărul de clase în anul
şcolar 2015-2016 la Colegiul Tehnic „Laţcu Vo -
dă“, este următorul: din totalul de 1410 elevi în -
scrişi, 124 elevi frecventează învăţământul gimna-
zial (4 clase), 910 elevi învăţământul liceal de zi
(33 de clase) din care 18 clase profil teoretic şi 15

clase profil tehnic (368 elevi), 236 elevi în -
vă ţământul profesional de zi cu durata de 3
ani şi 2 ani (8 clase), 86 elevi învăţământul
liceal de frecvenţă redusă - profil uman -
filologie (3 clase), 54 elevi învăţământul
postliceal, şcoală de maiştri (2 clase). Dacă
mă refer la încadrarea şcolii, pot să afirm că
este foarte bună fiindcă la Colegiul Tehnic
„Laţcu Vodă“ îşi desfăşoară activitatea 80
de cadre didactice din care 62 profesori şi
in gineri şi 18 maiştri instruire practică şi de
conducere auto; 14 angajaţi ca personal di -
dactic auxiliar, 20 de angajaţi ca personal
nedidactic.

Distribuţia pe grade didactice a persona-
lului didactic este următoarea: 15 cadre
didactice cu definitivat, 16 cadre didactice

cu gradul II, 38 cadre didactice cu gradul didactic
I şi 2 cu doctorat.

Prima parte a Zilei şcolii s-a încheiat cu un fru-
mos dans ţigănesc prezentat de elevii claselor mari
de la Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă“ sub conduce-
rea prof. Zirca Ianoş. Partea a doua a acestei mani -
fes  tări s-a desfăşurat la o masă prietească prin
contribuţia cadrelor didactice la care au participat
şi profesorii pensionari. 

Partea a II-a s-a desfăşurat la cantina Cole giu -
lui. Închei articolul despre Ziua şcolii, ediţia I cu
cuvintele lui Nicolae Iorga: „Şcoala cea mai bună
e aceea în care înveţi, înainte de toate, a învăţa“.

Nicolai MAIDANIUC

Ziua şcolii la Colegiul Tehnic 
„Laţcu Vodă“ din Siret, ediţia I

La Editura „Grinta“ din Cluj-Na -
po  ca a apărut recent volumul de pa -
ro    die Tălmăciri... răstălmăciri al
pro       lificului parodist maramureşean,
Lu   cian Perţa, volum publicat cu
spri jinul financiar al Primăriei Vi şeu
de Sus. Autor a numeroase lu crări
pa    rodistice, dl Perţa se re mar că
drept un parodist cu adevărat ta   -
lentat, fiecare parodie a sa stârnind
un zâmbet sincer care bine  dis pu ne
orice cititor indiferent de vârs tă, în -
trucât ea nu jigneşte, ci con feră tex-
telor parodiate noi sensuri. 

În această nouă apariţie, autorul

pa rodiază exclusiv poeţi ucraineni
din România, precum: Ivan Arde -
lean, Ştefan Tcaciuc, Corneliu Irod,
Ha   vrylo Klempuş, Ivan Covaci, Mi -
hai Mihailiuc, Ivan Nehriuk, My -
chailo Nebeleak, Iuri Pavliş. Cartea
re prezintă o interpretare parodică a
poeziei ucrainene din România, o
variantă satirică a acesteia. 

Parodistul Lucian Perţa este un
colaborator activ, prolific al revistei
noastre, de peste două decenii, stâr-
nindu-mi admiraţia şi interesul pen-
tru versurile pe care le publică şi pe
care cu mare drag şi nerăbdare le

aştept de fiecare dată. Cu o reală
plă    cere citesc parodiile domnului
Per  ţa, ivindu-mi-se zâmbetul pe bu -
ze la fiecare creaţie a sa plină de
umor de bună calitate.

Titlul acestei noi apariţii edito ri -
a le e unul sugestiv pentru conţinutul
său, poeziilor originale ale nu me -
 roşilor scriitori ucraineni autorul le
creează parodii extraordinare. Poe -
zia ucraineană din România e „tăl -
 mă  cită“ şi „răstălmăcită“ parodic,
după cum afirmă însuşi autorul.

Lucian Perţa este considerat de
critici literari drept cel mai mare pa -
ro dist al României. Orice cititor tre-
buie să aibă în bibliotecă o astfel de
carte, care cel puţin pentru mine
este un prilej de bucurie. Aşadar, vă
invit cu drag să citiţi această carte
interesantă şi amuzantă totodată.

Ştefania GANCIU

Lucian Perţa, Tălmăciri... răstălmăciri.
Poeţi ucraineni din România parodiaţi, 

Cluj-Napoca, 2016

Noutate editorială
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Sub acest titlu s-a desfăşurat activitatea co -
mună a grădiniţelor din Rona de Sus şi Coştiui.
Această activitate a avut loc în sala de sport din
comuna Rona de Sus după un proiect educaţio-
nal întocmit şi coordonat de prof. înv.
preşcolar Liuba Rusneac.

Bazându-se pe argumentul că
„toam na purtând haina ei multicoloră,
a trecut şi pe meleagurile noastre“ şi
„frumosul din natură, manifestat în
culori şi forme sonore, are o influenţă
binefăcătoare asupra copiilor“, cadrele
didactice îi învaţă pe copii să observe
şi să se apropie cu emoţie de acest
spec tacol sublim al naturii, astfel în cât
raţiunea să se armonizeze cu sensibili-
tatea.

Vineri, 11 noiembrie 2016, în sala
de sport a Şcolii Gimnaziale din Rona
de Sus, Maramureş, s-au adunat toţi
preşcolarii împreună cu educatoarele şi părinţii.
Au fost repartizaţi la mese de lucru pe grupe:
grupa mare Centru - prof. educ. Semeniuc Ana,
grupa mijlocie, prof. educ. Semeniuc Natalia;
grupa mare Coştiui - prof. educ. Rusneac Liuba,

grupa mică - prof. educ. Petreţchi Larisa; cătu-
nul Jidicea - prof. educ. Herbil Ana-Maria şi
cătunul Soloneţ - prof. educ. Boiciuc Mihaela.

La ora 10:00, fiecare grupă a început activita -
tea plastică ori practică pentru care aveau mate-
rial pe măsuţe, după titluri: „Aranjament flo ral“

- practică; „Coş cu fructe“ - mototolire; „Măşti
haz  lii pentru copii“ - confecţionare; „Pei saj de
toam nă“ - mozaic; „Frumuseţile şi bo găţiile
toam nei“ - pictură pe sticlă, machetă; „Toamnă

au  rie“ - machetă; „Toamnă în culori“ - pictură,
pictură pe piatră. La terminarea lucrărilor de
către copii, acestea au fost aranjate pe planşete
pe teme şi arătate tuturor copiilor şi părinţilor
prezenţi la această acţiune.

Al doilea punct al acestei activităţi au fost
cântecele şi poeziile dedicate anotimpului toam-
na, prezentate de fiecare grupă de preşcolari şi
aplaudate de părinţi şi de cei prezenţi.

Al treilea punct a fost parada costumelor.
Invitaţii speciali la această minunată şi gălă-

gioasă acţiune au fost: directorul Şcolii Gimna -
ziale din Rona de Sus, prof. Luşcan Loredana
Mihaela, primarul comunei, Romaniuc Ioan, şi
sponsorul principal al acestei acţiuni, reprezen-
tat de viceprimarul Copoşciuc Ilie, înv. Ileana
Dan din partea UUR. Invitaţii surpriză au fost
Mickey şi Minnie. Şi dacă cele două părţi au
fost realizate foarte bine de copii sub îndruma-
rea inimoasă a educatoarelor, partea a III-a a fost
cea mai emoţionantă: parada costumelor. În

acor durile muzicii asigurate de Marius
Laviţa (care a şi înregistrat şi fotogra-
fiat toată acţiunea), copii costumaţi în
prinţi, prinţese, fructe, legume etc. au
fost plimbaţi de mână de Mickey şi
Minnie. Acest moment cred că li s-a
întipărit cel mai bine în minte.

La sfârşit, au fost împărţite copiilor
diplome, dulciuri, sponsorizate de pri-
marul comunei. Înv. Ileana Dan a răs-
plătit educatoarele cu reviste „Dzvo -
nyk“ din partea UUR, din care le vor
citi poezii şi poveşti copiilor. Doamna
dir. Luşcan Loredana a primit un coşu-
leţ cu flori din partea educatoarelor şi
felicitări pentru reuşita cu notă mare la

examenul de directori. S-au exprimat mulţumiri
spon sorului principal, sincere felicitări preşcola-
rilor, părinţilor care sunt alături de ei, educa -
 toare lor pentru munca lor cu copiii, doamnei
directoare pentru profesionalism.

Iar coordonatoarele, prof. Herbil Ana-Maria
şi prof. Rusneac Liuba, au organizat şi condus
această activitate cu pricepere.

înv. Ileana DAN

„Balul de toamnă“ al preşcolarilor
din Rona de Sus



În ciuda problemelor apărute de ordin intern,
la insistenţele repetate, am reuşit ca în ziua de 19
noiembrie 2016, să particip cu o delegaţie la Fes -
tivalul „Simţiţi Ucraina cu Inima“, organizat de
Centrul de Cultură din oraşul Reni.

Astfel, delegaţia noastră formată din Dumitru
Cernencu, preşedintele UUR Tulcea, Dumitru
Da nilencu, prim-vicepreşedinte, Gheorghe Mun -
tea nu, secretar al organizaţiei UUR Tulcea, şi
Gheor ghe Toader, membru, am ajuns în jurul
prânzului la Reni, oraş situat pe malul stâng al
Dunării, în Ucraina.

Oraşul Reni s-a făcut remarcat începând cu
anul 1916 când au început să se desfăşoare aici
activităţi portuare. Pentru noi, naţiunea română,
pe timpul regelui Carol I, când Reni era sub ad -
mi nistrare românească, o parte din răniţii
Răz boiului de Independenţă din 1877 au
fost trataţi la spitalul de campanie din Reni,
iar urmele administraţiei româneşti mai
persistă şi azi în Reni, dovadă fiind o parte
din clădirile construite în acea vre me,
monumente, înscrisuri oficiale etc.

Interesant pentru oraşul Reni ar fi struc -
tura populaţiei oraşului cifrată la 20.000 de
persoane, constituită din 10.000 ro mâni
(mol doveni) şi aproximativ 10.000 ruşi, gă -
găuzi, ucraineni, bulgari etc.

Menţionez că încă de la intrare în
Ucraina în punctul de control al frontierei
Reni am fost întâmpinaţi de o delegaţie ofi-
cială, condusă de domnul Zuiev Oleh, pre-
şedintele Consiliului Raional Reni, care, în
numele organizatorilor, ne-a primit cu pâi -
ne, sare şi cu un pahar cu vin, ne-a urat bun
venit pe pământul Ucrainei şi la festival.

Împreună cu delegaţia ucraineană ne-am
deplasat în piaţa centrală a oraşului unde am de -
pus o floare la monumentul eroilor locali decedaţi
în luptele din Afganistan şi nu numai, după care a
fost păstrat un moment de reculegere.

Următoarea oprire a constituit-o vizita la
Muzeul de Artă Tradiţională din Reni, unde spre
bucuria noastră fusese inaugurată o impresionan-
tă şi interesantă expoziţie de prosoape tradiţionale
ucrainene.

Pe parcursul vizionării expoziţiei am aflat
valoarea, importanţa şi perenitatea pe care popo-

rul ucrainean o acordă acestei „instituţii a proso-
pului tradiţional ucrainean“, diversităţii cromati-
cii utilizate, importanţei şi mesajelor transmise de
culori.

Astfel, am aflat că întotdeauna vor fi utilizate
culorile: roşu, pentru a marca culoarea soarelui, a
bunătăţii; albastru, pentru a marca limpezimea
ce  rului, bogăţia apelor.

