
Ucraina şi-a proclamat independenţa la 24
august 1991. România a fost printre primele ţări
care au recunoscut Ucraina ca stat independent.

La 1 februarie a.c., s-au împlinit 25 de ani de
la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Ro -
mânia şi Ucraina, timp în care legăturile bila -
terale dintre cele două ţări au înregistrat un curs
ascendent. Considerăm, astfel, necesar un scurt

„remember“ al celor mai importante momente
din istoria relaţiilor diplomatice româno-ucrai -
nene.

Stabilirea relaţiilor diplomatice a fost urmată
imediat de înfiinţarea primei ambasade române
la Kiev, în locul Consulatului General care a
funcţionat în capitala ucraineană din
1971. Un an mai târziu, în 1993, a luat
fiinţă Ambasada Ucrainei în România.

În aprilie 1995, a fost deschis şi
Con sulatul General al României la
Odesa. Cel de-al doilea Consulat
General al Româ niei în Ucraina a fost
inaugurat în mai 1999, la Cernăuţi, iar
cel de-al treilea, în mai 2016, la So -
lotvyno, regiunea Transcarpatia. Con -
su latul General al Ucrainei la Suceava,
în fiinţat în anul 2002, a fost închis, din
cauza lipsei de fonduri, la 15 noiem-
brie 2014.

Din anul 2007, în cadrul Ambasadei
Ucrainei la Bucureşti, funcţionează un
Cen tru Cultural Informaţional al
Ucrai nei. Acest Centru a venit în în -
tâm  pinarea aspi ra ţiilor şi iniţiativelor membrilor
comu ni tă ţii ucrai nene din România, contribuind,
toto dat ă, la o mai bună cunoaştere în ţara noastră
a iden tităţii, istoriei şi culturii poporului
ucrainean.

Relaţiile bilaterale ale României cu Ucraina
au evoluat progresiv şi au un fundament juridic
solid în Tratatul cu privire la relaţiile de bună
vecinătate şi cooperare între România şi Ucrai -
na, încheiat la 2 iunie 1997, şi în Tratatul între
România şi Ucraina privind regimul frontierei
de stat, semnat la 17 iunie 2003. În ge neral,
ca drul juridic bilateral, în continuă ext in dere,
asi gură premise bune pentru armonizarea intere -
se lor celor două ţări şi evoluţia dinamică a
relaţiilor reciproce.

Au avut loc vizite la nivel înalt: a) ale
Preşedintelui României în Ucraina (1999, Kiev

şi Cernăuţi; 2002, Kiev şi Odesa; 2003, Cernăuţi
- semnarea Tratatului privind regimul frontierei
de stat; 2005, Kiev; 2006, Kiev şi Cernăuţi -
sem na rea Protocolului privind constituirea Co -
mi siei Mixte Prezidenţiale Româno-Ucrainene;
2008, Kiev); b) ale Preşedintelui Ucrainei în
România (1997, Constanţa - semnarea Tratatului
cu pri vi re la relaţiile de bună vecinătate şi coo -

pe rare; 2005, Bucureşti; 2007, Sighetu Mar -
maţiei).

După şapte ani de stagnare a relaţiilor bila -
terale, la 17 martie 2015, preşedintele Ro mâ niei,
Klaus Iohannis, a efectuat o vizită oficială în
Ucraina la invitaţia preşedintelui Ucrainei, Pe tro

Poroşenko, pe care Adminis traţia Prezi den   ţială a
Ucrainei a calificat-o ca „o nouă etapă în re -
laţiile ucraineano-române“. Vizita a însemnat o
evo luţie spectaculoasă a relaţiilor dintre Ro -
mânia şi Ucraina pentru care ţara noastră a făcut
paşi semnificativi: a condamnat fără echi voc
anexarea Crimeei de către Rusia, precum şi spri-
jinul dat de Moscova sepa ratiştilor proruşi care
luptă în estul Ucrainei; a fost prima ţară din UE
care a ratificat Acordul de Asociere Uniunea
Europeană - Ucraina; a fost unul dintre statele
care au pledat constant pentru sancţiuni mai dure
la adresa Rusiei; a semnat Acordul de mic trafic
la frontieră în octombrie 2014 ş.a. Aceste ini -
ţiative politice şi diplomatice au câştigat mulţi
prieteni în Ucraina. Ca urmare, s-a înregistrat o
dezvol tare excelentă a relaţiilor româno-ucrai -
nene pe toate planurile, la aceasta contri buind de

asemenea, prezenţa comunităţii ucrainene în
România şi a celei româneşti în Ucraina.

La 21 aprilie 2016, preşedintele Ucrainei,
Petro Poroşenko, a efectuat o vizită oficială în
Ro mânia, fiind primit de şeful statului român,
Klaus Iohannis, premierul Dacian Cioloş, pre şe -
din tele Senatului, Călin Popescu-Tări ceanu,
preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgo -

nea şi de patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Daniel. A fost o vizită cu rezultate care vor in flu -
enţa în continuare pozitiv dezvoltarea relaţiilor
bilaterale. Cei doi preşedinţi au semnat, cu acest
prilej, un protocol de relansare a Comisiei mixte
prezidenţiale, două acorduri bilaterale privind

transporturile militare şi patrularea în
co mun la frontiera de stat româno-
ucrai neană, dezvoltarea unor proiecte
transfrontaliere şi regio nale de coope -
rare în diverse domenii - eco nomic,
tu ris tic, mediu, construcţie de infra -
struc tură. A fost punctat şi faptul că se
doreşte intensificarea cooperării din-
tre cele două ţări atât în domeniul cul-
tural, cât şi în cel educaţional. 

Din punct de vedere economic, în
România erau înregistrate, la nivelul
anului 2016, peste 600 de societăţi
mixte româno-ucrainene, iar volumul
schimburilor comerciale a atins un
miliard de dolari SUA (conform site-
ului MAE al Ucrai nei).

Ministerele Afacerilor Externe ale
României şi Ucrainei au salutat celebrarea, la 1
februarie, a 25 de ani de la stabilirea relaţiilor
di plo matice dintre România şi Ucraina, cu acest
prilej având loc un schimb de scrisori de felici -
ta re între şeful diplomaţiei de la Bucureşti, Teo -
dor Meleşcanu, şi omologul său ucrainean,
Pav lo Klimkin. În scrisoarea sa, „ministrul Me -
leş ca nu a subliniat importanţa dialogului în con-
solidarea relaţiilor bilaterale şi a evidenţiat
disponibilitatea Româ ni ei de a aprofunda coope -
rarea cu Ucraina în ca drul formatelor existente“,
informează un comunicat al MAE, transmis de
AGERPRES.

Comunitatea ucrainenilor din România este
un factor de coeziune în relaţiile româno-
ucrainene.

Ion ROBCIUC

Un sfert de veac de la stabilirea relaţiilor
diplomatice dintre România şi Ucraina
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În Parlament

Deputatul UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, a
participat activ în Comisia de Cultură, Arte şi
Mass-media la dezbaterea proiectului Bugetului
de stat pe anul 2017. Printre altele, a susţinut
direct şi prin negocieri soluţia bugetară care să
permită şi finanţarea postului de paroh la recent
inaugurata Biserică ucraineană din Bucureşti.
Demersurile continuă.

*

„Cunoaşte! Susţine! Rezolvă!“

Deputatul UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, a
început o acţiune de lungă perspectivă sub deviza
„Cunoaşte! Susţine! Rezolvă!“. Aceasta presupu-
ne documentare la faţa locului în toate judeţele cu
populaţie ucraineană, discuţii cu factorii respon-
sabili judeţeni şi locali, inventarierea principale-
lor probleme ce pot avea susţinere prin mijloace
parlamentare şi monitorizarea acestora până la
rezolvarea definitivă.

Pe teren

Acţiunea parlamentarului UUR, Nicolae
Miroslav Petreţchi, „Cunoaşte! Susţine! Re zol -
vă!“ a demarat, în mod firesc, în judeţul în care a
candidat în alegerile parlamentare, Mara mureş,
dar va continua şi în alte zone ale ţării.

Au avut loc discuţii de lucru cu preşedintele
Con siliului Judeţean, dl Gabriel Valter Zetea, cu
in spectorul general şcolar, dna prof. Ana-Lu cre -
ţia-Maria Moldovan, inspectorii adjuncţi Came -
lia Bogdan şi Ciprian Cucuiat, inspector de
specialitate Malearciuc Simona, cu primarii Ioan
Miculaiciuc (Repedea), Ioan Romaniuc (Rona de
Sus) şi Turciu Ioan (Ruscova), precum şi cu
di rec  tori de licee şi şcoli, între care dl Casian
Piţu ra, directorul Liceului Ucrainean „Taras
Şevcen ko“. Pe baza acestor discuţii, deputatul
UUR, Nicolae Miroslav Petreţchi, şi-a conturat
agenda de lucru pe termen scurt, mediu şi lung, în
funcţie de complexitatea fiecărei probleme, sta-
diul de dezvoltare şi posibilităţile organizatorice,
tehnice şi financiare.

Observator

Agenda deputatului şi preşedintelui UUR

Ca în fiecare an, Organizaţia judeţeană Cluj a
UUR a marcat sărbătorile de iarnă prin organi -
za rea, la 21 ianuarie a.c., a unui eveniment fes-
tiv, în cadrul căruia membrii UUR, studenţii,
ca    drele didactice şi simpatizanţii tradiţiei ucrai -
nene au evocat Crăciunul, Anul Nou şi Bo bo tea -
za, la se diul Organizaţiei judeţene Cluj, prin
co linde şi urări specifice acestor sărbători.

Manifestarea ştiinţifico-culturală a debutat cu
colindul Дивная новина (O, ce veste minunată),
interpretat de toţi membrii UUR din Cluj şi a
con tinuat cu deja tradiţionala componentă ştiin -
ţifică, prin prezentarea unor comunicări în care
au fost relevate: semnificaţiile tradiţiilor legate
de Bo bo tează şi însemnătatea botezului la
creş   tini (Bo bo tează. Semnificaţii şi tradiţii creş -
ti ne - dl Mi hai Bod nariuc); istoria tradiţiilor şi
obi  ceiu rilor la ucrai neni (Історія й традиції
Во   до  хреща - dl Serioja Ioan Hrin); anumite fap   -
te inedite legate de obiceiurile specifice Cră ciu -
 nu l ui, din cele mai vechi timpuri şi până în
pre zent (Цікаві факти про святкування Різд -
ва Хрис то вого - lector dr. Ioan Herbil) şi sem -
ni   fi ca ţia solstiţiului de iarnă în con textul tra di -
ţiei creş tine a sărbătorilor din aceeaşi pe rioadă
(Sol sti  ţiul de iarnă - semnifi ca ţie, sens, va loare
- conf. dr. Do rin Ioan Chira). O co mu ni care deo   -
 se  bit de in te resantă ne-a fost pre zen ta tă de dna

profesoară Motria Kramar care ne-a vor bit des -
pre obice iu rile şi tradiţiile legate de Anul Nou,
atât des pre cele care s-au păstrat, cât şi des pre
cele care, din anumite motive, au dispărut. 

Partea ştiinţifică a acţiunii a fost dublată de
una informaţională,  prin vizionarea de filme do -
cu mentare scurte privind datinile şi obiceiurile
de iarnă ale ucrainenilor. În completarea şi îm -
bo     găţi rea programului, invitaţii împreună cu
or ga  nizatorii au interpretat colinde şi urări, cele-
brând cu bucurie şi speranţă intrarea în Noul An.

Printre invitaţii de seamă care au răspuns po -
zitiv şi de data aceasta, dând un plus de valoare
acestor manifestări, în general, s-au numărat: dl
deputat şi preşedinte al UUR, Nicolae Miroslav
Petreţchi, prodecanul Fa cul tăţii de Litere, dl
conf. dr. Dorin Ioan Chira, dl preşedinte de
onoare al UUR Cluj, prof. dr. Ioan Ar de lean, dna
profesoară Maria Ar de lean, profesorii de la

Depar tamentul de limbi şi litera-
turi slave, conf. dr. Diana Tetean
şi lec tor dr. Judit Bartalis, domnii
pro fesori Motria şi Mihai Kra -
mar, dna Irina Ţifrac, dna Olha
Se nyshyn, dl Oleh Iaroslav Lem -
nij şi, nu în ul ti mul rând, cei mai
importanţi participanţi, stu denţii
şi tinerii co  laboratori ai Or ga ni -
za ţiei Cluj (membrii trupei de
teatru „Pa sărea de foc“), fără de
care ase  me  nea acţiuni nu ar fi
fost posibile. Le mulţumim tu -
turor pentru promptitudinea şi
dra   gos tea pe care ne-o ara tă de
fie  care dată, ajutându-ne să du -
cem mai departe lumina cultu rii,

a lite raturii şi a tra di ţii lor ucrainene. 

Gheorghe Liviu ROMANIUC,
preşedintele OTUR

Cu un sfert de secol în urmă, la 1 februarie
1992, Ucraina şi România au stabilit relaţii
diplomatice.

În aceşti 25 de ani, relaţiile bilaterale au
cunoscut o dezvoltare dinamică, pragmatică şi
productivă. Astăzi, când Ucraina se confruntă
cu agresiunea armată a Rusiei, ţara prietenă
România ne oferă o susţinere însemnată în ceea
ce priveşte păstrarea independenţei, suverani-
tăţii şi integrităţii noastre teritoriale.

Sperăm că aşa va fi şi în continuare.
Stimaţi ucraineni din România, vă felicit

sincer cu împlinirea a 25 de ani de la stabilirea
relaţiilor diplomatice între ţările noastre veci-
ne.

Ievhen Levyţkyi,
Însărcinatul cu afaceri a.i. 

al Ucrainei în România

Stimată comunitate
ucraineană,

Sărbătorile de iarnă la ucraineni:
Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza

Colindătorii în faţa uşii sediului UUR din Cluj



Ucraina a depus plângere împotriva Federaţiei
Ruse la Curtea Internaţională de Justiţie a ONU
prin care solicită tragerea acesteia la răspundere
pentru actele de terorism şi discriminare săvârşite
în timpul agresiunii ilegale împotriva sa. Plân ge -
rea se bazează pe Convenţia internaţională privind
lupta împotriva  finanţării terorismului şi pe Con -
ven ţia internaţională privind eliminarea tuturor
formelor de discriminare rasială.

Ucraina afirmă că Federaţia Rusă încalcă Con -
venţia privind lupta împotriva finanţării terorismu-
lui prin oferirea armamentului şi a altor tipuri de
aju tor formaţiunilor armate ilegale care au comis o
serie de acte de terorism pe teritoriul Ucrainei.
Între cele mai tragice atacuri teroriste ale mario -
nete lor ruseşti se numără doborârea avionului
mala ie  zian, cursa MH17, bombardarea cartierelor
lo cui te ale Mariupolului şi Kramatorskului, distru-
gerea autobuzului civil de pasageri în apropiere de
Volnovaha şi explozia ucigătoare la o adunare paş-
nică din Harkiv.