Am aflat că nu se foloseşte culoarea neagră şi
în diverse motive populare care se coseau pe pro-
soape lipseau cuci pentru că reprezentau sin -
gurătatea, în schimb se brodau privighetori pentru
că acestea au familii, cresc şi hrănesc pui şi al

căror cântec se aude de dimineaţă
până seara pe câm-
piile ucrai  nene.

Totodată, am
aflat importanţa,
sim  bolistica şi va -
loa  rea prosopului
uti   lizat în ceremo -
nia  lul că să toriei.
Ast  fel, viitoarea
mi    reasă trebuie să
bro deze singură
cele 12 prosoape
care sim bo  lizează
lu ni le anului, iar în
cazul în care ar fi
ajutată de altcine-
va, în viitoarea ei
fa milie ar putea
exis  ta imixtiuni ne -

dorite care îi vor periclita căsnicia, precum şi fap-
tul că la intrare în biserică mirii erau legaţi cu un
pro sop pentru a simboliza legământul tainic şi
sfânt al căsătoriei, precum şi trăinicia acesteia.

Tot ca un element interesant am aflat că pâinea
cea de toate zilele nu se aşază niciodată pe lemn,
ci pe un prosop cu care este şi acoperită. După

încheierea vizitei la
Mu zeul de Istorie şi
Ar tă Tradiţională ne-
am deplasat la Casa de
Cul  tură din Reni unde
re pre zentanţii noştri,
Gheorghe Munteanu şi
Gheorghe Toader, şi-au
pregătit cu migală ex -
poziţia, colecţia de por-
trete şi peisajul deltaic
pen tru a fi prezentate
par  ticipanţilor la festi-
val, activitate care s-a
bu curat de succes în
rândul vizitatorilor.

Concomitent cu

pre  zentarea şi vizitarea expoziţiei noastre am par-
ticipat, rând pe rând, la acţiunea de brodare a unui
prosop lung de 7 metri şi lat de 1 metru prin coa-
serea a câte unei frunzuliţe, flori sau altui detaliu,
acest prosop urmând a fi expus după finalizare la
Muzeul de Artă din Odesa şi cu numele celor care
şi-au adus contribuţia la aceasta.

După deschiderea oficială a festivalului, în
organizarea şi regia directorului Centrului de
Cultură din Reni, dna Marina Muntian, pe scenă
au urcat, rând pe rând, copii, juniori şi seniori
care au prezentat un program artistic foarte bine
pregătit, unde am remarcat pe lângă ritmicitate,
inspiraţie şi vigoare, eleganţă şi graţie demnă de
balerini autentici, în cadrul echipelor de dans.

De asemenea, am remarcat colectivele Cen -
trul ui de Cultură care au interpretat cu
multă precizie şi disciplină muzicală cânte-
cele pregătite. Ca invitat de onoare, a parti-
cipat de la Centrul de Cultură din Odesa
grupul vocal coordonat de doamna Eleo -
nora Sapkina, o veche cunoştinţă de-a noas-
tră care cu câţiva ani în urmă a participat şi
la un festival de folclor ucrainean la Tulcea.

Programul prezentat de grupul vocal din
Odesa a arătat încă o dată valoarea folcloru-
lui tradiţional ucrainean, talentul şi preocu-
parea componentelor grupului pentru a face
artă din ceea ce fac cu plăcere.

Am părăsit festivalul încărcaţi cu emoţii
pozitive, bucuroşi de faptul că am văzut
ceva frumos şi reprezentativ pentru noi,
ucrainenii, dar şi cu regretul că vizita a fost
scurtă şi noi tulcenii n-am putut participa la
festival şi cu un grup vocal-instrumental
din România pentru a le arăta că şi noi stă-

pânim bine arta cântecului tradiţional ucrainean.
Cred că este de datoria noastră să reprezentăm cu
cinste etnia noastră oriunde suntem invitaţi, iar
acest atribut nu este facultativ, ci constituie o
îndatorire de onoare a noastră.

Sper că aceste activităţi se vor normaliza în
viitor şi cred că nu numai numărul este determi-
nant, ci şi calitatea oamenilor care se implică în
diverse proiecte.

Dumitru CeRNeNCU
preşedintele Organizaţiei judeţene

Tulcea a UUR
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Organizaţia municipală Bucureşti a UUR a
des  făşurat o activitate destul de bogată pe par -
cursul întregului an 2016 care, în mare parte, a
fost mediatizată în prestigioasa revistă a UUR
„Cu   rie rul ucrainean“. Dintre acţiunile culturale
des  fă şu rate, aş aminti doar câteva: „Spectacol li -
te rar-artistic dedicat lui Taras Şevcenko“, cu pre-
zenţa tinerilor artişti din Ucraina, „Concert festiv
dedicat celor 25 de ani de independenţă a Ucrai -
nei“ şi „Zilele culturii ucrainene“, cu un program
bogat şi variat, incluzând deschiderea Casei
ucrai nene, cu specific huţul, la Muzeul Naţional
al Satului.

Aş dori să relatez însă despre ultimele eveni-
mente culturale care au avut loc în Capitală şi
care nu au fost încă mediatizate în această revistă
a UUR.

În perioada 4-5 noiembrie, am organizat, cu
prilejul împlinirii a 160 de ani de la naşterea şi
100 de ani de la moartea marelui clasic al litera-
turii ucrainene, Ivan Franko (anul 2016 fiind de -
clarat, în Ucrai  na, Anul Ivan Franko), mai
multe evenimente dedicate acestei mari per-
sonalităţi ucrainene. Deoarece am fost ono-
raţi de prezenţa oaspeţilor importanţi din
Ucrai na, oameni de cultură şi litere, însoţiţi
de Televiziunea Naţională, canalul RADA,
am dorit ca aceştia să poată face cunoştinţă
cu viaţa şi activitatea UUR şi, mai ales, cu
cea editorială. În acest sens, în dimineaţa
zilei de 4 no iembrie, a avut loc, la Bi blio teca
„Ştefan Tca ciuc“ întâlnirea delegaţiei ucrai-
nene cu scriitorii ucraineni şi şefii re dacţiilor
de ziare şi reviste editate de UUR, de care
s-a ocupat îndeaproape dl Mihai Traista, pre-
şedintele Comisiei de Cul tură a UUR. M-am
bucurat că atmosfera, pe parcursul discuţiilor
purtate în co mun, a fost cât se poate de caldă
şi prietenească. Iar oaspeţii noştri au putut
pleca deosebit de plăcut impresionaţi de o activi-
tate editorială laborioasă, în care nici operele
marelui Franko nu au fost uitate, ci multe dintre
ele au fost traduse şi editate, chiar în acest an ani-
versar, în limba ro mână.

A doua întâlnire, din aceeaşi zi, a avut loc la
Ambasada Ucrainei, organizată de dl Teofil Ren -
diuk, însărcinatul cu afaceri a.i., care a primit cu
bu  curie oaspeţii atât de speciali din Ucraina,
mulţi dintre ei prieteni vechi ai ucrainenilor din
România şi ai şefului misiunii diplomatice, per-
sonal, care se poate mândri că a pus temelia pri-
mei Ambasade, fiind acolo chiar de la început. 

În după-amiaza zilei de 4 noiembrie, la Casa
Universitarilor am organizat un „Spectacol artis-
tic Ivan Franko“, aş zice eu, într-o formă origina-
lă, în care cuvântările s-au împletit armonios cu
muzica ucraineană şi cu instrumentul naţional
ucrainean, bandura, avându-l ca oaspete pe artis-
tul poporului Ostap Stachiv din Lviv. Dar nici
artiştii noştri nu au lipsit din program. Au evo-
luat: duetul instrumental „Zorea“ (Natalia Pancec
- vioară şi Dan Vasilescu - chitară) şi un alt duet
„Zorea“ (Roxana Miculaiciuc – solistă acompa-

niată de Bogdan Costiuc la acordeon).
Cuvântările au fost rostite de persoanele aflate

în prezidiu (eu am avut rolul dificil de moderator
şi traducător) şi, în primul rând, de şeful misiunii
diplomatice, domnul Teofil Rendiuk, care a trans-
mis, printre altele, salutul Ambasadei. Vice pre şe -
din tele UUR, domnul Mihai Traista, a transmis
sa lutul preşedintelui UUR, domnul Nicolae Mi -
roslav Petreţchi, care a regretat că nu poate fi în
mij locul nostru. Au mai luat cuvântul: domnul
prof. universitar doctor, şefului Asociaţiei Sla viş -
tilor din România, Constantin Geambaşu, repre-
zentanţii Universităţii din Lviv, domnii profesori
doctori Mychailo Hnatiuk şi Bohdan Iakymovyci
şi doamna director general al Muzeului Etno -
grafic din Kolomyia, Iaroslava Tkaciuk, care ne-
a şi dăruit un tablou original confecţionat din ouă

încondeiate. Spectacolul s-a termi-
nat solemn, cu un cântec patriotic
reprezentativ al lui Franko – „Nu e
momentul“ («Не пора, не пора,
москалеві й ляхові служить»),
interpretat de renumitul ar tist din
Ucraina care a stârnit vii aplauze şi
imensă admiraţie. Seara s-a înche-
iat cu o cină festivă din care nu a
lipsit mu zica şi voia bună care îi
caracterizează pe ucraineni.

La data de 5 noiembrie, oaspeţii
noştri, după ce au vizitat Bucu reş -
tiul, au poposit pe la sediul UUR în
care a fost organizată o întâlnire de
suflet cu membrii şi simpatizanţii
UUR. În debutul acestei întâlniri,
am prezentat aspecte din activitatea
organizaţiei noastre, iar apoi am

acordat cuvântul altor trei persoane care, cu o zi
înainte, nu au mai avut timp să se prezinte: profe-
sorul universitar doctor, francologul Valeri
Korniiciuk de la Universitatea din Lviv, domnul

Oleksandr Maslea nyk, scriitor şi jurnalist, tot din
Lviv şi dl Bohdan Barbil, jurnalist de televiziune
din Ujhorod, cel care a asigurat filmarea. Actriţa
Doi na Ghiţescu, prietena noastră de nădejde, a
citit cu tot sufletul câteva poezii ale lui Franko,
traduse în limba română. Într-o atmosferă caldă,
prietenească, au avut loc discuţii pe tema „Fe no -
menul Fran ko“, dar şi pe diverse alte te me, cu
scopul cunoaşterii reciproce şi al viitoarelor con-
lucrări. Această „ma să rotundă“ s-a încheiat cu o
ma să de prânz cu specific românesc, din care nu
au lipsit renumita ciorbă de burtă şi alte produse
tradiţionale cu care s-au delectat toţi cei prezenţi.

A doua zi, oaspeţii noştri şi-au continuat dru-
mul spre Bucovina, „ex plorând“ şi această zonă
extrem de frumoasă şi  interesantă în care vieţu-
iesc ucrainenii, plecând, după cum mi-au relatat,
la scurt timp, cu impresii extrem de plăcute din
România.

La 26 noiembrie, după cum s-a încetăţenit
deja în Ucraina şi în diaspora ucraineană, în ulti-
ma sâmbătă din luna noiembrie, comunitatea
ucraineană din Bucureşti a evocat evenimentul de

tristă amintire al ucrainenilor – Holodomorul,
genocidul prin înfometare, săvârşit mişeleşte de
autorităţile sovietice ale anilor 1932-1933. UUR
– Bu cureşti, a organizat, aşadar, acţiunea prevă -
zu tă în plan: „Comemorarea jertfelor Holod omo -
rului - parastas, masă rotundă, expoziţie“.

În dimineaţa zilei de 26 noiembrie, a avut loc
parastasul în memoria jerfelor Holodomorului
des făşurat, ca de fiecare dată în ultimii 4 ani, la
bi    serica Caşin şi a fost săvârşit de către pr. dr. Co -
lo telo Dumitru, fiind de câteva luni şi slujitorul
bisericii ortodoxe ucrainene din Capitală. Au par -
ti cipat mulţi membri ai UUR, prieteni şi simpati-
zanţi ai lor, precum şi funcţionarii Ambasadei
Ucrainei în Bucureşti, în frunte cu Ievhen Le vyţ -
kyi, însărcinatul cu afaceri a.i. S-au adus, con-
form tradiţiei: colivă, cozonaci, vin, dulciuri pen-
tru slujire.

Imediat după terminarea panahidei, partici-
panţii s-au deplasat la sediul UUR din Bucureşti
(mutat, de ceva timp, în Piaţa Romană), unde s-a
desfăşurat masa rotundă pe tema: „Genocidul
prin înfometare al ucrainenilor din anii 1932-
1933“. Au fost organizate aici, totodată, o expozi-
ţie de carte pe această temă de tristă amintire,
fotografii şi un film despre tragedia poporului
ucrainean. Am avut ca invitaţi în prezidiu pe şeful
diplomaţiei ucrainene, dl Ievhen Levyţkyi, doam-
na secretar al Ambasadei, Olena Kuzmenciuk,
istorici români, Carol Köenig şi Mutu Ionuţ, şi pe
domnul Ion Robciuc, redactorul-şef al revistei
„Curierul ucrainean“. Am avut onoarea de a da
startul acestei mese rotunde, de a saluta pe toţi cei
prezenţi la manifestare şi de a acorda cuvântul
noului reprezentant al Ambasadei Ucrainei în Ro -
mânia care ne-a vizitat pentru prima dată se diul şi
care, pentru acest eveniment, a compus o poe   zie
intitulată special „Jertfelor Holod omo rului“. Toţi
vorbitorii din prezidiu au susţinut alocuţiuni foar-
te interesante, abordând aceeaşi tematică, dar sub
unghiuri diferite şi stârnind viu interes din partea
publicului ucrainean şi de alte etnii, prezent în sa -
lă. Acţiunea s-a încheiat cu o trataţie şi cu un
gând pios la adresa celor care nu au avut parte de
o slujbă de înmormântare sau de o pomană cum
se cuvine în tradiţia creştină, mulţi fiind îngropaţi

în gropi comune, fără a fi prohodiţi. Dum ne -
zeu să-i odihnească în pace!

Aş mai dori să subliniez ceea ce a făcut şi
domnul profesor Ion Robciuc în articolul său
de fond din revistă, Holodomorul ca atare a
fost unul singur în Ucraina, cel din anii
1932-1933. Celelalte fenomene de foa me te,
cele din anii 1921-1923 sau 1946-1947, pe
care unii le includ (poate, chiar tendenţios,
cu scopul de a bagateliza această tragedie) în
Holodomor, erau urmările cauzate, cum s-a
întâmplat şi în alte state, de cele două răz-
boaie mondiale şi nu prin înfometarea artifi-
cială a populaţiei, prin voinţa unui dictator.

O altă acţiune realizată de organizaţia
noastră şi care a fost reflectată în revista
„Curierul ucrainean“, prin amabilitatea dlui

Mihai Pocorschi căruia ţin să-i mulţumesc, a fost
„Aniversarea a 150 de ani de la naşterea lui My -
chailo Hru şevskyi“ din 21 octombrie a.c.. Doresc
doar să mai adaug că persoanele din prezidiu care
ne-au onorat mult prin prezenţa lor şi prin alocu-
ţiunile interesante rostite cu acest prilej, au fost:
decanul Facultăţii de Istorie Floren tina Niţu şi
profesorul de la aceeaşi facultate, domnul
Cosmin Ioniţă. Al treilea istoric din prezidiu, o
cunoştinţă mai veche a comunităţii noastre, oare-
cum îndrăgostit de istoria tumultuoasă a poporu-
lui ucrainean şi care a luat atunci cuvântul, a fost
Mutu Ionuţ Costin.

În programul artistic de după masa rotundă au
mai participat, pe lângă ansamblul „Kozaciok“
din Bălcăuţi, condus de dl Petru Şoiman, duetul
in strumental „Zorea“ (Natalia Pancec şi Dan Va -
si lescu), precum şi actriţa doamna Doina Ghi -
ţescu, căreia îi face plăcere să ne desfete mereu
recitând din poeziile ucrainene traduse în limba
română.

Iaroslava-Oresea COLOTeLO,
preşedinta Organizaţiei municipale

Bucureşti a UUR 

Din cronica evenimentelor cultural-ştiinţifice
şi educative ale Organizaţiei UUR Bucureşti
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În scurta mea şedere la Sfântu Gheorghe, am
descoperit câteva lucrări de excepţie legate de
această localitate, de istoria locuitorilor, de ocu-
paţia localnicilor de-a lungul timpului. Am citit
multe relatări despre mica, frumoasa şi interesan-
ta localitate deltaică, dar în ultima perioadă, mi-
au atras atenţia câteva dintre ele.

Mă refer, în primul rând, la cele două albume
realizate de Eduard Acsente, fiu al satului, intitu-
late sugestiv: „Pescuitul din Sfântu Gheorghe“ şi
,,Imagini istorice povestite ale localităţii Sfântu
Gheorghe“. Edi Acsente, ghid şi totodată un bun
povestitor, a cules imagini din viaţa localităţii,
realizând cele două albume în condiţii excelente
pe hârtie cartonată şi apoi plastifiată, cu fotografii

care, în majoritate, reprezintă localnicii şi ocupa-
ţia lor principală - pescuitul. Autorul nu se rezu-
mă doar să reproducă fotografii, ci le şi comen-
tează. Chiar pe prima pagină a albumului Edi
scrie: „Pescari din tată în fiu, locuitorii localităţii
Sfântu Gheorghe sunt urmaşi ai cazacilor zaporo-
jeni, renumiţi pentru pescuitul sturionilor, celebri
peşti preistorici care produc caviar“ şi tot autorul
menţionează: ,,anii '80 reprezentau pentru pesca-
rii din Sfântu Gheorghe apogeul pescuitului la
sturion. Capturile cele mai spectaculoase de stu-
rion se realizau în urma furtunilor şi din această
cauză pescuitul acestora era foarte periculos. În

primul rând, din cauza valurilor mari şi a curenţi-
lor puternici şi, în al doilea rând, din cauza peşti-
lor foarte mari capturaţi care trebuiau ameţiţi
înainte de a fi aduşi în barcă şi desfăcuţi din câr-
lige. Nu de puţine ori au fost cazuri în care pesca-
rii şi-au pierdut viaţa fiind traşi în apă atunci când
se agăţau în cârlige din cauza zbaterilor peştilor
capturaţi”.

Totalul capturilor zilnice (în zilele bune) în
acea perioadă era de 2000 kg de sturion pe briga-
dă şi undeva la 200 kg caviar. Autorul îşi aduce
aminte că prin anul '83 , când avea 12 ani, a văzut
un morun capturat „de brigada tatalui său care
avea 675 kg şi care a avut 145 kg caviar“ şi tot el
adaugă: „la noi la Sfântu Gheorghe, atunci când
nu aveam ce mânca, mâncam icre negre“.

În albumul „Imagini istorice povestite ale lo -
calităţii „Sfântu Gheorghe“ Eduard Acsente, bun
cunoscător al Deltei (doar a fost angajat al Admi -
nistraţiei Rezervaţia Biosferei Delta Dunării),
caracterizează indirect locuitorii acestei aşezări,
citând din Wenzel von Brognard, trimis al curţii
de la Viena  care în anul 1786 scria: „satul Sfântu

Gheorghe este destul de mare, numărând peste
120 de case, care sunt însă prost clădite şi aşezate
fără nici o regulă, unele peste altele. Locuitorii
sunt foarte activi, iscusiţi, muncitori. Bărbaţii îşi
petrec jumătate din viaţa lor pe mare fiind foarte
viteji şi îndrăzneţi. Sunt atât de necumpătaţi la
băutură, încât în acel loc nu este îngăduit să fiin-
ţeze nici o cârciumă, astfel că locuitorii sunt ne -
voiţi să treacă, vâslind, pe insula învecinată unde
tătarii şi-au aşezat negoţul lor de vin“ şi tot Edi
adaugă: „pescari iscusiţi, locuitorii comunei sunt
urmaşi ai vestiţilor luptători cazaci zaporojeni
amestecaţi cu ţărani ruşi, polonezi, turci, tă tari,
ro  mâni şi bulgari, precum şi proscrişi de toate
nea murile. Limba vorbită este ucraineana ameste-

cată cu multe cuvinte de diferite ori-
gini în funcţie de populaţiile cu care
intrau în contact. Cazacii nu s-au
amestecat cu lipovenii, deşi lim ba şi
obiceiurile li se asemănau într-o
oarecare măsură. Nici astăzi haholi-
lor nu le place să fie confundaţi cu
lipovenii“.

În ceea ce priveşte denumirea
localităţii, circula o frumoasă legen-
dă biblică: „un cavaler războinic,
Sfân tul Gheorghe călare, a descope-
rit un balaur ascuns într-o peşteră
din munţii Pădurea Neagră şi a
hotărât să-l omoare. Acolo s-a luptat
cu el şi l-a rănit, iar acesta a reuşit să

zboare târându-şi coada pe pământ şi astfel a de -
se nat Dunărea, până în actuala deltă unde Sfântul
Gheorghe l-a ajuns, s-a luptat iar cu el şi a de senat
delta cu braţele sale, iar lovitura fatală care a
omorât balaurul s-a întâmplat la Sfântu Gheor -
ghe“. Dar istoria localităţii este foarte bogată. În
ultimul timp, am găsit multe relatări despre
această localitate deltaică, unele dintre ele s-au
pu blicat chiar şi în ziarul „Curierul ucrainean“.

În mod special, mi-a atras atenţia un pliant
editat cu sprijinul Primăriei şi intitulat sugestiv
„Drumul bornelor“. Din păcate, nu am reuşit să
intru în posesia acestui document, el găsindu-

se într-un singur exemplar afişat
pe unul din pereţii Căminului
Cultural.

„Drumul bornelor“ este ve -
chiul drum de legătură dintre
Sulina şi Sfântu Gheorghe care
era folosit încă în perioada Co mi -
siu nii Europene a Dunării, o in -
sti tuţie unică care a funcţionat
timp de 82 de ani, din 1856. Dru -
mul apare pe hărţile din Atlasul
Comisiunii în ediţiile din 1867 şi
1874. În anul 1887, drumul este
în soţit de un sistem de borne (mi -
le) care porneau de la Sulina (mi -

la 1) până-n nordul satului Sfântu Gheorghe
(mila 15). Din 1856 până în prezent, din cauza
pro ceselor foarte intense de eroziune, sectorul
cen tral al ţărmului s-a retras cu aproximativ 2,5
km, cele mai multe borne s-au pierdut în mare“.

În 2012, s-au găsit încă în picioare borna M12,
iar M13 şi M14 au fost găsite căzute şi acoperite
de nisip. Sistemul bornat era folosit „de inginerii
Comisiunii în timpul măsurătorilor topografice
atât terestre, cât şi pentru măsurători batimetrice
(adâncime). Bornele marcau drumul dintre cele
două localităţi întrerupt doar din loc în loc de
gârle sau japşe“.

O altă lucrare, tot atât de interesantă şi afişată
în centrul comunei, este pliantul „Linia ţărmului“
care prezintă harta cu poziţia diferită a Capului

Buival în anii 1856, 1886, 1927, 1961 şi în pre-
zent. Prezintă interes pentru localnici, deoarece
aici se produc cele mai dinamice procese naturale
ale gurii de vărsare a Dunării în Marea Neagră şi
ţărmurile din zona Sfântu Gheorghe.

Citez din lucrarea pomenită: „Între 1856 şi
1888, malul stâng s-a erodat, apoi s-a deplasat
spre Nord şi a avansat foarte puţin spre larg.
Depunerile de sedimente au făcut ca ţărmul să
înainteze cu 750 m faţă de 1886”.