În afară de aceasta, Ucraina susţine că Fe de ra -
ţia Rusă încalcă Convenţia privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare rasială prin parti-
ciparea la campania de discriminare a comunităţi-
lor altele decât cea rusă care trăiesc pe teritoriul
ocupat al Peninsulei Crimeea, îndeosebi a comuni-
tăţilor de etnici ucraineni şi a tătarilor crimeeni.
Începând cu „referendumul“ ilegal realizat într-o
atmosferă de intimidare, puterea de ocupaţie rusă

duce o politică de suprimare a culturii acestor co -
mu nităţi. Această politică de discriminare a fost
con damnată de Adunarea Generală a ONU, ea ma -
ni f  estându-se prin interzicerea activităţii Medjl i -
sului tătarilor crimeeni, printr-un val de dispariţii,
omoruri, percheziţii abuzive, reţineri, încercări de
interzicere a activităţii mass-mediei şi prin limita-
rea predării limbii ucrainene şi a limbii tătarilor
crimeeni.

„În cadrul agresiunii ilegale asupra Ucrainei,
Federaţia Rusă nesocoteşte drepturile fundamenta-
le ale omului conferite fiecărui cetăţean al Ucrai -
nei“, a declarat ministrul ucrainean de externe,
Pav lo Klimkin. „Noi am încercat, timp de peste
doi ani, să reglementăm toate neînţelegerile exis-
tente prin negocieri, dar Rusia nu vrea să înceteze
violarea dreptului internaţional. De aceea am
depus plângere la Curtea Internaţională a ONU cu
scopul tragerii la răspundere a Federaţiei Ruse
pen tru aceste încălcări şi restabilirii drepturilor
poporului ucrainean garantate de aceste convenţii
in ternaţionale a căror parte este şi Federaţia Rusă“. 

Ucraina s-a adresat Curţii Internaţionale de
Justiţie a ONU cu rugămintea să instituie măsuri
provizorii menite să prevină continuarea încălcării
drepturilor omului de către Federaţia Rusă pe par-
cursul judecării pe fond a cauzei de către Curtea
Internaţională de Justiţie.

Ambasada Ucrainei în România

Ucraina a depus plângere la Curtea Internaţională
de Justiţie a ONU împotriva Federaţiei Ruse
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La 1 februarie 2017, se împlinesc 25 de ani de
la stabilirea relaţiilor diplomatice între Ucraina şi
România.

În cei 25 de ani, Ucraina şi Ro mânia, au par-
curs un drum important. În această perioadă, rela-
ţiile între cele două ţări au atins un grad ridicat de
maturitate, de respect re ciproc şi înţelegere. La
con solidarea relaţiilor de prietenie tradiţională
între cele două popoare a contribuit dezvoltarea
dialogului politic între Ucraina şi România.
Schimbul de vizite la nivel înalt, între care trebuie
evidenţiată vizita oficială în România a preşedin-
telui Ucrainei, Petro Poroşenko, în 2016 şi vizita
ofi  cială a preşedintelui României, Klaus Io -
hannis, în Ucraina, în 2015, precum şi întâlnirile
şi vizitele miniştrilor de externe ale celor două
ţări au constituit o bază sigură a colaborării în
toate sferele de interes reciproc. O dovadă a nive-
lului ridicat al relaţiilor ucraineano-române este
faptul că România a fost pri ma ţară din UE care a
finalizat procesul de ratificare a Acordului de
Asociere şi se situează pe o poziţie fermă în ceea
ce priveşte susţinerea suveranităţii şi integrităţii
teritoriale a Ucrainei, îndeosebi în problema men-
ţinerii sancţiunilor împotriva Federaţiei Ruse ca
răspuns la agresiunea acesteia.

La întâlnirea din acest an cu şefii misiunilor
diplomatice străine, acre  d itaţi la Bucureşti, preşe-
dintele României, Klaus Iohannis, a menţionat

clar că sancţiunile împotriva Rusiei trebuie men-
ţinute până la îndeplinirea de către aceasta a
Acor durilor de la Minsk şi în legătură cu ocupa-
rea ilegală a R.A. Cri meea şi militarizarea penin-
sulei şi a Mării Negre, iar pentru România, co la -
bo rarea cu Ucraina este unul dintre obiectivele
prioritare.

În acest sfert de veac de relaţii diplomatice,
Ucraina şi România au creat o bază juridică
cu prin zătoare însumând peste 50 de acorduri bila-
terale, protocoale şi memorandumuri care consti-
tuie baza colaborării în domeniile economic, co -
mer cial, cultural, educaţional, ştiinţific şi tehno-
logic.

Dialogul politic activ din ultimii ani şi noul
for mat al relaţiilor economice între Ucraina şi UE
au o in fluenţă pozitivă şi asupra colaborării eco-
nomico-comerciale ucraineano-române. Drept
dovadă este re lua rea dinamicii pozitive a comer-
ţului bilateral, al cărui volum, pe 11 luni ale anu-
lui 2016, a crescut cu aproape un sfert comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului 2015, depăşind un
miliard de dolari. Este rezultatul creşterii con-
stante a interesului subiecţilor comerţului exterior
din cele două ţări faţă de pieţele atât din Ucraina,
cât şi din Româ nia. Dinamica pozitivă este influ-
enţată şi de faptul că în România funcţionează
603 întreprinderi mixte ucraineano-române. 

În acelaşi timp, potenţialul colaborării econo-

mice bilaterale depăşeşte cu mult ni -
ve lul actual de colaborare şi există
toate condiţiile pentru diversificarea
direcţiilor de interes reciproc, ţinând
cont de faptul că Ucraina şi România
sunt ţări ve cine prietene.

Colaborarea bilaterală interregio-
nală şi transfrontalieră a devenit un mecanism în
cadrul căruia Ucrai na şi România realizează cu
succes proiecte reciproc avantajoase în sferele:
in frastructură, energetică, turism, liberă iniţiativă
şi cultural-umanitară şi au un efect pozitiv asupra
zonei transfrontaliere ucraineano-române. Con  si -
de   răm că acest mecanism de colaborare trans -
frontalieră „România-Ucraina 2014-2020“ trebu-
ie încurajat în continuare.

La consolidarea relaţiilor bilaterale contribuie,
totodată, şi asigurarea condiţiilor necesare de
dezvoltare şi a nevoilor minorităţii româneşti din
Ucraina şi a minorităţii ucrai nene din România.

Sperăm că vizita în Ucraina a preşedintelui
Ro mâniei, Klaus Io hannis, programată pentru
acest an, precum şi reluarea activităţii Co misiei
Prezidenţiale Mixte Ucrai neano-Române şi a Co -
mi siei mixte ucraineano-române în probleme de
colaborare economică, industrială, ştiinţifică şi
tehnică vor da un nou impuls dezvoltării relaţiilor
bilaterale.

Îmi exprim convingerea că dinamica din ce în
ce mai mare a relaţiilor bilaterale între Ucraina şi
Ro mâ nia va contribui la dezvoltarea în con tinuare
a relaţiilor ucraineano-române în toate sferele şi
la cooperarea între popoarele noastre.

Ambasada Ucrainei în România

Comunicat de presă cu prilejul împlinirii
a 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice

între Ucraina şi România

Lumea noastră s-a înclinat
Într-o parte
Mai ceva ca Turnul din Pisa
Şi oricând se poate răsturna
În hăul hăurilor.
Faceţi ceva, oameni buni,
Ca cerul nostru să rămână la fel
De senin şi plin de stele,
Soarele nostru să rămână mai departe
Cel mai frumos astru ceresc,
Pământul nostru să rămână în vecii 

vecilor
Tot leagănul vieţii noastre,
Limbile noastre materne să rămână

mai departe
Comorile noastre cele mai de preţ.
Faceţi ceva, oameni buni,
Ca sabia lui Damocles
Să nu mai atârne deasupra
Capetelor noastre
Ca o pendulă 
Pornită să bată numai
Ceasuri rele.

Ştefan TCACIUC

Comunicat de presă

SABIA LUI DAMOCLES
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Nu mai e o surpriză că Ulma, cu
toate că se află aşezată la capătul
ţării, este gazda festivalurilor, a acte-
lor de cultură care aduc invitaţi de
primă mână. Anul trecut, la acţiunea
„Un secol de la naşterea pedagogu-
lui, folcloristului, etnografului şi
crea torului popular Miroslava Şan -
dro“ au fost nenumăraţi invitaţi din
foarte multe sate, însă câţiva nu pot
trece neobservaţi: dl inspector Ilie
Sauciuc, dl Ioan Bodnar, pro fesor şi
pictor talentat, preoţii Con s tan    tin
Chimiuc, Costel-Lucian Chi  miuc,
preotul Mihai Cobziuc, slu jitor al
bisericii „Sf. Ilie“ din Dăr mă neşti,
care le-a făcut bucuria organizatori-
lor de a veni cu soţia şi fiul lor şi
alţii. Mult aşteptata şi grandioasa
acţiune a adunat o mare de oameni
care au coborât din cătunele împrăş -
tiate  pe munţi, dar şi de prin satele
judeţului, fie cu maşini personale,
fie cu microbuze. Vedete incontes -
tabi le ale acestei ediţii au fost echi-
pele artistice din Brodina de Sus,
fanfara „Florile Bucovinei“ din Cân -
deşti. La fel şi talentatul solist
Scutelnicu Vasile, tot din Cândeşti, a
interpretat cântece în limba ucrai-
neană ale fostei lui învăţătoare, care
i-a descoperit talentul - Miroslava
Şandro; grupul vo cal din Paltinu,
grupul vocal din Mi lişăuţi, dansato-

rii din Bălcăuţi care au stârnit ropote
de aplauze, în dru mător fiind talenta-
tul şi neobositul Petru Şoiman. 

Organizatorul acestei activităţi,
Gheor ghe Cega, a deschis această
acţiune prezentând semnificaţia ei.
Apoi a urmat slujba de po menire
săvârşită de cei 3 preoţi
mai sus amin tiţi. După
slujba de pomenire s-a
proiectat un film docu-
mentar binevenit în anul
aniversar, când mulţi din-
tre cei prezenţi în sală
s-au văzut „în oglindă“.
Cu nostalgie şi emoţie
l-am revăzut pe fostul pre -
şedinte al UUR, Tca ciuc
Ştefan prezent la Ul ma la
sărbătoarea „Lu kian Ko -
by lyţea“ din 29 septem-
brie anul 2000, când per-
sonal m-am revăzut cu
corul vocal din Brodina,
alţi interpreţi, care azi sunt oameni
maturi. Dl Gheorghe Cega a evocat
personalitatea dnei Miroslava Şan -
dro. Apoi, fostul elev Mihai Gheor -
ghi a vorbit despre activitatea soţilor
învăţători Şandro, când au profesat
în satul Rogojeşti. Doamna Elisa -
beta Şe triuc a povestit despre priete-
nia cu răposata Miroslava. În cuvân-
tul ei a arătat că dna Şandro a fost

singura făp tură care i-a alungat din
vocabular şi din subconştient con -
cep te precum „imposibil“ sau „fri -
că“. Ea a fost soluţia oricărei dileme,
a învăţat-o tot ceea ce o face să fie
om, a transformat-o de-a lungul ani-
lor într-o fiinţă tolerantă. Nu şi-a în -

căl cat ab solut ni cio -
dată o promisiune, în -
dem nându-ne să res-
pectăm şi noi promi-
siunile făcute. I-a ară-
tat cum o promisiune
nu se face decât dacă
ai con vin  gerea că o
poţi îm plini şi i-a
demonstrat cum un
om poate trăi o viaţă
fără să-şi încalce cu -
vântul dat. Aşa cum
Pă mântul nu iese de
pe orbită şi soarele
răsare de la răsărit,
aşa şi ea a respectat

ceea ce a promis. Era frumoasă şi
profund umană fie că citea concen-
trată o carte, fie că prepara dulciuri,
fie că tricota, fie cânta la chitară. Tot
ce atingea mâna ei căpăta viaţă,
culoare şi începea să vibreze. Era o
creaţie divină care ne-a învăţat şi pe
noi să fim luminoşi, creând aici, pe
Pământ, o replică a locului natal.
Aşa se face că locul unde a trăit şi

muncit a devenit un spaţiu sacru
pentru noi toţi cei ce am cu nos cut-o,
un loc unde se concentrează noian
de energie pozitivă mai ales când
vizităm muzeul cu obiecte lăsate de
soţii Şandro - muzeul amenajat într-
una din camerele de la mansarda
Şcolii cu clasele I-IV Nisipitu. 

Cel mai mult i-a iubit mâinile.
Puteai crede că îşi ţine sufletul în
ele. Degetele lungi şi subţiri cântând
la chitară descriu gesturi diafane, ca
un balet al gândurilor ce prind viaţă
sonoră. Ea întruchipa cam tot ceea
ce oamenii îşi imaginează despre
îngeri. A făcut parte dintre acei oa -
meni care ne-au protejat şi ne-au
condus prin lu mea aceasta, căreia
i-a conferit, prin simpla ei prezenţă,
o frumuseţe odihnitoare. Iar în rela-
ţia cu ea a posedat capacitatea de
a-i citi stările şi gândurile, de a-i
intui dorinţele încă dinainte de a fi
formulate. Ele două comunicau din
priviri, aproape telepatic şi se tre-
zeau adesea rostind aceleaşi cuvinte.
Prin organizarea co memorării perso-
nalităţii dnei Şandro spunem lumii
că avem va lori şi că ştim să ni le pre-
ţuim. Dacă nu ştim să ne preţuim
valorile, nu ne va respecta nimeni,
nu ne va aşeza nimeni la masa boga-
ţilor, dacă noi nu ne respectăm între
noi. Ne vor fo losi şi atât. Prin preţui-
rea înaintaşilor noştri vom face
lumea şi mai frumoasă decât este
acum.

Artemizia GHEORGHI

Centenarul Miroslava Şandro

Joi, 9 februarie 2017, în Salonul Artelor al
Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu“ din Baia Mare,
a avut loc vernisajul expoziţiei personale de foto-
grafie artistică intitulate „Nu mă mir... constat“ a
fotografului Daniel Dan.

Deschiderea şi prezentarea expoziţiei a fost
făcută de dr. Ioan Marchiş, directorul Direcţiei

Judeţene pentru Cultură, Maramureş. Surpriza
evenimentului a fost tizul lui Daniel Dan, cunos-
cutul violonist băimărean tot Daniel Dan. Mulţi
ani s-a făcut confuzie între cei doi
Daniel Dan: unul fotoreporter la coti-
dianul „Graiul Maramureşului“, celă-
lalt talentat violonist. De data aceasta,
violonistul Daniel Dan, cu grupul său,
a oferit un moment muzical de mare
virtuozitate la deschiderea vernisaju-
lui.