Şi tot în acest material se poate citi: „numeroa-
sele baraje ridicate de-a lungul Dunării au redus
în timp volumul sedimentelor pe care fluviul le
transporta în aval. Fenomenul influenţează şi
gura Dunării în condiţiile în care Marea Neagră
creşte cu aproximativ 2 mm pe an. Cordonul de
dune este un adevărat dig natural, care protejează
ţărmul în situaţia furtunilor extraordinare, mai
ales în timpul iernii“. Protejarea vegetaţiei de pe
dune este esenţială pentru păstrarea nisipului. Un
ţărm sănătos este acela care are o diversitate mare
de forme de relief: plaje extinse, dune de nisip.
Plaja din Sfântu Gheorghe este un astfel de exem-
plu, având cel mai fin nisip din ţară.

Traseul „Drumul bornelor“ şi „Linia ţărmului“
se poate explora cu căruţa, bicicleta sau pe jos
descoperind un peisaj fascinant al Deltei mariti-
me. Vegetaţia de nisip sau sărătura, numeroase
păsări care au cuibărit în plantaţie sunt puncte de
atracţie pentru orice iubitor de natură.

Vasile IASChIU

FILE VECHI ŞI NOI DE ISTORIE
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Apa de pe Terra este cea care
modelează relieful şi care din anu-
mite puncte de vedere se identifică
cu procesele şi fenomenele care duc
la transformarea acesteia. Alături de
aer, apa reprezintă componenta cea
mai importantă de pe planeta noas-
tră, căreia îi dă viaţă, frumuseţe şi
prospeţime. În antichitate, apa era
considerată ca fiind la originea tutu-
ror lucrurilor şi totodată ca un fruct
al dragostei şi al unirii dintre pământ
şi cer. Un mare iubitor de frumuseţe
şi adevăr, Leonardo da Vinci, remar-
ca cu o simplitate extraordinară că
apei i-a fost dată puterea magică de
a deveni „seva vieţii pe Pământ“. Şi
într-adevăr orice fiinţă vie este dintr-
un anumit punct de vedere o „creaţie
a apei“.

Cea mai bună apă de băut este
cea dintr-o fântână de piatră săpată
în adâncime. Au trecut mulţi ani de
când am plecat din Măriţei, judeţul
Suceava, dar locurile natale nu se
uită niciodată. La sfârşitul lunii
octombrie am fost în vizită la ai mei
de acolo şi cum nu i-am găsit acasă,
deoarece erau plecaţi la câmp la
cules porumb în zona Siliştea, veche
vatră a satului, cam la 1,5 km sud-
vest de sat, aşteptându-i, am profitat
de ocazie şi am plecat spre pădure
care se află foarte aproape de casa

părintească. În faţa ochilor mi s-a
deschis un splendid peisaj de toam-
nă aurie, multicoloră. Am revăzut
cărarea care duce peste dealul Grun
până la Măriţeia Mică. Copacii erau
îmbătrâniţi, dar foarte mulţi au şi
dispărut, însă în locul unora au fost
plantaţi alţii. Cel mai mult m-a
impresionat fântâna de pe toloaca
mare de lângă pădure. Stând de
vorbă cu rudele mele, ne-am amintit
poveştile spuse de părinţii noştri,
care la rândul lor ştiau de la părinţii
şi bunicii lor despre fântâna de pe
toloacă. Se spune că această fântână
a fost săpată în pădure în urmă cu
aproximativ 200 de ani. Fântâna a
fost zidită din piatră, care încă mai
rezistă şi în zilele noastre. Ce în -
seamnă să faci o lucrare de calitate,
care dăinuie peste veacuri. Este una
dintre cele mai vechi fântâni din
Măriţei, iar pe vremea aceea existau
foarte puţine fântâni. Are o adânci-
me cam de 12-13 m cu cea mai bună
apă, cea mai curată, cea mai proas-
pătă şi mai limpede apă de băut
fiind că, probabil, are un izvor de apă
vie şi nu a secat niciodată până în
prezent cu toate intemperiile vremii.
Pe parcurs a fost defrişată zona din
jurul fântânii şi au început să apară
primele aşezări omeneşti, au apărut
primele case, construite de meşteri

cei mai pricepuţi. Aşa a luat naştere
Cutul de sub pădure. Casele oameni-
lor au apărut ca într-un cerc, în mij-
locul că ruia se află fântâna, străjuită
de un nuc falnic şi bătrân. La început
luau apă din fântâna respectivă apro-
ximativ 25-30 de gospodării şi ajun-
gea pentru toţi. Mult mai târziu a
mai apărut o fântână undeva mai la
deal, spre câmp.

În timpul copilăriei mele, cam 20
de familii se aprovizionau cu apă din
fântâna de pe toloacă, cu apa cea
lim   pede şi mereu proaspătă. Îmi
amin  tesc cum veneau vecinii mai în -
de  părtaţi cu câte o coromâslă pe
umăr de care agăţau găleţile să le fie
mai uşor la transportat apa până aca -
să. Fântâna de pe toloacă se află
acum în faţa unui şir de case ale
căror grădini se termină chiar la
mar    ginea pădurii. Pădurea a fost

prie tena copiilor din apropiere căci
aici se jucau, zburdau sau mergeau
la cules de bureţi, fragi, zmeură, mu -
re etc. Cunoşteam toate locurile din
pădure unde creşteau hulubiţe, hribi
sau diferite fructe.

Oamenii din acea zonă erau
ucrai neni, copiii vorbeau numai
ucrai  neşte, iar limba română o învă-
ţau la şcoală. Uneori, femeile care
ve neau după apă erau nevoite să
aştepte la rând şi atunci depănau fel
de fel de poveşti, făceau schimb de
reţete culinare, iar toată conversaţia
lor era numai în limba maternă,
ucrai  neană. Păcat că astăzi o vorbesc
din ce în ce mai puţine persoane.

Treptat, parcă totul a început să
se transforme, oamenii au început
să-şi modernizeze viaţa. Au început
să apară case noi, vile cu etaje, cu
balcoane, au început să sape fântâni
proprii, să-şi tragă apă în case ca să
le curgă prin robinete metalice, să le
fie apa mai aproape. Nu este ceva
rău, din contră, viaţa şi traiul oame-
nilor evoluează. Numai fântâna de
pe toloacă nu s-a transformat, tot
aco  lo a rămas, cu cea mai bună apă,
lim     pede precum cristalul, care poate
fi considerată un produs terapeutic.

Cine bea apă din fântâna aceasta
trăieşte mulţi ani pentru că îi dă
sănătate şi stare de bine. Nimic nu se
com pară cu un pahar de apă de la
ţară, limpede ca lacrima din fântâna
de pe toloacă

Felicia GRIGORAŞ

Fântâna de pe toloacă

Motto 1: „Nici o faptă bună nu rămâne
nepedepsită“
Motto 2: „Dacă ai făcut două fapte bune
şi n-ai fost înjurat, mai încearcă o dată“ 
(Mark Twain)

Combat în mass-media scrisă şi audio de
aproape o jumătate de secol. A, nu cumva să
creadă cititorii  că vreau să mă laud. Pur şi simplu
vreau să arăt nişte lucruri nu tocmai normale.

Aşadar, în ultimii ani, colaborez cu următoa-
rele publicaţii: „Crai nou“ (Suceava), „Flacăra“
lui Adrian Păunescu (Bucureşti), precum şi
publicaţiile Uniunii Ucrainenilor din România:
„Curierul ucrainean“, „Vilne slovo“, „Ukrainskyi
visnyk“, „Naş holos“ şi „Clopoţelul“ (Dzvonyk).

În „nemernicia mea“, am expediat de zeci de
ori exemplare din publicaţiile citate către zeci de
destinatari (în marea lor majoritate cadre didacti-
ce), în care am scris despre activităţile lor
împreună cu elevii etc., dar şi primarilor de mari
comune şi mici oraşe.

Asta înseamnă bani pe publicaţii (în afara
celor editate de UUR), plicuri mari, timbre, timp
şi nervi.

Aici urmează ceea ce mi se pare foarte curios,
ca să nu zic bizar. Cu toate că în plicurile expe-
diate am dat numărul meu de mobil, pentru a mă
anunţa dacă au primit publicaţiile, ei bine, rezul-
tatul a întrecut toate pronosticurile. Adică? Cam
96% au tăcut mâlc!

La un moment dat am crezut că numai cei din
judeţul Suceava sunt refractari în a mă anunţa.
Dar şi în alte judeţe, precum Maramureş, Timiş,
Bacău, Botoşani etc., reacţia era slabă de tot.
Adică 100% tăcere!

Câteva cazuri au fost pozitive. O mână de pro-
fesori şi chiar un general cu trei stele (abonat la
Crai Nou şi FLAP), cărora nu le-am dat numărul
de mobil, dar pe care l-au obţinut de la amici, mi-

au mulţumit! Astfel a fost salvată onoarea a zeci
de intelectuali.

Ca să fie şi mai simpatic, în unele cazuri m-a
„ajutat“ şi Poşta Română. Cum? Păi la sfârşitul
anului şcolar 2015-2016, am expediat un plic cu
mai multe publicaţii pe adresa unei şcoli dintr-o
localitate situată la 20 km de localitatea mea de
domiciliu (Măriţei - Dărmăneşti). În această lo -
ca litate se poate ajunge cu maşina, cu trenul şi
chiar cu barca sau elicopter...

Ei bine, chiar dacă de la poşta din localitatea
respectivă până la şcoală sunt numai 15 metri,
plicul n-a ajuns nici acum!

Şi când te gândeşti că, pe timpuri, Imperiul
Persan era traversat dintr-un capăt în celălalt de
ştafete călare în trei zile şi trei nopţi!

Înainte de decembrie 1989, toate publicaţiile
tipărite în Bucureşti ajungeau în localităţile jude-
ţului Suceava în chiar ziua apariţiei. Aşa ceva
acum nu mai este posibil. De ce?

Kolea KUReLIUK

Câte ceva despre
„recunoştinţă“

Un punct de vedere

(Urmare din numărul 315/316)

Saramură. Se pretează orice peşte, dar prefe-
rat este bibanul. Peştele se coace pe o tablă pe
care am presărat sare sau se coace pe grătar. Până
se coace peştele, pregătim zeama care se toarnă
peste peştele copt. Sunt multe variante de prepa-
rare a saramurii, gospodinele din Sfântu Gheor -
ghe le-au adaptat după cerinţele turiştilor, care
vin de obicei în lunile iunie-august, iar pescarii
amatori vin mai spre toamnă. Din zeama care se
fierbe şi se toarnă peste biban nu trebuie să lip-
sească oţetul, ciuşca (ardei iute), usturoiul şi
poate o duşcă de tărie.

Şalău cu maioneză. Reţeta este foarte simplă,
motiv pentru care s-a răspândit în toată Delta, şi
nu numai. Se fierbe şalăul în apa cu puţină sare
(10-15 minute). Peste şalăul scos pe un platou se
adaugă maioneză (gospodinele mai comode cum-
pără maioneza din magazin).

Pastă din peşte. Se foloseşte peşte alb (ştiucă,
şalău,biban) care se fierbe cu solzi cu tot, apoi se
curăţă de piele, solzi şi oase (atunci când peştele
este cald). Se pregăteşte maioneza care împreună
cu ingredientele se mixează neuitându-se să se
pună castraveţi muraţi, un cartof fiert în coajă şi
curăţat, ou fiert, ciuperci fierte, usturoi pisat şi
bu  căţi le de peşte dezosat. Se obţine o pastă tare
gustoasă care se poate servi la micul dejun.

Plăcintă cu „proboi“. Reţeta este foarte sim-
plă dacă ai materie primă. Pe timpuri, din icrele
negre în formare, împreună cu cămaşa lor, se
făcea compoziţia pentru plăcintă sau pateuri care
se prăjesc în ulei. Azi gospodinele au înlocuit
,,proboiul” cu plămân de porc sau carne.