O altă coincidenţă a fost că verni-
sajul a avut loc chiar în ziua de naşte-
re a fotografului Daniel Dan, născut la
data de 9 februarie în comuna Rona
de Sus. Acolo a absolvit Şcoala Gim -
na zială, deci îl consider şi ro nean.
Liceul l-a făcut la Baia Mare, iar stu-

diile superioare în Ucraina şi la Baia Mare. S-a
stabilit la Baia Mare. Ziarista Camelia Tocaci
con semnează în „Graiul Maramureşului“: „De la
fotografia de presă, Daniel Dan a ajuns la fotogra-
fie de înaltă ţinută artistică. Şi-a descoperit pasiu-
nea pentru fotografie, inspirat fiind de maestrul
fotograf Silviu Gheţie“ (11 februarie 2017). Într-

adevăr, a fost 7 ani reporterul cotidia-
nului „Graiul Mara mure -
şului“ apoi a gestionat un
shop foto în cartierul V.
Alecsandri. Din februarie
2016, Daniel Dan a deve-
nit fotograf free-lancer.

La vernisajul expoziţiei
au fost prezenţi foşti co -
legi de breaslă, din pre să,
prieteni, familia, fotografi
de renume din Baia Mare.
În cuvântul său dr. Ioan
Marchiş, directorul Di rec -
ţiei Judeţene pentru Cul -
tură Maramureş, a făcut o

analiză amplă a fotografiilor artistice
expuse de Daniel Dan, oferind un discurs de înal-
tă clasă. A amintit multe nume valoroase ale

Şcolii de fotografie din Baia Mare, cărora le-a
alăturat pe Daniel Dan, subliniind că acesta are
intuiţie şi sensibilitate artistică atât de necesare
creatorilor de artă, dar şi talentul extraordinar,
„este un om care şi-a ales bine drumul“.

La vernisaj a fost prezentă şi familia lui Daniel
Dan: tatăl, pictorul Aurel Dan, mama - publicista
Ileana Dan, sora Daniela şi nepotul Tudor. În
cuvântul său, pictorul A. Dan a afirmat despre
fotografiile lui Daniel Dan că „95% din fotografii
sunt imagini de înaltă ţinută artistică, autorul a
ştiut să surprindă detalii din natură, din viaţă şi să
le materializeze în fotografii“. Şi ceilalţi vorbitori

(colegi) au subliniat talentul lui Daniel Dan în
arta fotografică, incluzându-l în colectivul foto-
grafilor-artişti din Baia Mare. Iar eu îl adaug per-
sonalităţilor de seamă ale comunei Rona de Sus,
de unde provine. Comuna Rona de Sus este decla-
rată cel mai mare centru cultural-artistic dintre
satele ucrainene din Maramureş. Prof. univ. dr.
Vasile Bârlea a afirmat că Rona de Sus are cea
mai mare densitate de oameni de cultură din judeţ
de care desigur suntem mândri. Tot din Rona de
Sus provine şi ec. Nicolae Miroslav Petreţchi,
actualul deputat din partea Uniunii Ucrainenilor
din România, cu care ne mândrim.

Lui Daniel Dan ca şi altor tineri talentaţi le
urez mult succes în viitor!

Ileana DAN

Expoziţie de fotografie artistică 
a fotografului Daniel Dan
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Denumirea acţiunii/proiectului Data desfăşurării Locul
desfăşurării

IULIE
MARAMUREŞ

10). Festival: „Sărbătoarea cântecului şi
dansului ucrainean” 2 iulie Crasna Vişeului

11). Festival: „Ritual de nuntă la
ucraineni” 9 iulie Valea Vişeului

ARAD
6). „Să ne cunoaştem patria”
(excursie în Maramureş) iulie Maramureş 

CARAŞ-SEVERIN
8). Vizitarea locurilor de baştină  a
străbunilor din Transcarpatia iulie Ucraina

9). Zilele culturii ucrainenilor din Reşiţa iulie Reşiţa  

TIMIŞ
10). Turneu de fotbal  al tinerilor
ucraineni  16 iulie Ştiuca

11). Festivalul de datini şi tradiţii a
ucrainenilor lugojeni 28 iulie Lugoj  

BUCUREŞTI
11). Întâlnire la Casa huţulă (Muzeul
Satului):
- Tradiţii de artă meşteşugărească şi
culinară;
- Expoziţie de carte;
- Spectacol artistic

iulie Bucureşti  

TULCEA
15). Tradiţii în gastronomia
ucraineană „Festivalul borşului
pescăresc”

iulie
Tulcea, Sf.
Gheorghe,

Sulina
16). Participare la festivalul Dunării iulie Reni (Ucraina)

SUCEAVA
16). Obiceiuri ucrainene la Ploşcii 13 iulie Ploşcii

17). Petrivka – întâlnire cu huţulii iulie

18). Identitatea religioasă a ucrainenilor 20 iulie Dărmăneşti 

BOTOŞANI

9). Întâlnire între comunităţile ucrainene
din spaţiul românesc 8-9 iulie

Maramureş,
Satu Mare,

Arad
10). Sărbătoarea fanfarelor şi a
dansurilor ucrainene 29-30 iulie Cândeşti

OTUR

6). Excursie cultural-educativă în satul
natal al marelui Cobzar Taras Şevcenko,
pentru membrii activi ai UUR şi OTUR
(la care participă toate organizaţiile
judeţene ale UUR şi OTUR)

iulie
Regiunea

Zvenyhorodsk,
Ucraina

UFUR
6). Parada portului naţional ucrainean:
„Portul meu - mândria mea“ iulie Suceava şi

Maramureş

COMISIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT UUR

6). Cursuri de perfecţionare şi formare
profesională pentru cadrele didactice
care predau limba ucraineană/ cu profe-
sori invitaţi din Ucraina

iulie-august

-Ocna Şugatag
(profesori

formatori din
regiu nea

Transcarpatia)
-Vatra Dornei

(profesori 
formatori din

regiunea
Cernăuţi)

-Băile Felix

Denumirea acţiunii/proiectului Data desfăşurării Locul
desfăşurării

AUGUST
MARAMUREŞ

12). Sărbătorirea Zilei
Independenţei  Ucrainei 26 august Baia Mare

13). Festival internaţional de cântece
religioase ucrainene închinate cinstirii
Maicii Domnului, ediţia a VII-a

august Rona de Sus 

SATU MARE
10). Sărbătorirea Zilei Naţionale a
Ucrainei 24 august Satu Mare

CARAŞ-SEVERIN
10). Sărbătorirea Zilei Naţionale a
Ucrainei 24 august Caransebeş

12). „Din Maramureş la Ştiuca”:
sărbătorirea a 50 de ani de la venirea
ucrainenilor în localitate

8-9 august Ştiuca

13). Sărbătorirea Zilei Naţionale a
Ucrainei 28 august Timişoara

BUCUREŞTI
12). Şezătoare literară. Întâlnirea scri-
itorilor ucraineni din Bucureşti cu
cititorii 

august Bucureşti

13). Ziua Ucrainei; Ziua Drapelului august Bucureşti

GALAŢI

5). Ziua Naţională a Ucrainei august Galaţi

TULCEA

17. Zilele culturii ucrainene 10-15 august Sulina

18). Aniversarea Independenţei de
stat a Ucrainei 20-25 august Tulcea, Teliţa,

Fântâna Mare 

IAŞI
13). Sărbătorirea Zilei Naţionale a
Ucrainei şi a Drapelului de stat al
Ucrainei

20 august Iaşi

14). „Să ne cunoaştem fraţii”.
Excursie la org. jud. UUR vecine

august/
septembrie

SUCEAVA
19.). Comemorarea poetului naţional
Taras Şevcenko august Kiev

20). Simpozion  „Sylvestr
Iarycevskyi“ 6 august Siret

21). Concert de muzică religioasă
ucraineană, ediţia a III-a 13-15 august Maidan, Cacica

22). Ziua Ucrainei şi a ucrainenilor de
pretutindeni 24 august Siret

BOTOŞANI
11). Ziua naţională a Ucrainei.
Excursie la Kaniv 24 august Rogojeşti

OTUR
7). Participare la „Forumul Tine retu -
lui Ucrainean al diasporei“, Dnipro,
Ucraina (la care participă repre zen -
tan ţii  din toate organizaţiile judeţene
ale OTUR)

august
Dnipro,
Ucraina

SEPTEMBRIE

MARAMUREŞ

14). Caravana folclorului ucrainean septembrie
Repedea, Vişeu
de Sus, Bistra,

Coştiui
15). Competiţie de fotbal şi atletism:
„Ziua sportului la ucrainenii din
Maramureş“

septembrie Crăciuneşti

PLANUL DE ACŢIUNI/PROIECTE CULTURALE PE ANUL 2017

(Continuare în pagina a 6-a)

(Urmare din numărul 327/328)



56 Curierul UCRAINEAN

PLANUL DE ACŢIUNI/PROIECTE CULTURALE PE ANUL 2017
Denumirea acţiunii/proiectului Data desfăşurării Locul

desfăşurării
SATU MARE

11). Simpozion internaţional „Relaţii
româno-ucrainene. Istorie şi contempo-
raneitate“

septembrie Satu Mare

CARAŞ-SEVERIN
11). Festival: „Cântec şi joc la
ucrainenii din Anina“ 10 septembrie Anina

TIMIŞ

14). Excursie în Transcarpatia septembrie Mukacevo,
Ujhorod, Lviv

15). Gală maramureşeană a ucrainenilor
din Banat 18 septembrie Soca

16). Zilele culturii ucrainene 17 septembrie Variaş

BUCUREŞTI

14). Zilele culturii slave (în colaborare
cu Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine)       

septembrie Bucureşti

TULCEA

19). Zilele culturii ucrainene 21-23 septembrie Letea, Pardina,
Dunavăţu de Jos

20). Excursie de documentare „Pe
urmele cazacilor Zaporojeni“ 17 septembrie Reni, Izmail -

Ucraina
IAŞI

15). „Pe urmele lui Şevcenko şi
Eminescu“, excursie în Ucraina pentru
membrii filialei

septembrie/
octombrie Ucraina

16). Participarea la acţiuni organizate în
afara graniţelor la invitaţia asociaţiilor şi
instituţiilor din Ucraina sau din alte ţări

septembrie/
octombrie

SUCEAVA

23). Gospodina ucraineană – tainele
murăturilor 8 septembrie Milişăuţi

24). Festivalul de cântece ucrainene
„Frunza de ulm” 17 septembrie Ulma

BOTOŞANI
12). Tradiţii şi obiceiuri locale la
Rogojeşti 8-10 septembrie Rogojeşti

13). Ziua sportului pentru toţi 29-30 august/ 
1 septembrie Agafton

OTUR
8). „Zadunaiska rybka“ - concurs
ucrainean naţional de pescuit recreativ-
sportiv (la care participă toate
organizaţiile judeţene ale UUR şi
OTUR)

septembrie Tulcea –
Sarichioi

OTUR
7). Plantare de pomi în fiecare
organizaţie UUR din jud. MM: „Nu e
om cine nu a plantat un pom”

septembrie
În fiecare şcoală

cu predare în
limba ucraineană

oCToMBRIE 

MARAMUREŞ

16). Întâlnire cu fiii satului 14 octombrie Lunca la Tisa,
Bocicoiul Mare

17). Festivalul minorităţilor naţionale
din România octombrie Sighetu

Marmaţiei

CLUJ
9). 145 de ani de la naşterea poetului,
prozatorului, criticului literar şi artistu-
lui Bohdan S. Lepkyi (1872- 1941)

octombrie Cluj-Napoca

10). Deplasarea cu trupa de teatru
«Жар-птиця» („Pasărea de foc“) din
cadrul Org. jud. Cluj a UUR la Org. jud.
Bucureşti

octombrie Bucureşti

Denumirea acţiunii/proiectului Data desfăşurării Locul
desfăşurării

ARAD
7). Expoziţie culinară „Tradiţii în
gastronomia ucraineană” – în
parteneriat  cu Şc. Gimn. Tîrnova

octombrie Tîrnova

CARAŞ-SEVERIN
12). Obiceiuri de toamnă la
ucraineni. 
Nuntă ucraineană

22 octombrie Cornuţel

BUCUREŞTI
15). Sărbătorirea căzăcimii
ucrainene. 
Hramul bisericii ucrainene din
Bucureşti. Spectacol de muzică
religioasă

14 octombrie Bucureşti

GALAŢI
6). Comemorarea hatmanului I.
Mazepa. Depunerea de flori la
monumentul din «Parcul Libertăţii»

octombrie Galați

TULCEA
21). Dialog intercultural 20-30 octombrie Tulcea

IAŞI
17). Zilele Iaşului octombrie Iaşi
18). Festivalul dansului şi cântecului
popular naţional din judeţul Iaşi
„Confluenţe“

octombrie Iaşi

SUCEAVA
26). Masă rotundă „Rolul seniorilor
ucraineni din Bucovina în activitatea
UUR“

1 octombrie Brodina

27). Ziua educaţiei în şcolile cu
predare în limba ucraineană. 5 octombrie toate

organizaţiile

28). Seară literar-artistică ucraineană 26 octombrie Negostina

BOTOŞANI
16). Sărbătoarea culturii ucrainene
botoşănene 21-22 octombrie Tudor

Vladimirescu
OTUR

9). Zilele filmului ucrainean octombrie Cluj-Napoca

UFUR
8). Gânduri pentru cadrele didactice
pensionare octombrie Maramureş

COMISIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT UUR

7). Consfătuirea cadrelor didactice de
limba şi literatura ucraineană, de
educaţie muzicală şi de religie
ortodoxă ucraineană

octombrie Cluj-Napoca

noIEMBRIE

MARAMUREŞ

18). Obiceiuri de toamnă la Remeţi noiembrie Remeţi

SATU MARE

12). Ziua culturii ucrainene noiembrie Tarna Mare,
Satu Mare

CLUJ

11). 295 de ani de la naşterea scriito -
rului şi filosofului Hryhori
Skovoroda (1872-1941)

noiembrie Cluj-Napoca

12). Deplasare cu trupa de teatru
«Жар-птиця» („Pasărea de foc“) din
cadrul Org. jud. Cluj a UUR la Org.
jud. Maramureş

noiembrie Maramureş

CARAŞ SEVERIN
13). Întâlnire cu scriitorii ucraineni 12 noiembrie Copăcele

(Continuare în pagina a 7-a)
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Denumirea acţiunii/proiectului Data desfăşurării Locul

desfăşurării
TIMIŞ

17). Ziua ucrainenilor din Criciova 21 noiembrie Criciova

BUCUREŞTI
16). Ziua scrierii şi limbii ucrainene 7 noiembrie Bucureşti
17). Invocarea Holodomorului noiembrie Bucureşti
18). Comemorări şi depunere de
coroane la mormintele personalităţilor
ucrainene din Bucureşti

noiembrie Bucureşti

GALAŢI
7). Comemorarea Holodomorului din
Ucraina anilor 1932-1933 noiembrie Galaţi