Proţap (crap) pe varză. Se căleşte varza şi se
pune într-o tavă, peştele despicat pe spate, se
pune peste varză. Se diluează bulionul şi cu puţin
usturoi se toarnă peste crap, apoi se dă la cuptor.

Crap cu cartofi. Crapul despicat pe spate se
pune într-o tavă unsă cu ulei, iar de jur împrejurul
peştelui, cartofii tăiaţi felii. Usturoiul şi bulionul
diluat se adaugă când cartofii sunt aproape gata.                                                                                                                  

Şnitel. E o reţetă relativ nouă, dar preparatul
nu are echivalent, ca gust. Se prepară din moru-
naş (un peşte cu foarte multe oase) şi care pe tim-
puri se arunca sau se trimitea la fabrica de peşte
unde se transforma în conserve sau făină din oase
de peşte; morunaşul nu este pui de morun, cum
mai cred unii turişti. Morunaşul se feliază, se
dezosează, se „cărbuieşte“ (se crestează pentru a
mărunţi oasele), se condimentează şi apoi se pro-
cedează ca la orice şniţel.

Vasile IASChIU,
Tulcea

Reþete culinare
ucrainene

Ga st ro nom ic a
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În faţa calendarului de perete, în bucătărie, depănăm amintiri [despre
luna sfârşitului de an] - o ceaşcă de ceai verde şi eu. Urmând filele de ca -
lendar, iată impresii... aici una ce se întinde pe mai multe zile, aici una ce
simbolizează o singură zi şi, din când în când, spaţii de tăcere ce marchează,
pe ansamblu,  suspendarea unor clipe grăbite s-ajungă primele la răspântia
dintre anul vechi şi apropiatul An Nou.

Dimineaţă cu soare şi ceva geruţ. Ceaţă albastră. Nu toată lumea se gân -
deşte că acest văzduh rece, această adâncime... răsturnată în suprafaţă, până
undeva dincolo de nordul Bucovinei ascunde privirilor câteva neste ma te ale
neamului, cum ar fi Pietrele Doamnei, sau se suprapune peste vestitul albas-
tru de Voroneţ. Nu credeţi că ar merita cununi de laur această cea ţă albastră,
încropită la momentul unui debutut de ziuă din acest decembrie? 

Dacă am putea un singur moment, o singură clipă fugară, să ne
imaginăm fără posesiuni, fără calităţi, fără alte atribute, că vreunul dintre
noi ne-am aflat în situaţia de a zări plutirea primului fulg de zăpadă al aces-
tei ierni: o revelaţie microstelat-dantelată a inifinitului alb!... Dacă am
deveni astfel, uimindu-ne de coincidenţă, o mică strălucire de conştiinţă pur
norocoasă, sigur că nu ar mai exista niciun obstacol între altul, oricare altul
şi noi înşine. Cu-adevărat se cuvine să ne fericim cu gândul că putem exista
într-o stare de comuniune cu universul, încercând, în stil personal,
experienţa intraductibilă a iubirii ce descrie simţământul iubirii universale.

Apa din zona „iazuri” se încreţeşte, violaceu, dinspre trestii. Presupunem
că motivele apei sunt serioase, devreme ce a decis să poarte această grimasă
deloc fizionomic avatajoasă. Imaginaţia noastră brodează însă [în profun -
zimea ei] raci ce s-au dus undeva mai la fund, sub răchiţi... Peşti care nu se
mai zbat peste luciul apei; asta se vede. Avem parte de o revelaţie ca într-o
oglindă pusă la disponibilitatea imaginaţiei fiecăruia. „Poezia este cântecul
interior“, scria la timpul său Chateaubriand. Revenind la zona iazuri,
rezumând: în decembrie „poezia cântecului interior“ ascunde de ochii
oraşului o latură de unicitate, o luare la cunoştinţă - dacă există interesul -
despre un colţ de natură misterioasă.

Căldura interioară a încăperilor habituale scapă prin „uşa crăpată“...
Magia începutului de anotimp rece are ca particularitate faptul că nu
operează fără asentimentul, fără concursul gospodinelor. Evidenţierea
magiei are nevoie de micile noastre scăpări. Doar uşile şi ferestrele ter-
mopane au faima de a-şi fi construit singure „carapacea“ raţionamentului
închis, a obişnuinţei, a părerii care încarcerează opinii de vârste diferite,
într-o lume locuibilă, cât de cât rigidă şi de închisă. De altfel – decembrie;
trebuie să recunoaştem, nu reprezintă niciuna din atracţiile pe care suntem
îndrepăţiţi să le aşteptăm din partea clasicului lemn devenit prea dur, ca o
modestă reflecţie despre o „uşă crăpată“ să traseze o crestătură [de spaţiu]
prin care să se strecoare un strop de sensibilitate termică.

„Luna cadourilor“ – iată o strămoaşă socialistă rămasă pe treapta unei
scări rulante a unui Mall de ultimă generaţie!. De aici şi justificarea
prezenţei câtorva tehnicieni de la întreţinere, aflaţi la faţa locului, când
banda - care aleargă ca un pistard - nu mai întreţine vizuala impresie a unui
ciclist – metaforic -, care fuge... să se ajungă din urmă! Pentru lumea
comerţului e lucru demn de luat în calcul teoretic rezistenţa metalelor şi –
realmente - timpul cât durează luna cadourilor! După data de 31 decembrie,
nu văd niciun rost să vezi cumpărătoare purtând rochii de Revelion, atât de
lungi, înaintând odată cu traseul benzilor rulante, aşa încât unele posturi
teve [pătimaşe] să comenteze despre ele în tot restul anului.

Bradul de Crăciun, de bună seamă - încă de la procurarea lui - înseamnă
o perspectiva unei confruntări cu un ajun sărbătoresc, sau în unele cazuri cu
un proces verbal de contravenţie înscenat unui vânzător [neautorizat]. Cu
alte cuvinte - comercial vorbind: unii să înveţe legile codrului... plătind!

Într-un fel condiţionat de aleasa prezenţă a dragostei lui Moş Crăciun,
copiii stau faţă în faţă cu el şi îi vorbesc. Omit sau nu faptul că, au trebuit
mai întâi să-i întoarcă timidităţii spatele. Moşul îi întreabă despre una şi
alta, despre tabla înmulţirii dacă o ştiu. Omite şi Moşul, la rândul său, faptul
că şi fulgii de nea ştiu tabla înmulţirii. Altfel cum s-ar înfăţişa ei văzduhului,
ochilor... în imagini ce, probabil că ating microperfecţiuni de geometrie
multiplicată în spaţiu?

Nu numai în această lună putem fi, în acelaşi timp - pe calea de curierat
a dragostei – sinceri donatori şi blajini primitori de cadouri. Doar că, atenţie
la neatenţie: să nu ne pierdem cumpătul amintindu-ne, în cele din urmă, că
o asemenea stare se poate întâmpla fiecăruia dintre noi.

Fiecare limbă de neam urcă panta geniului său unic hărăzit de
Dumnezeu, iar colinda românească, mai articulată decât unele limbi de
circulaţie internaţională, se pliază cu mai multă uşurinţă – ca într-un haiku
- la regula celor trei silabe de „Lerui, ler...“. Cu toate acestea, în sfânta seară
de colinde răsar de te miri de unde, intruşi pe... portativ: amatori de note
false sau de şoapte pe note... Un soi de „pianissimo“... mişto - după ei... Dar,
oricum s-ar petrece şi-aşa ceva, zgomotul paşilor de colindători se şterge
odată cu iertarea gazdelor, iar cuvintele colindelor, aşa cum sunt rostite, se

împrăştie într-o sărbătorească lumină. Şi apoi, în momente de odihnă cu
clipe semnificative de tăcere.

De Moş Nicolae, aplica din hol lustruieşte din nou - de ţi-e mai mare
dragul! – ghetuţe şi ghete de diverse mărimi. Fetiţa, în drumul ei grăbit spre
încălţări, numără mai întâi „răsăriturile“ bombeurilor. Apoi scotoceşte
conţinutul. Face timide aprecieri şi discrete comparaţii. Abia când va deveni
adolescentă îşi va închipui, probabil, de ce Socrate a spus, fără a se gândi la
pragmatismul lumii de azi, următoarele cuvinte: „Câte lucruri de care eu nu
am nevoie există!“

Ajun de Crăciun: în glastre crăciuniţele îmbobocite îşi fac vegetale
plecăciuni. Cu o răbdare pe care o putem califica „in peto“ ca fiind angelică,
visul de un verde-lift al ficusului devine, concomitent urcător ca şi anul tre-
cut: „pom de iarnă“!

Instalaţia cu beculeţe face tururi de onoare printre crenguţele bradului de
Crăciun.  Prefaţează ea o viaţă bine orientată spre ceea ce se cheamă „a face
mişcare“. Mişcarea presupune efort, dar în cele din urmă înseamnă... viaţă!
Deocamdată clipind,  impulsurile instalaţiei ne educă privirea imediată, pe
care o îndreptăm spre ceea ce ne înconjoară, ne face deodată mai sensibili
la virtutea acceptării, a lucidităţii, a iubirii. Privind dintr-o curte sau dintr-
un balcon vecin, spre această fereastră deschisă spre lumea creştinătăţii,
practic culminând cu acest tablou feeric, de fapt, asta traduce misterul că am
lăsat fereastra Dragostei – a inimii fereastră, evident – deschisă. În princip-
iu, chiar şi pe timp de ziuă, o fereastră deschisă ne poate aduce mai mult
soare în casă decât – hai să fim cârcotaşi şi să zicem – absenţa unui perete.
La scara planetei pomul de Crăciun a rămas şi rămâne un simbol al mişcării
viului, verdelui, pe direcţia unică, fără de întoarcere a Veşniciei.

Ca într-o uriaşă expoziţie în aer liber apariţia instalaţiilor de luminaţie, o
imagine generală revăzută înainte de Sărbători, acceptul privitorilor că
poveştile de iarnă prind viaţă, odată cu sania lui Moş Crăciun croindu-şi
drum printre colinele cu vii îngropate... Caii trag suficient de bine; momen-
tul bucuriilor cu descinderi de daruri pe la casele copiilor, nefiind, totuşi, un
reper tot atât de infailibil ca meridianul Greenwich! Lumina bucuriei se
oglindeşte perfect în cei mici şi în cei mari: devenim astfel egali, imuni la
răutăţile unor semeni de-ai noştri. La rândul ei, feeria bulevardelor ne
inundă cugetele cu lumină eonică, reactivată, an de an. De pe toate rivierele
lumii se aud murmure de admiraţie.

S-a dat sau nu s-a dat startul în sezonul de vânătoare? Nu ştiu răspunsul.
Îl voi întreba pe un înrăit vânător. Poate că va fi afirmativ, admiţând că da:
startul iepurilor în cursele de zig-zag pe coclauri s-a dat... glonţ! Poate că,
va nega, admiţând că porcii - porcii în... regie proprie - nu-s cu totul
pregătiţi să-şi etaleze, râmând pe pământ numele lor de mistreţi. Şi
îndoielile pot continua, semănând cumva cu poveştile care nu-s altceva
decât conţinutul obişnuit al tolbelor vânătoreşti. 

Dimineaţa, mai devreme sau ceva mai târzior, în dulceaţa unui ceai de tei
redescoperim încă un plai din paradis. O crăciuniţă, întotdeauna proaspăt şi
cochet înflorită, confirmă prima zi de Crăciun. În continuarea zilei drumul
spre biserică va apare ca poleit, cu o lumină sclipind spre Cuvîntul ce a fost
încă de la începuturi. 