TULCEA

22). Zilele culturii ucrainene 8-22 noiembrie Crişan,
Caraorman

23). Comemorarea victimelor
Holodomorului din Ucraina anilor
1932-1933

noiembrie Tulcea

24). Participarea la acţiunea „Ziua
Dobrogei“ noiembrie Tulcea

IAŞI
19). Evocarea  literar-artistică a
scriitorilor din Bucovina 12 noiembrie Iaşi

20). Simpozionul „Ziua scrisului
ucrainean şi a limbii ucrainene” 12 noiembrie Iaşi

21). Seara de film documentar al
minorităţilor din Iaşi.
Masă rotundă dedicată Zilei memoriei
jertfelor Holodomorului

26 noiembrie Iaşi

22). Simpozionul „Zilele culturilor
slave”

noiembrie/
decembrie Iaşi

SUCEAVA
29). Să ne cunoaştem trecutul –
Holodomorul din Ucraina anilor
1932-1933

noiembrie Suceava

30). Omagierea scriitoarei Olha
Kobyleanska 27 noiembrie Gura Humorului

BOTOŞANI
17). Bohdan Hmelnyţkyi – personaj
controversat al istiriei ucrainenilor 12 noiembrie Botoşani

UFUR
9). Chipul femeii în cultura ucraineană noiembrie Cluj-Napoca

COMISIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT UUR

8). Simpozionul internaţional
„Învăţământul în limbile minorităţilor
între tradiţii şi perspective“, ediţia I-a

noiembrie Bucureşti

9). Aniversarea a 20 de ani de la
reînfiinţarea Liceului Ucrainean „Taras
Şevcenko“, Sighetu Marmaţiei

noiembrie Sighetu
Marmaţiei

DECEMBRIE
MARAMUREŞ

19). Sărbătorirea Pomului de iarnă decembrie
toate şcolile în
care se studiază

limba ucraineană

SATU MARE

13). Sărbători de iarnă la ucrainenii
din Satu Mare (Sf. Nicolae) decembrie Micula

CLUJ
13). 330 de ani de la alegerea ca hat-
man al Ucrainei (la 1687) a lui Ivan
Mazepa

decembrie Cluj-Napoca

Denumirea acţiunii/proiectului Data desfăşurării Locul
desfăşurării

ARAD
8). E vremea colindelor „Astăzi s-a
născut Hristos“ decembrie Tîrnova

CARAŞ-SEVERIN
14). Festival de colinde şi datini
ucrainene 17 decembrie Cornuţel

TIMIŞ
17). Festivalul internaţional de 
colinde ucrainene în Banat 18 decembrie Timişoara

BUCUREŞTI
21). Sărbătorirea Sf. Nicolae
(în colaborare cu Ambasada Ucrainei
din Bucureşti)

decembrie Bucureşti

22). Concert de colinde ucrainene 26 decembrie Bucureşti

GALAŢI

8). Ziua Naţională a României decembrie Galaţi

9). Ziua Minorităţilor Naţionale decembrie Galaţi

TULCEA
25). Ziua Minorităţilor Naţionale 18 decembrie Tulcea

26). Sărbători de iarnă nord-dobro-
gene ale ucrainenilor 20-30 decembrie toate org. 

27). Participarea la Festivalul de co -
linde ucrainene decembrie Timişoara

28). Depuneri de coroane Tulcea decembrie Tulcea

IAŞI

23). Spectacol omagial dedicat Zilei
Minorităţilor 17 decembrie Iaşi

24). Participarea la festivalurile
datinilor şi colindelor organizate de
org. jud. UUR

decembrie/
ianuarie

25). Sărbătorirea a 10 ani de la consti-
tuirea org. munic. Iaşi a UUR decembrie Iaşi

SUCEAVA
32). Ziua Minorităţilor Naţionale 18 decembrie Rădăuţi

33). Festivalul internaţional de
colinde ucrainene 27 decembrie Siret

BOTOŞANI
18). Festivalul «Colinde», ediţia a
XII-a 27 decembrie Tudor

Vladimirescu

COMISIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT UUR

10). Ziua profesorului ucrainean 18-19 decembrie
Bucureşti sau

Sighetu
Marmaţiei

DIVERSE

IAŞI
26). Participarea la acţiuni cultural-
sportive organizate la nivelul org. jud.
UUR

la invitaţia org.
jud. UUR

27). Festivalul-concurs de dansuri
populare ucrainene  

în vacanţa
şcolară Iaşi

28). Masă rotundă: „Diversitatea
culturală“. Cunoaşterea reciprocă a
tradiţiilor şi  obiceiurilor specifice
minorităţilor din jud. Iaşi

în baza înţelegerii
cu celelalte

minorităţi din Iaşi
Iaşi

nicolae Miroslav Petreţchi, 
preşedintele UUR

Mihai Traista,
preşedintele Comisiei 
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În localitatea majoritar

ucraineană Remetea Mică
din judeţul Timiş trăiesc
peste 300 de ucraineni
care provin din localităţile
ma ra mureşene Valea Vi -
şeu lui, Bistra şi Crasna. Ei păs trea ză cu sfinţe-
nie obiceiurile şi tradiţiile pe care le-au adus
din Maramureş. La data de 6 ianuarie, ucraine-
nii sărbătoresc Ajunul Cră ciu nului când fiecare
familie se roagă lui Dum ne zeu, serveşte cele 12
feluri de mâncare, după care cântă colinde
ucrainene. Imediat după aceasta, copiii umblă
din casă în casă vestind naşterea Domnului Isus

Hristos. În localitatea Remetea Mică sunt două
vicleimuri, cel tânăr şi cel bătrân care în seara
de Crăciun şi în prima zi de Crăciun, umblă din
casă în casă cu colinda, iar banii obţinuţi oferă
bisericii pentru diverse investiţii. A doua zi de
Crăciun ucrainenii se adună în număr mare la
sediul UUR din localitate. Anul acesta, au venit
colindători din localitate, dar şi din localitatea

ve cină Masloc.
Au fost prezenţi
an sam blul „Hu -
ţu lii din Banat“,
dl pre şedinte
Gheor    ghe Hleba
îm  preună cu co -
mi tetul UUR,
pri marul comu-
nei, dl Lupu Io -
nel, îm preună cu
câţiva consilieri.
La această sărbă -
toa re co linda
ucrai neană, mu -
zi ca, cântecul şi

dansul erau la ele
acasă. Toţi cei pre-
zenţi au mulţumit
comitetului UUR în
frunte cu dl Gheor -
ghe Hleba pen tru

spri jinul acordat. Surpriză mare era şi pentru
copiii care învaţă limba ucraineană, deoarece
preotul paroh Adrian Vişovan, cel care, pe lân -
gă preoţie, îi învaţă pe copii la şcoală limba
ucrai nea nă, le-a împărţit cadouri obţinute de la
UUR.  

Ana HRIN

Tradiţii şi obiceiuri legate de sărbătorile
de iarnă la ucrainenii din Banat

Majoritatea ucrainenilor din România tră-
iesc în cele patru zări ale ţării: Maramureş, Bu -
covina, Dobrogea, Banat. Sunt şi în alte ora şe şi
sate, dar în număr mai mic. Oriunde s-ar afla,
ucrainenii îşi păstreză obiceiurile, tradiţiile,
portul şi limba. Fiecare zonă are specificul ei.

Suceava şi Maramureşul sunt două judeţe
din nordul ţării unde trăiesc mulţi ucraineni.
Dru mul între ele este lung, dar atât de frumos
cum nu găseşti altul în lume, pentru că trecem
Mun ţii Carpaţi. Nu poate fi nicăieri mai minu-

nat ca în Carpaţii noştri seculari. Peisajul este
unul de basm, aerul proaspăt şi curat te încarcă
cu energie pozitivă, cu bună dispoziţie. Fie iar -
nă, fie vară în Carpaţi găsim ceea ce se numeşte
sănătate. Peisajul cu brazii încărcaţi cu promo-
roacă te face parcă să pluteşti deasupra panora-
mei care ţi se deschide în faţa ochilor. Cât de

fru moa să este ţara noastră cu toate formele ei
de relief, numai să o iubim cu adevărat. Ucrai -
nenii din nordul ţării, de o parte şi de alta a Car -
pa ţilor, sunt convinşi că nimeni nu le poate
schimba nici portul şi nici graiul. Am vizitat de
mai multe ori meleagurile maramureşene şi am

ră mas cu o impresie
foarte plăcută când am
constatat că oamenii de
aici iubesc limba şi por-
tul popular. Ei au de -
mon strat că mai ales în
zile le de sărbătoare
cins tesc costumul
popular şi îl poartă cu
mândrie. În aceste două
judeţe costumul popu-
lar diferă de la o zonă la
alta. În Ma ramureş, se
poartă fustă înflorată cu
pliuri, creaţă până la ge -
nunchi, ia albă cu rijuri
şi altiţă, cojocel. Fetele

îmbujorate îşi pun şăluţul pe cap, iar băieţii,
căciulă. În Suceava, fetele poartă catrinţă sau
fustă brodată, ie specifică cu modele viu colo-
rate şi batic mare multicolor pe cap sau pe spa -
te. Frumuseţea portului popular nu are termen
de comparaţie, este unică.

Dacă portul popular diferă puţin
între cele două judeţe, graiul dulce
ucrainean este acelaşi. Am o prietenă
din copilărie tocmai în Baia Mare,
fiind înconjurată de români. Nu are
cu cine să vorbească ucraineşte, dar
când ne întâlnim pe calea undelor
conversăm numai în limba noastră
maternă. Când am fost la Sighet cu
colinda, ea a venit special din Baia
Mare ca să ne întâlnim şi să ne ascul-
te cântând ucraineşte. Cu această
ocazie am vizitat şi câteva biserici şi
mănăstiri, iar una dintre ele a fost
Mănăstirea Bârsana, care îi veghea-

ză din vârful dealului pe ucraineni. Este o bine-
cuvântare să treci pe la această mănăstire, acolo
te încarci cu multă forţă spirituală, iar oamenii
devin mai buni şi mai bogaţi sufleteşte. Am tre-
cut şi pe lângă Mănăstirea Prislop, prin Pasul
Prislop, graniţă dintre cele două judeţe.

Din Suceava-n Maramureş drumul este lung,
dar minunat. Ce bine ar fi dacă toţi ucrainenii ar
vorbi aceeaşi limbă, cu siguranţă am fi mai buni
şi mai înţelepţi.

Felicia GRIGORAŞ

DIN SUCEAVA-N MARAMUREŞ



La final de Gerar, fiecare dintre elevii clasei a
VIII-a de la Şcoala Gimnazială din Bălcăuţi a fost
un Cireşar. Această metamorfoză a fost posibilă
datorită faptului că şcoala din localitate a fost
gazda Cercului pedagogic al profesorilor de lim -
ba şi literatura română din zona Rădăuţi III. 

Tematica activităţii de formare continuă a fost
„Evaluarea - componentă esenţială a procesului
instructiv-educativ“. Activitatea a debutat cu sus-
ţinerea unei lecţii demonstrative de către doamna
profesoară Lăcrămioara Grigorciuc. A fost o lec-
ţie de recapitulare, sistematizare şi evaluare a
cunoştinţelor despre textul epic. Textul suport a
fost volumul II din seria „Cireşarii“ de Constantin
Chiriţă - „Castelul fetei în alb“.

Ac tivitatea a continuat cu un  schimb de bune
practici realizate în cadrul atelierelor metodice şi
a fost coordonată de către responsabilele cercului
pedagogic, doamnele profesoare Camelia Fra se -

niuc şi Carmen Daniela Andriiciuc. Gru pul de
folk „Mirsin“ din Bălcăuţi, coordonat de domnul
pro fesor Petru Şoiman, a prezentat un scurt pro-
gram artistic în faţa profesorilor prezenţi la acti-
vitate. 

În cuvântul de autoevaluare, doamna profe-
soară Lăcrămioara Grigorciuc a spus: „ Mi-am în -
ceput cariera didactică ca educator într-un centru
de plasament. După cinci ani, am revenit în satul
meu natal devenind învăţătoare. Între timp, am
absolvit Facultatea de Litere din cadrul Uni -
versităţii „Ştefan cel Mare“ Suceava, specializa-
rea ucraineană-română. Din anul şcolar 2011-
2012, funcţionez ca profesoară de limba şi litera-
tura română la Şcoala Gimnazială din Bălcăuţi.
Am păşit pe un drum nou, înarmată cu un bagaj
solid de noţiuni teoretice şi cu o bogată experien-
ţă didactică... dar dintr-un cu totul alt domeniu. Şi
iată-mă, un umil ucenic, bătând la porţile unei
pro fesii atât de im portante pentru societate.
M-am apucat de muncă, de citit din experienţa
colegilor şi de aplicat bunele lor practici în activi-
tatea mea. Azi a fost o zi de foc pentru mine: sus-
ţinerea unei lecţii demonstrative care să constituie
un exemplu de urmat pentru toţi cei prezenţi.

După cum se ştie, stimularea lecturii şi dezvol-
tarea com pe tenţelor de lectură sunt componente
ale finalităţilor educaţionale, în general, şi com-
petenţe-cheie în orele de literatură română, în
special, fapt pentru care profesorul caută şi elabo-
rează permanent noi strategii didactice pentru
atin gerea lor. Acest lucru mi-am propus şi eu as -
tăzi... Am conceput un proiect didactic respectând
principiul accesibilităţii textu-
lui literar şi al adecvării lui la
par ticularităţile de vârstă şi de
grup, precum şi uti li zarea unor
me tode şi mijloace didactice
di ver se pentru a facilita recep-
tarea textului literar. Demersul
didactic întreprins astăzi şi-a
propus evaluarea cunoştinţelor
elevilor în ceea ce priveşte tex-
tul epic, capacitatea acestora

de a redacta di -
ver se texte con-
form unor cerinţe
date precum şi
medierea cultu-
rală între carte şi
elevi.  