Nerostite cu gura, nemărturisite cu  sărbătoreasca şi cuvenita pornire a
inimii deschise, cuvintele de urări, acum la sfârşit de an şi început de An
Nou, nu se lovesc de cerul gurii. Rămân fără ecou. Dar, în compensare, prin
muzicalitatea unei felicitări sofisticate [fie chiar muzicală] putem descoperi
libertatea interioară, atât de dragă fiecărui om îndreptăţit să se gândească la
un semen de-al său.

....................................................................

Şi-uite aşa, cu noi înşine şi cu restul lumii 
rostim: Iată noaptea dintre ani!
Ce tablou celest - ce moment de epifanie 
aşezat între două calendare!

La aniversarea clipelor de taină ce ne promit 
să fim cu adevărat fericiţi – tânjim cu toţii;
fiecare componentă a viului din noi,
vine cu un dar: 
raţiunea cu credinţa, 
inima cu nădejdea, 
sufletul cu dragostea.

Lăsându-vă acum liberi să deveniţi 
ceea ce sunteţi deja în adâncul vostru 
cel mai simţitor şi misterios lucru care 
există în această lume - un OM –
primiţi urarea de LA MULŢI ANI!

Mihai MATeICIUC

DECEMBRIE - UN PERPETUUM ÎNCHIZĂTOR DE ANI
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Drumul literar al lui Pavlo Tycina
a fost marcat de cugetări dureroase şi
presentimente sumbre, de succese şi
rateuri artistice. În pofida traseului
sinusoidal al destinului său, autorul
„Clarinetelor solare“ va rămâne în is -
toria literaturii ucrainene drept poe-
tul care a atins cele mai înalte
frecven ţe ale sensibilităţii şi emoţiei
umane.

S-a născut la 27 ianuarie 1891 în
satul Pisky, regiunea Cernihiv, într-o
familie numeroasă (cu 13 copii). Sin -
gurele amintiri duioase dintr-o copi-
lărie marcată de lipsuri materiale
sunt legate de mama, Maria Vasy -
livna Savyţka, şi învăţătoarea Serafy -
ma Moracevska. Aidoma majorităţii
copiilor ce proveneau din familii în
care tatăl era slujitor al bisericii (dia-
con) şi Pavlo a fost îndrumat spre o
educaţie teologică (urmează Semi -
narul teologic din Cernihiv). După
cum remarcă scriitorul şi criticul
ucrainean V. Stus, în anii care au
urmat acestei perioade private de
 bucuriile copilăriei, soarta l-a recom-
pensat prin „câţiva ani fericiţi”, în
care „parcă s-a născut a doua oară, a
cunoscut pentru prima dată lumea,
trăind o nouă copilărie şi o nouă tine-
reţe”. Tocmai această etapă, plină de
efervescenţa vieţii, l-a inspirat în
scrierea primului său volum de poe-
zii, «Сонячні кларнети» (1918),
care a fost apreciat de critica vremii
drept o mărturie a „profilului psiho -
lo gic al omului, a bucuriei aşteptate,
mai mult percepute afectiv decât
conştientizate. Este starea desfătării
personalităţii umane, eliberate de sub
canoanele învechite, a personalităţii
neatinse de civilizaţie şi raţiune”. O
mare influenţă asupra formării viziu-
nilor sale estetice le-au avut seratele
literare petrecute în casele celebrilor
deja scriitori, I. Voronkivskyi şi M.
Koţiubynskyi. Pasiunea pentru poe-
zie a fost egalată doar de pasiunea
pentru muzică (cânta la clarinet şi
compunea) şi pictură.

În 1912, P. Tycina îşi publică
crea ţiile lirice în revistele Літе ратур -
но-науковий вісник, Рідний край,
Українська хата, Основа etc., iar
peste şase ani, devine membru în co -
lec tivul redacţional al revistei Рада.
Apariţia volumului „Сонячні клар-
нети” pe arena literaturii ucrainene a
definit noţiuni precum energie, viva-
citate, iubire faţă de natură şi lumea
înconjurătoare. Motivul măreţiei na -
tu rii răsună, în mod special, în mi nia -
tu rile peisagistice, eroul liric consti -
tuindu-se într-un ecou al celor mai
variate manifestări ale acesteia. Des -
pre naşterea adevăratului poet se
poate vorbi odată cu publicarea în
paginile revistei Літературно-нау-
ковий вісник a poeziei «Ви знаєте,
як липа шелестить...», fapt datorat,
în mare parte, renumitului prozator
M. Koţiubynskyi. Poezia sa timpurie
poate fi încadrată în genul liricii pei-
sagistice, în care zugrăvirea naturii
nu constituie un scop în sine, ci este
dată pentru a institui o paralelă între
trăi rile eroului liric şi fenomenele
care au loc în natură. 

Câteva dintre creaţiile poetice ale
volumului în discuţie, «Там тополі у
полі... », «Квітчастий луг...», «Гаї
шу м лять...», «Хор Лісових Дзві но -
чків», sunt exemple de poezie în care

natura este însufleţită poetic, iar liris-
mul gingaş le face de neegalat. Citi -
torul se cufundă într-o atmosferă de
aşteptare a ceva extraordinar, măreţ,
unic. Poate cele mai muzicale creaţii
ale liricii universale, indiferent de
ideea sugerată (iubirea, realitatea
socială, sau reflecţiile pe marginea
existenţei, în general), acestea cu -
prind, într-o formă mai amplă sau
mai succintă, imaginea naturii.

Printre particularităţile stilistice
ale liricii lui Tycina se disting: apela-
rea la temele „eterne”, o înaltă cultu-
ră a versificaţiei, un eu liric puternic
– simbolul omului „nou” al secolului
al XX-lea şi osmoza diferitelor cu -
rente literare (simbolism, neoro man -
tism, expresionism, impresionism).
Cercetând creaţia timpurie a poe -
tului, în special volumul «Сонячні
кларнети», criticii au încercat o
încadrare a stilului poeziilor sale într-
o anumită direcţie literară, deşi însuşi
Tycina nu a delimitat un anumit
curent care să le definească, ci, după
cum mărturiseşte, lirica sa poartă
amprenta atât a simbolismului, im -
pre sionismului, futurismului, cât şi a
imagismului (ca, de exemplu, poe zia
«Арфами, арфами...»). Tot aici se
pot evidenţia trei sfere ale poeticii
ver sificate. Prima sferă o reprezintă
particularităţile limbii, când cuvinte-
le marchează doar mişcarea, starea
su  fletească, tonul muzical şi pitores-
cul sunetelor. Cea de-a doua sferă –
tul burarea armoniei (ciclul «Ен гар -
мо нійне»), când eroul liric se
con  frun tă cu lumea reală, sunetul
cos  mic armonios împrumutând va -
lenţe dramatice. Iar în cea de-a treia
sferă are loc potenţarea dramatismu-
lui (în poe ziile «Скорбна мати» şi
«Золо тий гомін») ca urmare a înă -
buşirii revoluţiei ucrainene, pe de o
parte, şi a conştientizării propriilor
slăbiciuni, pe de alta («По хліб»,
«Одчиняйте двері»). 

O altă categorie de poezii lirice
demnă de luat în considerare o repre-
zintă aşa-numita „trilogie naţională”
formată din poemul «Золотий го -
мін», în care se intersectează trei pa -
lie re cognoscibile şi complementare
(muzica, istoria şi contemporaneita-
tea), «Дума про трьох вітрів» –
cheia spre descifrarea conţinutului
ideatico-artistic fiind folclorul, pre-
cum şi ciclul «Скорбна мати». Măr -
turie originală a tragediei fratri ci du -
lui o reprezintă poezia «Скорб на ма -
ти» (1918), dedicată mamei – patria
natală, în care poetul generalizează,
pe de o parte, destinul Maicii Dom -
nu lui, iar pe de alta, suferinţa Ucrai -
nei. Din poem se desprinde tabloul
dinamic al tragediei pământului natal
care a nimerit în vâltoarea războiului
civil. Impresionează prin puterea
sugestiei imaginile triste şi arzătoare
(de exemplu, „câmpul care ar trebui
să dea pâine” se află între morminte).

Problema renaşterii naţionale a
poporului ucrainean este o constantă
în creaţia timpurie a lui Pavlo Ty -
cina. Sub imboldul evenimentelor de
la 10 mai 1917, când a fost procla-
mată independenţa Republicii Popu -
lare Ucrainene, poetul scrie poezia
«Золотий гомін», în care este trans-
misă starea de beatitudine ce a cu -
prins întreaga suflare de pe teritoriul
Ucrainei. Bucuria şi exaltarea popo-

rului ucrainean, liber să trăiască în
ţara sa, sunt redate metaforic prin su -
netele clopotelor catedralelor Pe -
cerska Lavra şi Sofia. În jurnalul său,
poetul nota: „Aurul, când este lovit,
cântă; argintul – răsună plângând”.
Aşadar, imaginea centrală a poemu-
lui o reprezintă aurul ce cântă, mai
exact vuietul, gălăgia, zgomotul pro-
vocate nu de o singură persoană, ci
de o întreagă colectivitate. Tema ac -
tua lităţii evenimentelor, spre deose-
bire de starea de muzicalitate ce do -
mi nă întregul poem, comportă trăiri
de angoasă, răutăcioase chiar. Entu -
ziasmul iniţial este umbrit imediat de
presentimentele sumbre ale poetului.
Contemporaneitatea este percepută
de către eroul liric prin prisma con-
flictelor sociale intuite, iar lipsa de
perspective încurajatoare este simbo-
lizată prin morminte şi ologi care-şi
întind mâinile după hrană, aducând
hulă soarelui – simbol al bucuriei şi
lui Hristos – personificarea valorilor
umane ancestrale. Desăvârşirea aces-
tui tablou obscur se realizează cu
ajutorul imaginii „păsării negre” al
cărei ţipăt acoperă atât capitala
Ucrainei, cât şi întreaga ţară. Mai
mult decât atât, fatidica pasăre îşi
face cuib în „colţurile putrezite ale
sufletului”. Pentru a sublinia impor-
tanţa evenimentelor surprinse în
poem, autorul readuce în discuţie
perioada Rusiei Kievene, în particu-
lar pe Andrii Pervozvannyi, cel care
a sfinţit colinele Kievului. În mod
simbolic, Andrii apare pentru a doua
oară, salutând începutul renaşterii
na ţionale. În concluzie, motivul
central al poemului îl reprezintă cău-
tările tragice ale adevărului uman,
istoric şi naţional, care îmbină origi-
nile luminoase şi fericite cu cele
întunecate şi tragice. În final, învinge
viziunea optimistă a autorului.