M-am străduit
ca în orele de studiu alocate ro ma -
nului, şi în cheiate astăzi cu această
lecţie demonstrativă, să am în vede-
re, ca de fiecare dată, cele patru
coordonate care vizează lectura lite-
rară: textul (capacitatea elevilor de
a citi şi înţelege informaţia dată),
precum şi contextul (încadrarea tex-
tului  într-un gen literar, într-o spe-
cie literară sau în universul literar al

scriitorului abordat), subtextul (semnificaţia per-
sonajelor, perspectiva naratorului şi a naraţiunii)
şi posttextul (prin impresiile legate de lectură şi
argumentele empatice, elevul este condus spre

crearea unui sistem de valori
şi principii morale, precum şi
dezvoltarea gustului pentru
frumos, însuşirea şi utilizarea
cotidiană a unui limbaj ex -
presiv etc.).

Nicolae Manolescu afir-
ma că: „A citi înseamnă a în -
văţa, e o formă de experienţă
sau, mai bine zis, un multi-
plicator pentru experienţele
noastre, căci dacă ne-am
măr  gini la ceea ce putem trăi
sau vedea în jurul nostru în tr-
o viaţă de om, am fi săraci.

Cred, din contră, că cititul furnizează vieţii o
enormă cutie de rezonanţă, în care întâmplările
trăite de noi se confruntă cu cele trăite sau imagi-
nate de alţii şi în care, prin comparaţie, semnifi-
caţiile le sporesc considerabil“.

Acest crez încerc să-l sădesc şi în conştiinţa
elevilor mei. Sper să-mi iasă într-un procentaj cât
mai mare. Se spune că mun ca unui profesor se
vede peste ani. Expe rien ţa la catedră m-a învăţat
însă  că  munca unui profesor se vede peste ani
sau ni ciodată. Sau cine ştie?... poate sunt şi eu
asemenea vasului crăpat... aşa umilă şi nefolosi-
toare cum mă simt uneori, cine ştie câte flori
neştiute de mine au înflorit udate fiind de vorbe-
le-mi rostite - an după an - în faţa elevilor mei?“

În plină iarnă, la Bălcăuţi au înflorit „ci reşii“ -
elevii clasei a VIII-a din localitate. Membrii unei
comunităţi ucrainene bine închegate, aceşti copii
au demonstrat că au competenţe de comunicare
orală şi scrisă în limba română foarte bine dezvol-
tate.

Convalia HREHORCIUC
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Ora de limba română într-o
comunitate ucraineană

Într-un Ev Mediu modern
Cine fuse colonist
Doar al Sicei Medievale?
Un Dmytro, zis şi Baida
Muşatin era de fel
Căci, cum Iorga ne spunea,
El din Ştefan se trăgea
Mai direct, dinspre o soră
A lui Petru, zis şi Majă
Petru Rareş îl chema
Ce vreţi voi, măi nihilişti!
Sânge apă nu se face
Prima Sice Medievală
Atestată de istorii
În Hortyţea construi
Unde-n urmă cu vreo şase
Veacuri grele, de istorii
Sveatoslav Ihorevyci
Pierise asasinat
De-aliaţii pecenegi
Încercase şi Dmytro
Să ocupe un bun tron
Al Moldovei, se-nţelege 
Ce pe drept se cuvenea,
Nu doar lui... la toţi ai săi
Căci din Rareş se trăgea
Însă fuse capturat
Iar de turci... şi torturat
Şi se stinse astfel Baida 
Un erou ucrainean
Şi cu sânge moldovean
Ce lăsă în urma lui
Marea Sice, ca model
Peste veacuri va să fie
Libertate pentru fraţi
Pentru-o ţară... şi un ţel!

Ionuţ MUTU

Vyşneveţkyi... zis şi Baida



510 Curierul UCRAINEAN

Duhul lui Dumnezeu pluteşte deasupra apelor.
De Bobotează apele râului Iordan o iau spre
amonte. Sfinţirea apelor, a caselor, a gospodării-
lor este aşteptată de oamenii satului din acest căuş
de munte cu pioşenie şi rugăciune. Aproape toţi
locuitorii participă la slujba de Bobotează şi, mai
apoi, la sfinţirea apei în albia Sucevei. Obârşiile
Sucevei înseamnă un început. Aici, într-un spaţiu
binecuvântat, se naşte râul Suceava, care avea să-
şi împrăştie numele într-un ţinut întreg. Pe malul
acestei ape molcome, uneori învolburate, azi aco-
perite cu un strat protector de gheaţă, a ...răsărit
crucea de gheaţă, împodobită frumos cu molizi.
Este un fel de împreunare a cerului cu pământul.
În Ajun, gospodarii satului,  uniţi într-un gând şi
tradiţie, au ridicat crucea de gheaţă.  În 1954,
preoţii Mihailevschi Ion, Stasiuc Toader, Moţco

Pantela, Leiba Gh. au clădit prima cruce de ghea-
ţă după război (informaţie orală, Stasiuc Ion, pen -
sio nar tânăr, născut la 29 februarie 1940). După
slujba săvârşită la biserică, alaiul se îndreaptă
spre crucea de gheaţă. Se aude chiraleisa. Cai cu
canafi şi zurgălăi încălecaţi de tineri îmbrăcaţi în
straie naţionale se postează în fruntea alaiului.
Corul din Câm pu lung Moldovenesc, prin glasuri-
le cristaline, parcă a făcut să se dezgheţe apele din
gerul Bobotezei şi să ne umple inimile de bucurie

şi frăţietate.
Pe vremuri, gheaţa se tăia cu toporul

şi, mai apoi, pentru a i se da forma dori-
tă, se folosea joagărul. Care va să zică,
crucea de gheaţă are vechime în zonă.
Ridicarea ei a fost întreruptă de comu-
nişti în anumite intervale, să... nu strice
apa. Crucea era împodobită cu ramuri de
molid, cum, de altfel, se întâmplă şi as -
tăzi. Apele cerului se îm preu  nează cu
cele ale pământului. Sunt mo mente de
armonie, înălţare şi mulţumire.

Ajunul Bobotezei înseamnă post şi
rugăciune. Se pregăteşte masa, ca la

Crăciun, cu bucate de post: hribi, mazăre, cartofi,
bob, sarmale, grâu, vin şi altele. Preotul paroh
Valentin Petru Ardelean trece pragul fiecărei gos-
podării şi aduce agheasma mare, care este o bine-
cuvântare pentru toată suflarea satului, agheasmă
care trebuie luată 8 zile la rând pe nemâncate. Cu
ani în urmă, gospodina aşeza pe crucea preotului
un fuior de in sau cânepă (povismo). În straie tra-
diţionale, la slujba de sfinţire participă şi tineri
călăreţi.

Majoritatea covârşitoare a populaţiei este de
sorginte ucraineană-huţulă, vieţuitori cu rădăcini
adânc înfipte în glia satului. 

Fetele care cad de Bobotează se mărită, potri-
vit obiceiului. N-am aflat nimic despre... cavaleri.
8 zile de la Bobotează nu se spală rufele la râu. Cu
ani în urmă, rufele se spălau la râu, indiferent de
anotimp. Iarna, chiar dacă temperaturile erau ne -
gative, folosind o ulcică cu apă fierbinte, fe meile
spălau rufele în albia râului. Pentru că a doua zi
este marea sărbătoare a Sfântului Ioan, cei care
poartă acest nume aflau în prag de dimineaţă,
undeva la poartă, un buhaş, adică un brăduţ împo-
dobit care ascundea şi un cadou, ataşat la o prăji-
nă de 9-10 m, ceea ce însemna că sărbătoritul  tre-
buia să invite vecinii, prietenii la masă şi la un
păhărel de voie bună. La mulţi ani! 

Şi, uite aşa, s-a încheiat ciclul sărbătorilor de
iarnă, cu bună dispoziţie şi împăciuire. Şi cu poftă
de muncă!

prof. Ion AFLOREI

BOBOTEAZA 
PE STIL VECHI

Conform legilor lui Moise primii băieţi din
familiile iudeilor trebuiau aduşi, în a patruzecea
zi de la naştere, pentru împărtăşire. Prin aceasta
ei se dedicau lui Dumnezeu. În popor obiceiul
este cunoscut ca „aducerea copilului”. Pentru
aceasta, neapărat trebuia adusă o jertfă. Legea
aceasta amintea de ieşirea evreilor din Egipt, eli-
berarea din robie, de salvarea de la moarte a pri-
mului copil al familiei. 

La patruzeci de zile de la naşterea lui Isus
Hristos din Fecioara Maria, cinstim ziua ducerii
Pruncului dumnezeiesc la templul din Ierusalim,
de către Preasfânta Maică şi Dreptul Iosif, pentru
ascultarea Legii vechi, împlinindu-i porunca,
aducând drept jertfă doi porumbei. În  această
biserică trăia un bătrân cu numele Simeon. Era
un om drept, cucernic şi aştepta venirea Mân tui -
torului. Sfântul Duh îl prevestise că va trăi ani
mulţi, până îl va vedea pe Hristos Domnul. Tot în
această zi, bătrânul Simeon, mişcat de Duhul
Sfânt, vine la templu împlinindu-şi, înainte de
moarte, aşteptarea de a-L vedea pe Mesia. În
Pruncul adus în templu, vede noua putere de
mântuire dăruită de Dumnezeu lumii. Puterea de
mântuire a credinţei în Hristos, era mai tare decât
puterea legii vechi. Bucuros de descoperire,
Simeon vine în întâmpinarea pruncului Isus. L-a
binecuvântat şi luându-L în braţe, plin de recu-
noştinţă şi-a cântat minunata lui cântare preamă-
rindu-L: „Acum slobozeşte pe robul Tău,
Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură
ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea
feţii tuturor popoarelor; lumina spre descoperirea
neamurilor şi slava poporului Tău Israel“ (Luca
II, 29-32) Amin. Maria şi Iosif au fost uimiţi de
cuvintele lui Simeon. Simeon se adresează
Fecioarei spunându-i „că pe el se vor certa în
popor, unii se vor mântui, iar alţii vor muri. Tu
vei trăi un mare necaz pentru fiul tău. El va
suferi”. Aici, în biserică, se afla bătrâna pioasă
Ana – proroc, care l-a slujit pe Dumnezeu şi se
închina. Ea l-a recunoscut pe Mântuitor, s-a apro-
piat de El vorbind despre El tuturor în Ierusalim
ca despre venirea Mântuitorului pe pământ.

Acest eveniment, când sfinţii Simeon şi Ana
l-au întâlnit în Biserică pe Mântuitor, se numeşte
Întâmpinarea Domnului. Pentru el, Hristos

însemna puterea cea mare de mântuire a lui
Dumnezeu în lume, este lumina tuturor popoare-
lor, slava lui Israel cel vechi şi cel nou. Nu vrea
să spună numai că cel care L-a privit pe Isus
poate muri în pace, ci şi cel care l-a primit pe Isus
şi puterea Lui de mântuire are puterea de a trăi şi
viaţa de aici, împăcat cu Dumnezeu, departe de
robia păcatului şi liber de tirania celui rău. 

Semnificaţia acestei sărbători pentru popor:
- Întâlnirea iernii cu vara. Iarna este o babă

urâtă, iar vara o tânără fată.
- Dacă în această zi natura este luminoasă,

liniştită, înseamnă că recolta va fi bogată, iar
albinele vor roi bine.

- Vântul, e un semn rău.
- Moina vesteşte o primăvară târzie.
- Va veni frigul dacă cocoşul va bea apă din

băltoacă, iar gospodarul va avea multe necazuri. 
- Dacă în această zi picură streşinile, anul nu

va fi bun pentru albine, mierea strânsă va fi acră. 
- Ziua liniştită presupune o recoltă deosebită

de legume şi cereale. 
- O zi friguroasă, vijelioasă, anticipează o vară

rece, neroditoare.
- Este ziua când sunt scoase vacile din grajd,

pentru a se însori.
- Femeile însărcinate şi lăuzele merg la biseri-

că. Primele se roagă Sfintei Fecioare să nască
uşor. Lăuzele îi mulţumesc pentru ajutorul primit
la naştere.

Legenda spune că februarie este o lună greu
de înţeles. E greu să-i intri în voie. Geruri, visco-
le, uneori căderi masive de zăpadă urmate de
înzăpeziri. Iată de ce eşti legat mai mult de căldu-
ra casei.

Bunica îi spunea întâmpinare pentru că de
abia te obişnuiai cu capriciile vremii când deoda-
tă apăreau zile calde când erai forţat să-ţi scoţi
cojocul. După ele din nou pot apărea manifestări
caracteristice anotimpului rece-iarna. Este luna
surprizelor când se întâlnesc două anotimpuri,
iarna şi vara. Bunica ne descria bătrâna Iarnă
îmbrăcată într-un cojoc peticit, semănând mai
mult cu o vrăjitoare. În spate ducea o traistă plină
cu geruri şi viscole puternice. 

Vara vine ca o fată frumoasă, timidă, cu o
coroniţă împletită din flori de câmp, cu o faţă
zâmbitoare. Bătrâna Iarnă privind-o scrâşneşte
din dinţi, căutând s-o alunge. Cu toată gingăşia
chipului, Vara îşi are puterile sale. Ea domină
seva pământului şi aduce viaţă, hrănind toate vie-
ţuitoarele. 

Este momentul când începe întrecerea între
cele două anotimpuri. Iarna îşi scoate din traistă
slugile supuse, devotate. Din cauza timpului

capricios, mai mult nefavorabil vieţuitoarelor, i
s-a dat numele de Furioasa, în traducere Februa -
rie. Când Iarna îşi pierde din puteri, începe să se
salute cu Vara. 

- Doamne, ajută! Sănătate, Iarnă! Oare nu-i
timpul să ne schimbăm locurile? Tu odihneşte-te,
acumulează putere, iar noi cu surioara Primăvară
e timpul să ne apucăm de treabă.

- Asta-i cam aşa. Totuşi, nu este bine că oame-
nii sunt fericiţi de venirea voastră, iar pe mine mă
dojenesc, se tânguie Iarna. De parcă nu eu am
adus Sfintele Sărbători, zăpada pentru o recoltă
bogată din acest an, iar pe oameni i-am obligat să
se odihnească. 

- Ăsta-i adevărul. Şi tu eşti sora noastră. Ar
trebui ca oamenii să te petreacă cu cinste.

Virgil RIţCO

ÎNTÂMPINAREA
DOMNULUI NOSTRU

ISUS HRISTOS

M-au atras totdeauna persoanele vârstnice
cărora le-am purtat admiraţie şi respect desăvâr-
şit. Astfel, în lunga mea călătorie pe câmpul slo-
velor prin cărţi, articole din reviste şi ziare nu
puţine au fost acestea! Mulţi cititori care au citit
ştiu înclinaţia mea pentru longevivi. Şi pe
meleagul meu de trai am întâlnit o mulţime din-
tre aceştia. Evident că auzind despre ei mi-am
pus condeiul la treabă. De-a lungul anilor mulţi
au fost chemaţi la Domnul. Unii însă mai trăiesc
şi se apropie de o sută de ani! Unul ar fi Vasile
Popiuc al lui Nichita, născut la 18 aprilie 1918
în Şipotele Sucevei (Ucraina). Am mai scris
despre acest om „cu viaţa la înălţime!“ în 2014.
Dar au trecut 2 ani! Şi bătrânul trăind în conti-
nuare în aerul puternic ozonat pe muntele cu
altitudinea acolo de 1313 metri, deşi bolnav, în
cârje, nu dă aspectul prin luciditate că a trecut
de 98 de ani! Ei bine, asta-i o vârstă, oameni
buni! Să aflăm că domnul Vasile Popiuc împli-
neşte anii echivalenţi unui secol! Dumnezeu
să-l ajute!

Decebal Alexandru SEUL

Longevitate
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Marţi, 27 decembrie 2016, a avut loc inaugu-
rarea „Centrului Cultural“ Cândeşti, Bucovina şi
Festivalul colindelor, datinilor şi obiceiurilor săr-
bătorilor de iarnă din această localitate.

La aceste manifestări ne-au onorat cu prezenţa
oficialităţile judeţene în persoana dlui Costică
Macaleţi, preşedintele Consiliului Judeţean,
Dorin Birta, vicepreşedintele CJ Botoşani.

Din partea parlamentarilor, au luat parte dna
senator Doina Fedorovici (PSD), dna deputat
Mihaela Huncă (PSD). Din partea Organizaţiei
judeţene Botoşani a UUR a participat dl Semciuc
Victor.

La aceste evenimente au participat ca invitaţi
din comuna Volocineţii Vechi, raionul Hliboca,
Ucraina, primarul comunei, dl Ostaficiuk Petro,
vicepreşedinţii Consiliului Raional Hliboca, dnii
Vitalie Humelnicu şi Volodea Ciobotar care au
însoţit un valoros grup vocal „Vyşyvanka“.

La ora 14:00 au început să se desfăşoare pro-
gramele artistice ale formaţiilor prezente.

Pentru început, grupul vocal „Vyşyvanka“ din
Volocineţii Vechi, raionul Hliboca-Ucraina, a în -
cân tat plăcut un numeros public ucrainean şi nu
numai prin interpretarea de datini şi colinde, ci şi
prin cântece religioase şi laice în limba ucrainea-
nă ce au mers la sufletul celor prezenţi, care i-au
răs plătit cu prelungi aplauze. O emoţionantă
evo lu ţie pe scenă a avut-o grupul de colindători
condus de preotul paroh I. Amarinei. Aceeaşi
evoluţie a avut şi grupul de colindători mici de
grădiniţă care a uimit pur şi simplu spectatorii
prin re pertoriu şi interpretare. Grupul condus de
profesoara Şeucaliuc Veronica a fost răsplătit cu
repetate aplauze şi multe daruri. Formaţia de
datini şi căluţi din satul Talpa, sat aparţinător
comunei, a prezentat în faţa publicului un reper-
toriu de datini şi jocuri pe gustul celor prezenţi.
Ansamblul artistic „Primăvara“ din satul
Rogojeşti, comuna Mihăileni, a răscolit nostalgii-
le şi amintirile atât ale tinerilor, cât şi ale celor
vârstnici prezenţi în sală, prin varietatea colinde-
lor şi cântecelor în limba ucraineană din lada de
zestre a bunicilor.

Ansamblul „Lozneanca“ de datini şi obiceiuri
din comuna Lozna, Botoşani, a fost un deliciu

pentru publicul care a umplut sala până la refuz.
Ansamblul era compus din colindători şi traves-
tiţi în capre, urşi, reni, căluţi etc. Evoluţia acestor
formaţii valoroase prin varietatea repertoriului
prezentat a încântat asistenţa, care i-a răsplătit cu
urale şi aplauze. Tot în aplauze a evoluat şi rapso-
dul popular Vasile Scu tel nicu, acompaniat de
Sorin Şeucaliuc la acordeon.

O contribuţie substanţială la reuşita evenimen-
telor menţionate şi-a adus preşedintele UUR
Botoşani, dl Victor Semciuc, în parteneriat cu
sponsorii activităţilor: Consiliul local Cândeşti,
S.C. Victor Construct SRL, SC Zabrus - Siret
SRL, dl Ciornodolea Constantin, dna dr. Radu
Dorina, dl Agache Radu, dna Bursuc Daniela,
dna Aştefănoaie Stela, dl Ţicalo Alexandru-
Marcel, dl Giuraniuc Silviu şi dl Zugun Ionel,
precum şi dl Chiţac Cristi.

La reuşita acestor manifestări importante şi
unice până în prezent în comunitatea noastră
ucraineană au contribuit oficialităţile din vechea
şi noua legislatură locală ce s-au implicat în buna
reuşită a lor, dna senator Doina Federovici fără
sprijinul căreia investiţia pentru reabilitarea
Centrului Cultural din satul Cândeşti-Bucovina
era practic imposibilă sau de lungă durată. Înainte
de reabilitare acest centru era lipsit de evenimen-
te culturale şi artistice (ca efect al unificării co -
mu nelor).

Localul a fost abandonat, ruinat în mare parte
prin sustragere de bunuri, servind altor destinaţii
străine fenomenelor culturale şi artistice.

În prezent Centrul Cultural îşi merită denumi-
rea, a fost reabilitat dându-i-se un aspect modern
ca înfăţişare şi dotare a majorităţii spaţiilor propi-
ce activităţilor ce se vor derula în viitor.

Sătenii sunt dornici să participe  la viaţa cultu-
rală a obştei. Chiar imediat, la 1 ianuarie 2017, a
poposit la Centrul Cultural Cândeşti orchestra
„Rapsozii Botoşanilor“ care a prezentat în faţa
unui numeros public un bogat program de cânte-
ce şi melodii interpretate de orchestră şi de solişti
vocali.

Vasile ŞEUCALIUC,
preşedintele UUR Cândeşti, Botoşani

Ediţia a VII-a a Zilei Culturii Naţionale la Ga -
laţi a ţinut mai multe zile, în organizarea
Consiliului Local, Primăriei, Consiliului Jude -
ţean, Bibliotecii „V.A. Urechia“, Direcţiei Jude -
ţene pentru Cultură, Centrului Cultural „Dunărea
de Jos“, Teatrului Muzical „Nae Leonard“, In -
spec toratului Şcolar al judeţului şi a comunităţi-
lor etnice din localitate.

La Teatrul Muzical „Nae Leonard“, Ziua
Culturii Naţio nale a fost marcată prin spectacolul
omagial „Eminescu - fiinţarea şi
rostirea românească“, cu recita-
luri de poezie, muzică şi expozi-
ţie. În cadrul acestui eveniment,
a rostit o alocuţiune prof. dr.
Zamfir Ilie şi a avut loc un reci-
tal de poezie emisciană susţinut
de actorii Mihaela Leca, Stelian
Preda şi Lică Dănilă, urmat de
un recital liric al scriitorilor
gălăţeni Angela Ribin ciuc şi
Victor Cilinca.

O altă activitate culturală
omagială închinată marelui poet
Mihai Eminescu a fost depune-
rea unui covor de flori de către
reprezentanţii instituţiilor cultu-
rale gălăţene, precum şi de peste
o sută de gălăţeni care au ţinut
să fie în Parcul „Mihai Emi nes -
cu“ din centrul vechi al oraşului Galaţi. Des -
chiderea ceremoniei a fost făcută de directorul
Direcţiei pentru Cultură a judeţului, Cătălin

Negoiţă, şi de consilierul, istoriograful şi publi-
cistul Marius Mitrof.

Într-un ambient sonor asigurat de „Balada“ lui
Ciprian Porumbescu, participanţii au ascultat ver-

surile recitate de actorii Tea trului
Dramatic „Fani Tardini“. 

Sub genericul „Emines cia -
na“, la Casa de Cultură a Sindi -
catelor, Centrul de Cercetare,
Dezvoltare, Educaţie şi Cultură
Turcă al filialei Galaţi a Uniunii
Democrate Turce din România,
condus de preşedinta filialei
UDTR, dna Gulten Abdula Na -
zare, împreună cu Casa de
Cultură a Sindicatelor şi cu par-
ticiparea activă a reprezentanţi-
lor organizaţiilor etnice din loca-
litate, l-au omagiat, de Ziua
Culturii Naţionale a României,
pe Mihai Eminescu. La eveni-
mentul omagial au luat parte
cunoscuta poetă Vera Crăciun,
cu un recital eminescian şi con-

silierul Marius Mitrof de la Direcţia Judeţeană
pentru Cultură. La deschiderea evenimentului
omagial, dna Gulten Abdula a spus că opera poe-
tului a intrat în cercurile literare din Turcia, întâi

prin intermediul limbii franceze, captivând iubi-
torii de poezie şi în prezent. A fost prezentată o
expoziţie cu opere din literatura română în limba
turcă, dar şi în limbile celorlalte minorităţi pre-
zente. Din partea Comunităţii italiene „Casa
Italia“ a luat cuvântul preşedintele Dell' Agnolo
Traian, iar din partea Comunităţii ruşilor-lipoveni
a vorbit noul preşedinte ales, Anchifiev Pintilie.
După scurta prezentare a activităţii culturale des-
făşurate în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos“
de comunitatea ucraineană din Galaţi, vicepreşe-
dintele organizaţiei, Simion Pancrat, a recitat în
limba ucraineană câteva poezii în traducerea lui
M. Mihailiuc, N. Corsiuc, Aspazia Reguş şi M.
Leasevici (Molitva daca, Xvisx nadî mno],
Pra lîse, veliqni< ti, qom, lîse, colike -
ksx?). În încheierea acţiunii culturale, dna
Gulten Abdula a amintit că, în fiecare an, la data
de 15 ianuarie, ziua naşterii poetului M. Emi nes -
cu este marcată de reprezentanţele Institutului
Cultural Român din străinătate prin numeroase
manifestări culturale organizate în Austria, Bel -
gia, Canada, China, Franţa, Germania, Italia, Is -
ra el, Ducatul de Luxemburg, Republica Moldova
etc.

Vichentie NICOLAICIUC,
preşedintele Organizaţiei judeţene

Galaţi a UUR

Festivităţi de Ziua Culturii Naţionale la Galaţi

Dubla sărbătoare în satul Cândeşti,
judeţul Botoşani În cartea „S-au deschis porţile cerului“, Editura

Christian, Bucureşti, 2016 îmi exprimam, într-una
din însemnări, o opinie pe cât de simplă, pe atât de
firească şi anume că, îndeosebi în existenţa fiecă-
rui scriitor, trebuie să existe „un cufăr cu amintiri“,
de unde, odată cu trecerea inexorabilă a anilor sau
altfel spus cu înaintarea în vârstă trebuie „scoase la
lumină“ amintirile plăcute, dar şi acelea mai vitre-
ge pentru a le da frâu liber spre a fi retrăite prin
toa te fibrele sufletului! Şi după câte am citit în
presă, se supun acestei modalităţi învederaţii în
arta slovelor tipărite, persoanele la o vârstă mijlo-
cie, adică în cea de a doua tinereţe sau, şi mai şi,
aceia (acelea) care se află la primele încercări pe
căile de multe ori contorsionate, dar şi cu licăriri
de stea ale creaţiei literare sau jurnalistice ce îşi
reamintesc întâmplările din copilărie şi adolescen-
ţă! Apăi eu, ce să mai zic...! Dar să revin la esenţa
problematicii acestui articol şi să încerc să eliberez
din „cufăr“ un eveniment plăcut şi memorabil
urmat de un altul cu o dureroasă semnificaţie!
Viaţa mea! În general, un amalgam de întâmplări
nefericite şi prea puţin fericite (Nu le comentez
deci pe toate fiind sigur că ori ce semen, cu predi-
lecţie, aflat la vârsta mea, în mi  că sau mai mare
măsură, le-a avut şi le mai are). Multe necazuri vin
de la greşeli, nu de la Dumnezeu. El numai le îngă-
duie şi spală cu ele vi no  văţiile noastre. Oamenii
tare greu pricep că în drep tarea prin necazuri nu
dovedeşte părăsirea lui Dumnezeu, ci milostivirea
Lui. Ba prin aceea ştim că Dumnezeu are grijă de
noi! (Părintele Ar se nie Boca-citat din Cartea Sa de
învăţături). Dar să intru în „miezul“ acestui articol
mai întâi prin ex tragerea din „cufăr“ a două amin-
tiri me morabile. Pri ma: 19 februarie 1977. Ce-mi
spune mie această dată? Ei bine, mă voi destăinui.
19 februarie 1977 - 19 fe brua rie 2017! Un arc
peste timp! 40 de ani de la sfârşitul celibatului meu
prin cununia civilă cu ac tua la soţie. Şi a doua: 28
martie 2017. „O comemorare nefericită! 6 ani de la
chemarea la Domnul, fulgerătoare, neaşteptată de
familie, a scumpului nostru fiu Ovidiu-Alexandru,
o durere care ,,ar săpa urme adânci şi-n bronz“ -
I.M.Sasu - citat din re cen  zia cărţii, semnate de
mine, „Ploi de flori“. Viaţa mea! În general, o
împletire a stărilor de ex taz cu acelea de agonie!
Acestea din urmă şi prin greşeli (Părintele Arsenie
Boca), dar şi fără vina mea! 

Decebal Alexandru SEUL

Arc peste timp!
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Organizaţia judeţeană Cluj a Uniunii Ucrai ne nilor
din România, în parteneriat cu specializarea Lim ba şi
literatura ucraineană din cadrul Departa mentului de
limbi şi li  teraturi slave a Universităţii „Ba beş-Bo -
lyai“, a organizat la Fa cul ta tea de Litere, în ziua de 4
februarie, ma nifestarea ştiin   ţifico-culturală „205 ani
de la naş te rea scriitorului şi fabulistului Ievhen Hre -
binka (1812-1848)“. Ca de fiecare dată, la acţiune au
luat par te membrii Uniunii Ucrai nenilor din Cluj, stu-
denţii ucraineni ai diferitelor facultăţi clujene, maste-
ranzi, doctoranzi şi iubitori ai literaturii ucrainene.
Dorim să subliniem faptul că şi de această dată alături
de noi a fost cel care reprezintă etnia ucraineană în
Par la men tul Ro mâ niei, dl deputat Nicolae Miroslav
Pe treţchi, preşedintele Uniunii Ucrai ne ni lor din
România.