Maturitatea creaţiei lirice a lui
Tycina a fost confirmată odată cu
apariţia între 1920-1924 a celor trei
volume de poezii, «Замість сонетів і
октав», «Плуг» şi «Вітер з Украї -
ни», în subtextul cărora pot fi depis-
tate repercusiunile politicii bolşevice
asupra destinului Ucrainei. Spiritul şi
tonul general al liricii acestei perioa-
de se caracterizează prin împletirea
patosului renaşterii naţionale cu rea-
litatea socială existentă. Însă tragis-
mul epocii şi-a pus amprenta asupra
destinului poetului, conducându-l pe
drumul anevoios al încercărilor.
Rezistenţa neclintită în faţa ocupanţi-
lor (chiar şi în momentul arestării
fra telui său) a început, treptat, să
cedeze locul compromisului, iar
1933, anul Holodomorului, l-a frânt
pe Tycina. Instaurarea regimul totali-
tar a reprezentat o mare cumpănă în
creaţia sa poetică, întrucât misiunea
poeziei se rezuma la trei noţiuni: „a
proslăvi”, „a chema” şi „a lupta”. În
acest spirit au fost scrise poeziile ce
al că tuiesc volumele «Чернігів»
(1931), «Партія веде» (1934),
«Чуття єдиної родини» (1938) şi
«Сталь і ніжність» (1941). Despre
orientarea lui Tycina înspre slujirea
forţelor totalitare, acelaşi V. Stus
con cluzionează: „Genialul Tycina a
murit. A rămas doar un funcţionar al
cancelariei literare, veşnic bolnav de
mania persecuţiei, un jalnic pigmeu
cu un nume mare, Tycina. Creaţia lui

Tycina din anii
’30 nu este
decât o ma ni-
pu  lare a celui
obidit,... poe-
ziile sale au
încetat să mai
fie un act al
creaţiei in di -
viduale. Se
spu ne că noap-
te de noap  te
Ty cina se culca îm bră cat de tea ma
arestării, dar acesta este un fapt
nesemnificativ. Tycina poate fi înţe-
les, însă nu poate fi îndreptăţit. El
săruta supus pantoful tiranului ge -
nial, Iosif Stalin, şi tolera mut gunoi-
rea stepelor ucrainene cu osemintele
umane. Poporul a încetat să mai exis-
te pentru Tycina, iar Tycina a încetat
să mai existe pentru popor”. Loia -
litatea şi supunerea i-au fost recom-
pensate de către „puterea ro şie” de la
Moscova prin diferite premii şi func-
ţii de conducere în aparatul comu-
nist. Cu toate acestea, în moştenirea
poetică a lui Tycina şi-au găsit loc
poezii trecute sub tăcere zeci de ani.
Scrise între 1917-1920, acestea măr-
turisesc sentimentele sincere ale unui
patriot care şi-a iubit nespus ţara.
Graţie unor asemenea creaţii suntem
datori să reevaluăm şi să apreciem
genialitatea poeticii sale, lucru pe
care l-am încercat şi noi în aceste
câteva rânduri.

Una dintre cele mai importante
opere ale poetului din perioada răz-
boiului pentru Apărarea Patriei poate
fi considerată poezia «Похорон дру -
га» (1942). Poemul, considerat un
„nerv descoperit” în care se întrepă-
trud tema vieţii şi cea a morţii, reac-
ţionează la nenorocirea a milioane de
oameni aruncaţi în vâltoarea unuia
dintre cele mai sângeroase războaie.
Incipitul original este presărat cu ele-
mente ale realităţii de pe front. Eroul
liric aude un cântec funerar în in ter -
pre  tarea fanfarelor, fapt ce-i aminteş-
te de moartea prietenului său, Ia  ro -
slav, în timpul apărării oraşului
Harkiv. Acest moment îi oferă prilej
de reflecţii asupra tuturor jertfelor
umane pe altarul independenţei. Răz -
boiul aduce cu sine haos, distrugere
şi, în final, moartea. Planul concret al
poemului se transformă, treptat, într-
unul filosofic.

După război, au mai apărut şi alte
volume ale poetului: «І рости, і дія -
ти», «Ми – свідомість людства»,
«Перемагать і жить» (1942), «День
настане» (1943), «Могут ність нам
дана» (1953), «Зростай, пречудо-
вий світе» (1960), «Сріб ної ночі»
(1964) etc.

Personalităţile colosale ale litera-
turii ucrainene au fost recompensate
de istorie prin apelative ce definesc
întreaga lor creaţie artistică: T. Şev -
cenko – „cobzarul”, I. Franko – „dru-
marul”, L. Ukrainka – poeta, „priete-
na muncitorilor”, M. Koţiu bynski –
„cel ce proslăveşte soarele”. Datorită
lirismului unic şi a perfecţiunii for-
mei artistice, criticii au remarcat că
principala trăsătură a liricii lui P.
Tycina o reprezintă muzicalitatea. În
consecinţă, clarinet-ismul reprezintă
metoda creativă, tipică doar lui
Tycina. Fără îndoială, apariţia aces-
tuia pe arena literaturii ucrainene a
avut un rol deosebit de important în
dez  voltarea ulterioară a poeziei
ucrai   nene, gravând în conştiinţa pos-
terităţii muzica poeticii sale.

Mihaela heRBIL

Clarinet-ismul poeticii lui Pavlo Tycina



515Curierul UCRAINEAN

Pe Markian l-au înmormântat la prânz – fără
muzică şi fără popă, pentru că cei mai mulţi din-
tre „suflătorii“ colhozului, cum li se spunea în sat
muzicanţilor amatori, erau plecaţi la gară după
şrot, iar pe preot nu l-a vrut chiar răposatul, căci
din ziua când a fost dărâmată biserica din sat a
încetat să mai creadă în Dumnezeu.

Ziua era mohorâtă şi rece. Începuse să ningă
încă de dimineaţă, dar spre prânz viscolea atât de
straşnic, încât cei care-şi asumaseră grija înmor -
mântării – aceştia erau rude îndepărtate de-ale lui
Markian din suburbii şi din cătun –, din când în
când, şuşoteau îngrijoraţi între ei, sfătuindu-se
dacă n-ar fi timpul să pornească spre cimitir, ca
nu cumva să astupe zăpada groapa şi să aibă altă
bătaie de cap...

La căpătâiul răposatului nu plângea nimeni,
pentru că în timpul vieţii nimeni nu l-a iubit: nici
nevasta Stecha, veselă şi bună din fire, dar
vlăguită de numeroasa familie şi de pumnii lui
Markian, nici neamurile, nici consătenii, ba nici
copiii, care cel mai adesea au avut parte de la tatăl
lor doar de înjurături şi ocări jignitoare, palme
mereu nemeritate sau bastoane aruncate după ei.
De aceea şi zăcea Markian neplâns, într-o linişte
apăsătoare şi şoapte abia auzite şi oftat – vârfurile
mustăţii i s-au lipit de obrajii căzuţi, faţa slabă şi
trasă căpătă culoarea cerii, doar sprâncenele, ca şi
atunci când trăia, erau mânios încruntate la
rădăcina nasului şi părea, celor care-l cunos -
cuseră bine pe bătrân, că acuşi-acuşi o să se ridice
şi, holbându-se furios, va striga către toţi:
„Respectaţi ordinea!”.

Când cineva dintre cei veniţi mai de curând la
înmormântare, trecând pragul, pe negândite sau
mai repede din obişnuinţă, începea să-l jelească
cu voce tare, cu vorbe potrivite, toţi cei care erau
în casă se simţeau nu ştiu cum, începeau să-şi
smior căie nasul, să-şi tremure umerii, prefă cân -
du-se că, chipurile, plâng...

Apoi iarăşi se aşternea liniştea şi se auzea cum
se ceartă pe cuptor copiii cei mici ai lui Markian,
Andriiko şi Manka:

– Dă-mi-o, îţi spun! A ta e asta cu varză.
– Da’ eu vreau cu fructe...
– Ei, na, să-ţi stea în gât!
– Hei... Nu vă bateţi!
– Sst! Gura! Nu vedeţi că a murit tata?
În casă mirosea a răşină, care răzbea ici şi colo

din scândurile noi şi încă crude (sicriul l-au făcut
în pripă şi nu l-au vopsit), a pânză nouă de percal,
a ceară de lumânare topită şi a ger care venea de
la geamurile îngheţate, iar din odaia mică unde
fierbea mâncarea, a varză, a compot de poame us -
cate, a tăiţei de casă, a pâine proas pă tă şi a samo -
honcă¹.

În sfârşit, de la colhoz a sosit un atelaj – o sa -
nie lată, aşternută cu paie, doi cai înhămaţi –, a
venit preşedintele sfatului popular care urma să
poarte medalia lui Markian „Fruntaş în muncă“ şi
să rostească la cimitir un discurs; în tindă s-a
auzit hodorogit de putină şi copaie, pentru a eli -
be ra colţul şi a permite uşii să se deschidă mai
larg, apoi cineva zise:

– Păi, ar fi cazul să-l scoatem, că îngheaţă caii.
Bărbaţii, cei care erau afară, şi-au scos căciu -

lile, s-au pieptănat cu degetele, şi-au făcut loc să
intre înăuntru pentru a-l scoate pe stăpânul casei,
femeile au luat lumânarea galbenă dintre degetele
reci ale lui Markian pe care curseseră broboane
calde şi moi şi au pus-o în colţul în care se aflau
două icoane de la cununie – una a lui Markian,
cealaltă a Stechei –, ambele împodo bite cu şter -
gar roşu. În odaia mică, bucătăresele au înce tat să

mai hodo ro geas că cu vese la
şi să vorbească. Peste prag, în
odaia mare, năvăli un nor de
abur cenuşiu şi rece şi sicriul

pluti prin el ca o corabie în ceaţă...
Abia atunci Stecha, tre bă luind obosită pe

lângă cuptor şi pe lângă copii, începu să plângă,
iar babele săriră compătimitor s-o liniştească cu
vor be potolite şi blânde; băieţii, fiii cei mari ai lui
Markian, se posomorâră şi ei, lăsară capetele în
jos şi, pentru a face ceva, se apucară şi ei de coş -
ciug, dar au fost daţi uşurel la o parte, ex pli cându-
li-se că „rudelor apropiate nu le este îngăduit să
scoată mortul din casă, nu se face“...

Afară, viscolul nu înceta, ba spre seară se
porni chiar mai tare. Vântul suflă mustaţa lui
Markian, o răvăşi, o zbârli şi faţa răposatului de -
veni dintr-odată nu supărată, ci chiar cumva
hâtră, veselă şi cumsecade. Aşa fusese Markian
numai în compania altora: de 1 Mai, de 7 Noiem -
brie şi când în sat s-au întors de pe front cei care
scăpaseră cu viaţă. Atunci el, bineînţeles cherche-
lit, cu pete rozalii pe pomeţi, chiar le cânta muie -
rilor, ronţăind în acelaşi timp un castravete sau o
frunză de varză (lui Markian îi plăcea să mă nân -
ce), iar dacă pornea cineva un hopak² sau o
barynea³, tropăia cu cizmele sub masă, îşi netezea
mustaţa cu palma şi se repezea să cânte cu glas
hârâit şi răguşit, nededat la cântări:

Iar cucoana-i rău bârfită.
Pe cucoană o iubea Mykyta!
Cucoană, cucoană...

şi continua să caute din ochi ce-ar mai putea
mânca...

În drum spre cimitir, procesiunea se mai rări,
căci oamenii îngheţau şi, rămânând pe neobser-
vate în urmă, o cotea fiecare spre curtea lui. Şi
cailor le era frig şi se smuceau să alerge, dar îi
reţineau cei care-i mânau – unul de hăţuri, celă lalt
de căpăstru, ca nu cumva să dea peste preşe -
dintele sfatului popular care mergea în faţă,
purtând medalia pe o perniţă.

Groapa într-adevăr se umpluse aproape până
sus cu zăpadă, unde se formaseră nişte streşini
ascuţite, de pe care se spulbera un colb alb, stră -
luci tor, de ziceai că fumegă; sus, deasupra gro pii,
ca nişte ţurţuri, atârnau păstăile bătrânilor salcâ-
mi; scârţâiau de ger crucile înnegrite, cră pa te şi
îngrăditurile. Unul se apucă să dea zăpada, iar
preşedintele sfatului popular, bărbat nu prea tânăr
nici el, ciupit de vărsat, roşu de frig şi de la
paharul băut înainte de a porni spre cimitir, rosti
în acest timp o scurtă cuvântare:

– Tovarăşi! Astăzi noi, s-ar putea spune, ne
luăm rămas bun pentru totdeauna de la dragul
nostru Markian Hnatovyci, om cinstit, muncitor,
care nu făcea compromisuri cu interesele noastre,
care ne priveau pe noi toţi luaţi la un loc şi pe care
îl cunoşteam, s-ar putea spune, în fiecare zi. Aşa
că adio, Markiane Hnatovyci, şi să ne ierţi că te
înmor mântăm aşa, fără nimic... Că chiar să fi fost
băieţii aici, nu se ştie dacă pe aşa o vreme ar fi
putut să cânte.