Manifestarea a fost deschisă de au torul acestui
articol, care i-a invitat pe toţi cei prezenţi să păstreze
un mo ment de reculegere în memoria prof. univ. dr.
Marius Ilie Oros, plecat la cele veşnice în ultimele
zile ale lui ianuarie 2017, subliniind că „...a fost şi va
rămâne în sufletele noastre un dascăl nepereche, un
slavist de seamă, un entuziast, un ge ne ros plin de
bunătate şi toleranţă, o gândire profundă şi enciclope-
dică, care a reuşit să transmită pasiunea cercetării tu -
turor celor care l-au cunoscut. În calitatea sa de şef de

catedră (pe care a păstorit-o peste 15 ani), profesorul
Marius Ilie Oros, alături de domnii prof. univ. dr.
Ioan Ardelean, conf. univ. dr. Ioan Se me niuc şi cu
spri jinul mi nistrului Edu    ca ţiei Naţionale de atunci,
prof. univ. dr. Andrei Mar ga, a contribuit la în fiin   ţa -
rea, în 1999, la Univer si tatea „Babeş-Bo lyai“ a spe -
cia lizării Limba şi literatura ucrai nea nă, fiind nelipsit
de la manifestările ştiinţifico-culturale organizate la
Cluj-Napoca de Uniunea Ucrai  ne ni lor din România”.

Revenind la manifestarea propriu-zisă, am rea-
mintit celor prezenţi că Iev hen Pavlovyci Hrebinka a
scris atât în limba ucraineană, cât şi în rusă, ceea ce
l-a determinat pe Ivan Franko să afirme că „este un
scriitor ruso-ucrainean ta len tat“, iar în ceea ce priveş-
te fabulele sa le, acelaşi Fran  ko remarca: „Hrebin ka,
ca fa bulist, ocupă primul loc în lite ra    tura ucrainea-
nă“, netezind, în acest gen al literaturii, calea lui Leo -
nid Hlibov. 

Din partea Decanatului Facul tăţii de Litere, cu -
vân tul de deschi de re l-a ros tit dl prodecan, conf. univ.
dr. Do rin Chira, care şi-a ma ni festat bu  cu    ria că ase -
menea acţiuni au loc în in   -
stituţia la conducerea că reia
se află, nutrind spe ran ţa că
ele vor continua, asi gu rân -
du-ne de tot sprijinul său. 

Dl deputat Ni co lae Mi -
roslav Pe treţ chi i-a mulţu-
mit dlui prodecan atât pen-
tru susţinerea acordată în
or ga nizarea evenimentelor
pe care le desfăşoară aici
Or ganizaţia judeţeană Cluj
a UUR, cât şi studenţilor
ucrai   neni, în ge neral. Tot o -

da tă, dl deputat a su -
bliniat importanţa omagierii lui Ievhen
Hrebinka, una dintre cele mai mari figuri ale
literaturii şi culturii ucrainene de la jumătatea
secolului al XIX-lea, exprimându-şi gratitudi-
nea faţă de organizatorii manifestării. 

Au urmat comunicările ştiinţifice: Iev hen
Hre binka – crochiu biobiblio gra fic, pre zen tată
de An dreea Bur lacu (stu dentă în anul I la
specia li zarea Lim ba şi literatura ucrai  neană),
Специфіч ність творчої спа дщи ни Євгена
Гребін ки, susţinută de pre şe dintele OTUR,
Gheorghe Liviu Ro maniuc, şi Роль Євгена
Гребінки в житті Тара са Г. Шев чен ка –
dna lector univ. dr. Mihaela Herbil.

Informaţiile care ne-au fost oferite sunt
nenumărate şi dintre cele mai recente. Ne vom opri,
în următoarele rânduri, doar la câteva date, sperând
că, într-o zi, aceste lucrări vor fi pu bli cate. Multe din-
tre versurile lui Hrebinka au ajuns cântece cunoscute
pe întreg teritoriul Ucrainei şi în diasporă, dar «Очи
чёрные» este cu siguranţă cea mai populară romanţă
de pe mapamond. Amintim doar câteva dintre numele
celebre ale muzicii universale care au interpretat-o:
Fio dor Şaleapin, Dmitri Hvo ros tovs ki, Lu ciano Pa -

va rotti, Louis Аrm strong, Lolita Torres,
Sophie Mil man, Patricia Kaas, Mireille
Mathieu, Django Rein hardt şi lista poate
continua. Poezia a apărut pentru prima
dată la 17 ianuarie 1843 în «Лi тера  тур -

ная газета», iar ca ro man ţă, pe muzica lui Florian
Her man, la 7 martie 1884. Hrebinka a scris ver surile
pe când se afla în vizită la moşierul Ras ten berh în
satul Rud ţi, dedicând versurile fiicei acestuia, Maria
Vasilievna, cu care s-a şi căsătorit.

De asemenea, trebuie să amintim faptul că Hre -
binka, alături de Briu llov, Jukovski şi Soşenko, a avut
un rol deosebit de important în destinul lui Taras Şev -
cenko, contribuind fi nan c iar la răscumpărarea acestu-
ia din io bă gie. În acest context, menţionăm că Ievhen
Hrebinka este cel care a edi  tat pentru întâia oară, în
1840, primul volum de poe zii al lui Şev cen ko, „Cob -

zarul“.
Prin vizionarea unui film

documentar în limba ucrai-
neană, cei prezenţi au avut
posibilitatea să-şi împrospă-
teze informaţiile sau să afle,
pentru prima oară, date des-
pre omul, literatul şi editorul
Ievhen Hre binka, cel care a
descris mult iubita-i Poltavă
astfel: „Cred că nu există pe
lume un loc mai frumos ca
Poltava. Şi stepa, şi păduri-
le, şi livezile, şi râpele, şi
ştiucile, şi caraşii, şi vişinii,

şi cireşii, şi toate felurile de băuturi, şi boii, şi caii
buni, şi oamenii buni – sunt de toate, din belşug“.

Momentul artistic a fost unul foarte bogat şi va -
riat. Studenţii de la sec ţia ucrai neană împreună cu
membrii trupei „Pasărea de foc“ a Or ga ni  zaţiei jude-
ţene Cluj a UUR (Bianca Bocicorec, Gi na-Georgeta
Bod na riuc, Mihai Bod nariuc, Alexa Bout, Ionela-
Paulina Cail, Sara-Marta Deac, Ana Vanesa Hrenyuk,
Serioja-Ioan Hrin, Mihai Ciprian Luş can, Dorel Ma -
lear ciuc, Bianca-Lena Michnea, Petru Pancec, Sve -
tla na-Iulia na Polianciuc, Ioan-Ovi diu Po lian ciuc,
Beatrisa Popo vici, Cari na Raho van, Gheorghe Li viu
Roma niuc, Oxana Slavita, Diana Maria Spivaliuc,
Mihaela Maria Spivaliuc) au recitat poezii şi au dra -
 matizat fabulele lui Ievhen Hrebinka. 

În încheiere, membrii Coralei UUR - Cluj au in -
terpretat, în acom pa niamentul talentatului violonist
Petru Pancec, două cântece pe ver  su ri le poetului: ro -
manţa «Очи чёрные» şi cântecul «На вулиці музич-
ка грає». După ropotele de aplauze, momentul a fost
de un real succes, ceea ce ne obligă să aducem mul-
ţumiri atât tinerilor ucraineni, cât şi conducerii UUR.

Ioan HERBIL

OMAGIEREA LUI IEVHEN HREBINKA LA CLUJ-NAPOCA

La începutul primăverii calendaristice, Virgil Riţ -
co se bucură că a mai adăugat un anotimp proas păt,
plin de noi energii, la viaţa sa. 

Este adevărat că anii au trecut şi s-au risipit ca un
nor de vară. Dar Virgil Riţco este într-o formă fizică,
intelectuală, emoţională şi creativă for midabilă. Sunt
convins că dra gostea pentru muncă îl ţine în aceşti
parametri intelectuali deo se biţi. Primele ore ale di -
mineţii le dedică studiilor cu privire la isto ricul etniei
ucrainene din nordul Do brogei, din care face parte cu
toată fiinţa sa. Când întrerupe munca la calculator, se
repede până la minunata şi mult îndrăgita lui grădină.
Aici este o altă lume. Se bucură de ve nirea lui păsă -
rile, florile, legumele, pomii fructiferi şi viţa de vie,
care, vara, îi ţine de umbră, iar toamna îi face ca dou
boabele de chihlimbar, din care va ieşi un excelent
elixir al veseliei. 

Dar să vedem câteva momente din viaţa celui care
studiază, de de ce nii bune, aspectul etnografic al
ucrainenilor nord-dobrogeni. 

Şcoala elementară o face în satul natal. Ur mea ză
clasele gimnaziale la şcoala ucraineană din Tulcea.
După terminarea şcolii, va trebui să pără seas că mult
îndrăgitele locuri dobrogene şi să meargă tocmai în
ţinutul nor dic al ţării, la Sighet, unde func ţi ona Li -
ceul Ucrainean, dar şi Şcoala Pedagogică în limba
ucrai neană. Între 1953 şi 1957, adolescentul Virgil
Riţ co va acumula un bo gat bagaj informaţional în do -
me niul pedagogiei. Va fi un elev eminent, dornic de
instruire. Şcoala ucraineană de aici a dat multe per -
sonalităţi care au făcut şi fac cinste culturii ucrai ne  ne
din România. Aş aminti doar câteva nume: Al. Iva -
siuc, Şt. Tca ciuc, I. Ardelean, I. Covaci, N. Cor siuc,

I. Pavliş, care au lăsat şi lasă urme adânci în spiritua -
litatea ucraineană românească.

După terminarea studiilor universitare, a ascultat
graiul pământului na tal şi s-a stabilit, pentru toată
viaţa, pe aceste minunate şi multi mi le nare locuri de
la poalele hercinicilor.

A fost profesor la Liceul din Măcin, până în anul
2002, când a ieşit la pensie.

A început să scrie încă din stu denţie şi să pu blice
în revista „No vyi vik“ (Veac nou). Va publica po ves -
tiri, nuvele, schiţe la „Vilne slovo“ (Cu vân tul liber),
„Curierul ucrai nean“, „Naş holos“ (Gla sul nostru),
„Obrii“ (Orizonturi). Este un colabo ra tor asiduu şi la
reviste din străi nă tate. La revista scriitorilor din Dni -
propetrovsk - Ucraina, „Naşa meta“ (Scopul nostru),
din Toron to, „Hrys ty ians kyi holos“ (Glasul creş tin)
din München - Ger ma nia, „Vil na dumka“ (Gând li -
ber) din Lon  dra, „Vilna dumka“ din Aus tralia,
„Ukrain s  ke slo vo“ (Cu vântul ucrainean) din Buenos
Aires – Argen tina.

Profesorul Virgil Riţco este un mare îndrăgostit de
creaţia fol clo rică şi de istoria ucrainenilor din nordul
Dobrogei. 

Din peregrinările tâ nărului cercetător al obi-
ceiurilor strămoşilor săi a rezultat un prim volum de
culegeri folclorice, intitulat „Oi, Du naiu, Dunaiu“
(O, Du năre, Dunăre), apărut la Editura Kri te rion, Bu -
cu reşti, 1980, vo lum primit cu mare bucurie şi apre -
ciat de cei care iubesc valorile folclorice ucrainene.

Multe din materialele culese de etnologul V.Riţco
vor fi publicate în cartea „Trecu Dunărea“. 

Acest tezaur folcloric a fost adunat, cu multă
trudă, dar şi cu multă dragoste, de-a lungul a patru

decenii. Cartea este o continuare a celei din 1980 şi
cuprinde: colinde de Crăciun şi de Anul Nou.

Experienţa de viaţă, învăţăturile pentru urmaşi,
pentru un comportament frumos interuman sunt
prezentate în cartea „Câtă-i lume, atâta minune -
Proverbe“. 

În afară de cercetarea etnografică propriu-zisă,
profesorul Virgil Riţco scrie, cu aceeaşi dăruire şi pa -
siune, reportaje literare care surprind as pec te speci-
fice comunităţii ucrai ne ne - dar nu numai - din viaţa
ac tua lă. Un interesant reportaj cultu ral, realizat în
urma unei vizite în Franţa, la Paris, a fost cel dedicat
marelui sculptor român Constantin Brâncuşi, cu oca -
zia expoziţiei care a fost deschisă la Centrul Cultural
„G.Pompidou“ din Paris.

Octogenarul Virgil Riţco are şi o mare chemare
pentru proza scurtă. Schiţele şi nuvelele sale dau la
iveală un prozator sentimental, nu lipsit de umor, pro-
fund ataşat de valorile etice tradiţionale.

De mult timp,V. Riţco publică epi soade, din tr-un
lung serial, des pre bisericile şi sărbătorile religi oa se
ale ucrainenilor din nordul Dobrogei. 

În prezent lucrează la un volum despre istoria şi
obiceiurile ucrainenilor din nordul Dobrogei, car  te
care va fi editată de Centrul Cultural din Tulcea. 

În pragul împlinirii a optzeci de ani, Virgil Riţco
se poate mândri că a putut da la lumină multe dintre
momentele decisive ale istoriei ve nirii şi împă mân te -
nirii ucrainenilor pe aceste pământuri. Rădă cinile
cul turii din vatra stră mo şeas că încă mai sunt puter-
nice, pline cu seva crea ţiei artistice şi literare, dând şi
astăzi roade bogate pe meleaguri dobrogene şi nu
numai.

La mulţi ani, multă sănătate, putere de muncă la
proiectele pe care le aveţi, domnule profesor!