După aceea, s-a făcut cum se face de obicei:
au bătut coşciugul în cuie, l-au coborât în groapă
pe două bucăţi de pânză, oamenii au aruncat câte
un bulgăre de pământ îngheţat şi au început să se
împrăştie – cei tineri, că bătrânii, femeile şi băr -
baţii, care la vremea lor cântaseră la strană, s-au
strâns ciopor, să fie mai la adăpost, şi au cântat
„Veşnica pomenire“...

Spre parastas, oamenii au plecat în grupuri,
lăsând pe zăpadă urme galbene de pământ, şi vor-
beau încet despre răposat.

– Uite cum se întâmplă, – zicea Hryţko Man -
ta cecika, fostul morar şi prieten al lui Markian, –
omul azi e şi mâine nu mai e...

– Odată şi-odată, toţi ne ducem acolo... 

– Ehe, ar mai fi trăit mult şi bine, dacă n-ar fi
fost atât de cinstit...

– Sau atât de prost...
– He-he... Şi asta-i adevărat!

– E păcat să
vorbiţi aşa!

– De ce păcat?
Ce, nu-i adevărat?

– Zicea ră po sa -
tul părinte Ter leţ -
kyi: nu-l judeca pe

aproapele tău, iar pe răposat, nici atât.
– Păi, cine judecă?...
Spre seară, viscolul se domoli, la apus, norii se

roşiră, zăpada se întărea şi lucea orbitor, iar
văzduhul deveni atât de transparent, că se vedeau
hăt departe copacii de pe marginea drumului, goi,
ici şi colo cu câte o frunză, în câmp, stogurile
scunde de paie şi zăpada albăstrie pe conturul dis-
tinct al orizontului care părea retezat de cer. Dar
depărtarea albastră, tristă şi maies tuoasă i-a făcut
pe consătenii lui Markian să se gândească fiecare
la propria moarte şi discuţia despre răposat a în -
cetat cumva de la sine.

¹samohoncă – rachiu de casă, preparat din fructe,
cereale sau sfeclă de zahăr (C. Ir.). 

²hopak – dans popular ucrainean (C. Ir.).
³barynea – dans popular ucrainean (C. Ir.).

(Continuare în numărul următor)

Traducere din limba ucraineană
  de Corneliu IROD

Vitrina literară

hryhir TIUTIUNNYK

Parastas 
pentru Markian

Dinspre stepe ce-s întinse
Ne apar acum, în zare
Mândre pâlcuri de cazaci
De cazaci şi moldoveni
Ce istorie au scris!
Asuprirea poloneză
Iute i-a determinat
Să-şi câştige libertatea
Pentru asta am luptat
Pân' la marele Bohdan
Încercat-au chiar şi alţii
Să câştige libertatea
Neamului zaporojean
Încercat-a Sulyma
Şi Pavliuk, şi Hunia
Karpo Skydan, Filomenko
Şi-alţi tot mari
Fideli ca ei
Pân' ce apăru în zare
La vreo douăzeci de ani
Un cazac cât... toţi ca ei
Bohdan Zynovi pe nume
Nume mare, de legendă
Un părinte de popor
Subjugat, în negre veacuri
Popor dârz şi muncitor
Ce aduse libertatea
După aproape un deceniu
Pentru o naţie ce-n legendă
Mare ţară-avea să fie
Ucraina... un destin
Un destin pentru-un popor.

Ionuţ MUTU

STEPE-NTINSE,
STEPE ASPRE
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Din moşi-strămoşi, noi, ucrainenii, cultivăm
grâne sub acest cer nemărginit pe nesfârşitele
noas tre cernoziomuri. Râşniţa, această moară
manuală, a fost simbolul pământului nostru
ucrainean roditor. Dar, din secolul trecut, această
unealtă, cu ajutorul căreia oamenii măcinau făina
din care coceau pâinea, ne aminteşte şi de foame-
te, de moarte. Râşniţa goală aminteşte de imensa
nenorocire trăită de poporul ucrainean. De aceea
mi-am început discursul cu poezia „Râşniţa“ a
marelui nostru poet Vasyl Symonenko. 

Genocidul din anii '30 este o consecinţă direc-
tă a pierderii statalităţii în anii '20. Ocuparea
Ucrainei noastre de către Rusia sovietică a fost
posibilă din cauza dezbinării forţelor politice şi a
intrigilor existente în interiorul tânărului stat
ucrainean. Aceste forţe când intrau, când ieşeau
din coaliţii, agitau strada, ţeseau intrigi unii
împotriva altora şi chiar porneau răscoale. 

În naivitatea lor, ei credeau că perioada ata-
manilor este cea mai bună formă a democraţiei.

Preocupaţi de lupte interne, toţi împotriva tu -
tu ror, ei parcă nici nu observau norii negri ce se
adunau deasupra Ucrainei venind din nord, est şi
sud. Nu auzeau tunetele şi nici fulgerele aducă-
toare de moarte până când acestea nu i-au lovit.
„Din cauza neînţelegerilor au pierit toţi şi au
învins pe ei înşişi“.

Luna trecută, cu prilejul sărbătoririi a 150 de
ani de la naşterea lui Mychailo Hruşevskyi, pri-
mul preşedinte al Ucrainei, am ţinut un discurs în
faţa studenţilor de la Istorie şi am reamintit cita-
tul lui Vasyl Kliucevskyi: „Istoria nu este o învă-
ţătoare, ci o supraveghetoare, ea nu ne învaţă
nimic, ci doar ne pedepseşte atunci când nu am
învăţat lecţiile“. Istoria alternativă este doar un
gen al fantasticului. Istoria nu cunoaşte modul
condiţional. Evident, nici independenţa nu te
apără de recolte slabe, dar se ştie că în ţările veci-
ne Uniunii Sovietice, ucrainenii nu au fost exter-
minaţi prin confiscarea produselor alimentare.
Aşadar, este clar că, dacă Ucraina şi-ar fi păstrat
independenţa, nu ar fi existat holodomoruri pla-
nificate.

Colectivizarea şi reprimarea rezistenţei ţărani-
lor, suprimarea intelectualităţii ucrainene, lichi-
darea Bisericii ucrainene nu a dat rezultate pe
care şi le-a dorit Moscova. Atunci, regimul tota-
litar a planificat Holodomorul pe care l-a înfăp-
tuit la dimenisuni de genocid. Scopul imperiului
a fost distrugerea oricăror posibilităţi de autode-
terminare naţională a statului nostru, Ucraina.
Realizarea acestui scop avea în vedere distruge-
rea componentei cu cea mai ridicată conştiinţă
naţională a societăţii, mai ales a ţărănimii şi inte-
lectualităţii. Milioane de ucraineni au fost aduse,

în mod deliberat, jertfă morţii prin înfometare. Pe
cele mai roditoare pământuri din lume, oamenii
se stingeau de foame, se chinuiau, se sălbăticeau.

„Vecina Hanna - îşi aminteşte supravieţuitorul
Holodomorului, Ivan Vasyliovyci Bulavenko din
regiunea Kiev - a apucat intestinele unui cal mort
şi a început să tragă de ele, iar o altă femeie
încerca să i le smulgă din mâini. Când s-au termi-
nat toate produsele primul care s-a stins a fost
tatăl. Atunci Halea a început să o roage pe mamă
ca aceasta să taie o bucăţică de carne din tatăl
său, căci el oricum nu mai simte nimic... Apoi,
mama a orbit de foame...“.

Este greu de citat asemenea lucruri. Îmi cer
scuze că vorbesc atât de direct şi deschis, dar
acesta este adevărul nostru amar şi tragic. Este
extrem de important ca noi să cunoaştem acest
adevăr şi la fel de important este să nu-l uităm
niciodată. „Istoria devine istorie numai atunci
când evenimentele de altădată sunt trecute prin
mintea şi inima urmaşilor, când memoria ome-
nească este o rană deschisă“, scria istoricul şi
etnograful ucrainean Mychailo Sikorskyi, el
însuşi fiind unul dintre cei care a lăsat memorii
despre Holodomor şi care a creat, de fapt, Mu -
zeul pâinii.

Zilele acestea se împlinesc zece ani de când
Rada Supremă a aprobat legea prin care
Holodomorul din anii 1932-1933 a fost recunos-
cut drept genocid. Imaginaţi-vă, că au trebuit să
treacă 15 ani de la proclamarea independenţei
pentru ca această lege să fie adoptată.

Aceeaşi apreciere a tragicelor evenimente este
susţinută de cea mai mare parte a ucrainenilor.
Ca deputat, şi eu am votat această lege. Şi zeci de
ţări ale lumii califică această crimă a regimului
totalitar drept genocid.

Recent, am semnat Decretul privind măsurile
legate de împlinirea a 85 de ani de la Holodo mo -
rul din anii 1932-1933 în Ucraina - genocidul
poporului ucrainean“ prin care am însărcinat
Ministerul Afacerilor Externe să-şi continuie ac -
tivitatea referitoare la recunoaşterea Holodomo -
rului drept genocid al poporului ucrainean de
către comunitatea mondială, statele străine şi
organizaţiile internaţionale.

Apologeţii negării Holodomorului-genocid
trăiesc, în cea mai mare parte, în acelaşi punct
geografic. Ei ascund documentele de arhivă de
oamenii de ştiinţă, interzic lucrările pe această
temă ale autorilor ucraineni. Desigur, cărţile des-
pre Holodomor pot fi scoase toate din Biblioteca
literaturii ucrainene din Moscova, bibliotecă care
a avut atât de mult de suferit. Dar Holodomorul
nu poate fi şters de nimeni din istorie.

Două crime - genocidul şi agresiunea în

Donbas - s-au împletit în destinul lui Mykola
Pavlovyci Onyşcenko al cărui discurs tocmai
l-am ascultat. În copilărie, el a trăit Holod omo -
rul, iar acum, la 90 de ani, a fost nevoit să pără-
sească locul său de baştină. Şi una, şi cealaltă din
cauza Rusiei. 

Anii 1932-1933 au produs o fractură naţiunii
mele, dar nu au înfrânt Ucraina şi pe ucraineni.
După decenii de distrugere, Ucraina s-a ridicat în
picioare. În 1991, a pus punct în istoria imperiu-
lui. Iar astăzi se opune încercărilor de refacere a
acestui imperiu şi apără cu fermitate graniţele
libertăţii - ale libertăţii sale şi libertăţii Europei.

Dragi compatrioţi,
Crimele împotriva umanităţii nu au termen de

prescripţie. Din motive obiective, înfăptuitorii
Holodomorului nu pot fi pedepsiţi, dar cred că ei
ard deja în focul gheenei. Noi trebuie să ne facem
sfânta datorie faţă de milioanele de ucraineni
exterminaţi prin foame, să păstrăm Ucraina uni-
tară şi independentă. În calitate de preşedinte,
port responsabilitate pentru păstrarea indepen -
den ţei şi unităţii noastre nu doar în faţa generaţii-
lor de astăzi, ci şi în faţa generaţiilor care ne
privesc din ceruri. Iar garanţia victoriei noastre
stă în unitatea de nezdruncinat a poporului ucrai-
nean.

În anul 2007, aici a fost ridicat Complexul
memorial care a devenit locul de pelerinaj pentru
mulţi ucraineni. Dar, partea muzeală care să co -
respundă unor criterii mondiale ale artei mu zeale
nu a fost construită până acum. Am convingerea
că trebuie să începem lucrările care să ne permită
crearea unei instituţii muzeale demne.

În realizarea ei trebuie să se implice şi cercu-
rile neguvernamentale - reprezentanţi ai cercuri-
lor de afaceri ucrainene, comunitatea ucraineană
şi cea mondială.

Dragi ucraineni,
Pentru cinstirea memoriei victimelor Ho -

lodomorului propun păstrarea unui moment de
reculegere pe plan naţional. 

UCRAINA - mai aproape
Paginã realizatã de Ion ROBCIUC

Discursul Preşedintelui Ucrainei 
rostit cu prilejul zilei memoriei victimelor

Holodomorului din Ucraina