I. VINGA

Virgil Riţco - octogenar
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Departele, depărtarea eminesciană, arată
Papu, este redată şi prin asocierea unei negaţii cu
o afirmaţie, aşa încât «ţesutul lor să devină para-
doxal, împrumutând uneori aparenţe absurde», ca
în La steaua...:

Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem şi nu e.
Cele două negaţii-afirmaţii complementare

(era... nu s-a zărit şi  o vedem... nu e) redate, de
da ta aceasta, în traducere, cum am arătat anterior,
în datele lor esenţiale, afară doar de nefireasca
echivalare a celui de al patrulea element (trăia
steaua... n-am cunoscut-o/ văzut-o, azi o vedem ...
doar moartă), nu prezintă un caracter vizionar, ci
se leagă de preocupările ştiinţifice ale lui Emi nes -
cu, explicaţia mii de ani i-au trebuit luminii să ne-
ajungă fiind împrumutată de poet din ştiinţele
pozitiviste ale vremii şi «el caută s-o convertească
în depărtare lăuntrică, situând-o în planul verbal,
în ecuaţii paradoxale, trezitoare de emoţii şi de ui -
mire. Printr-un joc sclipitor de prezenţe şi absenţe,
se realizează emotiv evocarea depărtărilor», prin
conjugarea paradoxală a negaţiei cu afimaţia adia-
centă Eminescu «ne introduce în acel altceva de
vis, care aparţine deplasării lăuntrice» (Op.cit.,
p.65-66), ceea ce, în traducere, apare mai estom-
pat, ca în cazul versului citat din Scrisoarea I:

Ані таїнств, ні загадок – в таїні ж усе було      
(Nici taine, nici enigme [nu erau – I.R.] – 
o taină totul că era).
Sugerarea departelui Eminescu realizează, de

asemenea, prin afirmarea sensului negativ prin
prefixe negative, care preced termeni de mare
semnificaţie, de exemplu nefiinţă, cel nepătruns,
celor nefăcute, când prin negare a ceva în sine
nedesluşit «se îngroaşă» «acea învăluire înnegu-
rată ce sugerează îndepărtarea în timp» (Papu):

Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se face-
ceea ce, în traducere, se pierde iremediabil:

Не творилося нічого в світі сну і супокою
(Nu se făcea/crea nimic în lumea somnului

şi-a liniştii).
Cu o frecvenţă mult mai redusă decât negaţia,

sugerarea depărtării, la Eminescu, se realizează şi
prin sensurile dubitative, redate fie prin adverbul
poate:

Poate de mult s-a stins în drum
În depărtări albastre

neechivalat iniţial, în traducere, de V.Şveţ:
Зоря згасла вже давно
(Steaua s-a stins deja demult)

dar «recuperat», în parte, prin versurile 3 şi 4:
Проміння йшло, і нам воно
Засяло тільки нині
(Raza venea şi nouă
Ea luci abia astăzi),

sau tradus, de M.Ihnatenko, inclusiv şi celelalte
elemente constitutive, aranjate însă într-o structu-
ră lipsită de valenţele poetice ale originalului:

Можливо, вже давно погас
Той світ у далечіні,
А лиш тепер дістались нас
Його вогні промінні
(Poate de mult deja se stinse
Raza aceea-n depărtări,
Abia acum-nsă ne-ajunse
Strălucitoarele-i flăcări),

fie prin serii interogative:
Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins
pe apă?,

traduse, de data aceasta, în general, corect:
Прірва в темряві? Безодня?..Чи безмежні 
тихі води?
Manifestările departelui eminescian însă sunt

mult mai variate, acesta fiind deosebit de evident
când se corelează organic cu prezentarea simetri-
co-antitetică a faptelor de poezie, potenţând şi
nuanţând resorturile ei fundamentale, de regulă,
mai uşor sesizate de traducători. În De câte ori,
iubito..., Miastkivskyi (traducător cu admirabile
«sclipiri», dar şi destule «umbre»), echivalează
valenţele esenţiale ale motivului:

Suntem tot mai departe deolaltă amândoi:
І відстані між нами все ширшають,
кохана        
(Şi distanţele-ntre noi, iubito, se tot măresc),

fără a surprinde nuanţările originalului, atât de
importante. Departele eminescian, în acest caz, se
caracterizează, mai întâi, printr-o perfectă sime-
trie a acţiunii, redată printr-un past tens uniform şi
concomitent (Din ce în ce mai singur…devin eu:
Când tu te pierzi… în acelaşi timp), întărit prin
determinativul Suntem tot mai departe deolaltă
amândoi (element ce apare şi în alte poezii), iar, în

al doilea rând, simetria acţiunii este dublată, vi -
zual, de o perfectă simetrie a imaginilor, poetul se
întunecă (= întuneric) mereu:\: mereu se pierde
iubita în zarea dimineţii (= luminozitate):

Suntem tot mai departe deolaltă amândoi,
Din ce  în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ,
Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi,

ceea ce, în traducere, este redat asimetric din
ambele puncte de vedere: poetul se întunecă (=
prezentul):/:iubita s-a pierdut deja (= perfectul
compus, deci, inexistenţa concomitenţei tempora-
le), apoi, imagistic, poetul se întunecă (= întune-
ric):\: iubita a dispărut, dincolo de veşnicia nori-
lor (= o nuanţă a întunericului, deci inexistenţa
unei simetrii opozante, întuneric:/: luminozitate, a
originalului), din care cauză s-a atenuat oarecum
şi modulaţia lirică, «stingându-se» ceva mai repe-
de, decât în original, eminesciana îmbinare a
voluptăţii şi durerii (Vianu):

І згадка про минуле, як тихий вогник, 
в’яне...
..........................................................................
І відстані між нами все ширшають,
кохана.
Темнію, замерзаю самотній я, один,
А ти давно вже зникла за вічністю хмарин
(Şi-amintirea trecutului ca un foc liniştit
se stinge…
..........................................................................
Şi distanţele-ntre noi, iubito, se tot măresc 
mereu.
Mă-ntunec, îngheţ singuratic, eu,
Iar tu te-ai pierdut deja dincolo de 
veşnicia norilor).
Când motivul departelui, în original, apare mai

disimulat, ca în Atât de fragedă, traducerea nu-l
«recuperează», reţinând, totuşi, o nuanţă conso-
nantă:

Te duci ş-am înţeles prea bine
Să nu mă ţin de pasul tău,–
Навіки ти втрачена для мене, 
(Pierdută-n veci eşti pentru mine, 
У пітьмі губиться твій слід   
Se pierde-n ceaţă urma ta).
În traducerile analizate, se întâlnesc şi cazuri

de o totală neechivalare a motivului respectiv,
chiar şi atunci, când în original el este cât se poate
de evident, ca în poemul Înger şi demon:

Se iubesc... Şi ce departe sunt deolaltă 
amândoi!,–
Та коханню полум’яно поклоняються обоє
(Şi iubirii-nflăcărate se supun ei amândoi).

Ioan REBUŞAPCĂ

Echivalări ucrainene ale categoriei departelui eminescian

Ultimul diacon peregrin al literaturii ucrainene
a fost Iurko Hudz. Continuând marea tradiţie
europeană a vaganţilor şi diaconilor peregrini,
care întreaga lor viaţă fugeau de lume, pentru a nu
cădea în capcanele ei, după cum a spus cel mai
mare filosof peregrin Hryhori Skovoroda, şi-a
încheiat cu demnitate experienţa vieţii prin căuta-
rea adevărurilor alchimice. Peregrinările lui se mă -
nau cu survolarea bondarului – din floare în floa-
re, dintr-un loc în altul, de la o comunitate la alta.
Poetul peregrin se deosebea de blândul bondar
doar prin faptul că „păstura“, care pentru el nu era
altceva decât cărţile, picturile, filmele şi impresii-
le rămase în urma comunicării cu oamenii, nu o
ducea acasă, ci o purta cu el, în el, deoarece nu
avea casă. Deşi avea o casă ţărănească în Nemil -
na, între Lviv şi Jytomyr, nu locuia în ea din cauza
obiceiului de a hoinări prin lume.

Când făcea rost de cincizeci de hrivne, pornea
spre Kiev, când avea o sută se ducea la Lviv, iar
dacă făcea rost de două sute mergea la Paris.
Reuşea să meargă cu autostopul, să doarmă la
oamenii cu care intra întâmplător în vorbă, sau la
mănăstirile iezuite, sau să cineze la recepţia mo -
des tă a vreunui pictor.

Dacă omenirea şi-ar însuşi experienţa supra-

vieţuirii lui Iurko Hudz, cu siguranţă nu ar trece
prin nicio criză energetică şi nu ar născoci tot felul
de poveşti de luptă cu terorismul, pentru a pune
mâna pe petrolul lui Hussein, sau pentru a distru-
ge din rădăcini Cecenia. Atunci, pentru a supra-
vieţui, oamenilor le-ar ajunge o picătură de miere
din flori şi o înghiţitură de apă.

Odată, Iurko Hudz se ducea la Odesa, la o
expoziţie de artă. Avea o sută de hrivne. „Nu îmi
ajung să merg la Paris, a spus Iurko, dar pentru
Odesa îmi ajung“. A ajuns la Odesa, a mers la ex -
poziţie, a cumpărat albumul lucrărilor expuse, cu
restul a invitat-o la o cafea pe una dintre admira-
toarele artei contemporane, cu care a hoinărit până
târziu pe străzile înfundate ale Odesei. Când i s-a
făcut foame, s-a oprit lângă un telefon public şi,
când treceau pe lângă el oameni cu o înfăţişare in -
te lectuală, de care Odesa nu ducea lipsă, cu încre-
dere în glas întreba:

– Nu aveţi cumva o fisă?
Adunând un pumn de copeici, a cumpărat un

sfert de pâine neagră, a intrat într-o cantină, s-a
aşezat la masă, a presărat sare peste pâine, a mân-
cat-o cu mare poftă, după care a ieşit în stradă, a
băut apă dintr-o cişmea şi a pornit liniştit spre gara
unde, odată ajuns, a căutat din priviri printre  înso-

ţitoarele de vagon pe cea mai plăcută la faţă, s-a
apropiat de ea şi i-a spus:

– Aveţi nişte ochi atât de frumoşi. Luaţi un poet
până la Kiev.   

Fata, care avea experienţă în comunicarea cu
pasagerii, l-a privit cu atenţie şi după ce a văzut
câtă încredere în sine are acesta, l-a primit în com-
partimentul său. Dimineaţa, dăruind fetei o cărti-
cică subţire de poezii cu un autograf încreţit, în
care scria că nu va uita până la sfârşitul vieţii fru-
museţea ei, mulţumindu-i frumos, a coborât pe
peronul din Kiev.

Era un Lovelace neîntrecut, putea să emoţione-
ze în acelaşi timp zeci de femei, iar când se ducea
în vizită la cineva, ştiind că va întâlni acolo şi o
femeie, neapărat cumpăra un buchet de flori ief-
tin, pe care însă îl oferea cu atâta demnitate, de
parcă ţinea în mână cel mai scump buchet de tran-
dafiri. Nu era un Casanova, ci mai degrabă un
Don Juan, care nu frângea inimile femeilor, doar
le emoţiona uşor cu iluzii romantice, asemenea
vinului tânăr, şi într-o altfel de stare reuşea să le
ţină ani întregi. 

Femeile se ofileau, faţa li se acoperea cu un
păienjeniş de riduri, nu mai aveau răbdare, Iurko
însă continua să le sune din diferite birouri, în care
intra întâmplător, plângându-se de circumstanţele
dificile care îl împiedică să vină la ele, să lase
baltă până la urmă toate convenţiile şi, ţinându-se
de mână, să plece împreună spre Kythira. 

(Continuare în numărul următor)
Traducere din limba ucraineană

de Mihai Hafia TRAISTA

ULTIMUL DIACON PEREGRIN
AL LITERATURII UCRAINENE

Volodymyr Danylenko
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Finele anului 2016 a fost marcat, în plan literar,
de apariţia celui de-al cincisprezecelea volum al
talentatului scriitor ucrainean Mihai Hafia Traista,
eveniment remarcabil nu doar pentru comunitatea
ucraineană din România, ci şi pentru toţi iubitorii de
literatură, indiferent de etnie, vârstă sau pregătire
profesională. Astfel, literatura, în speţă dramaturgia,
s-a îmbogăţit cu încă o nestemată, şi anume volu-
mul Teatru (apărut la Editura RCR Editorial, Bu cu -
reşti, 2016, 311 p.) ce cuprinde: patru piese (Ibov -
nice cu ochi de Maramureş, Logodnicii Amaltheiei,
Cu cine mă culc în seara asta sau portretul făcător
de minuni şi Scrisoare din Africa), prefaţă, postfaţă,
un cuvânt al autorului şi referinţe critice.

Scriitor consacrat,
Mi  hai Traista (cunoscut
în viaţa literară sub pseu -
do ni mul Mihai Hafia
Traista), membru al
Uniu nii Scriitorilor din
Ro  mânia şi al Uniunii
Naţionale a Scriitorilor din Ucraina, este o persona-
litate polivalentă, întrunind calităţile de prozator,
poet, publicist, jurnalist, desenator, ilustrator şi, de
curând, dramaturg. După ce-şi consolidase poziţia
în proză şi poezie (atât în cea ucraineană, cât şi în
cea românească), Mihai Traista „atacă“ o nişă răma-
să descoperită printre scriitorii ucraineni din Ro -
mânia, dramaturgia. Şi, cu certitudine, putem afir-
ma că a cucerit-o deja, ţinând cont că piesele sale au
fost şi sunt jucate pe scene din ţară şi de peste hota-
re. Deşi cele patru piese care alcătuiesc volumul
Teatru sunt scrise în limba română, nu putem să nu
ne gândim la autorul acestora ca la un scriitor ucrai-
nean sau, cel puţin, ca la un literat cu rădăcinile bine
înfipte în Maramureşul nostru drag, unde se consta-
tă o extraordinară convieţuire seculară a ucraineni-
lor cu românii. În cele din urmă, poate nici nu are
prea mare importanţă originea Domniei sale, ci fap-
tul că el este un iscusit om al literelor, aducând artei,
atât celei ucrainene, cât şi celei româneşti, un plus
necesar în modelarea şi cizelarea frumosului comun
celor două naţiuni, ucraineană şi română. 

Pornind de la titlurile pieselor, în special ale pri-
melor trei, se poate observa că autorul lărgeşte ori-
zontul de aşteptare al cititorului şi îşi concepe texte-
le într-o estimare paşnică, deloc agresivă, ţintind
către un public cât mai larg, începând cu cei care
vor citi, probabil, pentru prima dată o piesă de teatru
şi terminând cu cei avizaţi în domeniu. Chiar dacă
cititorul aparţine unei anumite regiuni a României
(ne referim aici la subiectul primei piese) sau chiar
unui alt mediu sociocultural (lucru valabil pentru
oricare dintre piese), Mihai Traista reuşeşte să scrie
opere viabile pentru ambele cazuri atât datorită su -
biec telor tratate, cât şi scriiturii, cu precădere în
ceea ce priveşte modalităţile de redare a comicului.
Drept urmare, piesele sale de teatru s-au integrat în
sin cronie şi, cu siguranţă, îşi vor găsi locul în dia-
cronie.

Subiectele acestora se coagulează în jurul unei
regretabile actualităţi (unele parţial sau/şi moderat),
în care locul central îl ocupă imoralitatea. Aceasta
este demascată prin comedie, în care sub învelişul
râsului se ascunde satira, destul de usturătoare de
cele mai multe ori. Astfel, personajele sale sunt dez-
brăcate de haina falsităţii, nefiind, în niciun caz,
exemple pentru comunitatea din care fac parte (aşa
cum vor să pară), ci, mai degrabă, nişte „elemente“
care perturbă armonia interumană. Mihai Traista se
dovedeşte a fi un maestru în de-ale comediei prin
faptul că una dintre sursele comicului constă tocmai
în discrepanţa, meticulos şi constant urmărită, din-
tre aparenţă şi esenţă.

De exemplu, personajele din piesa Ibovnice cu
ochi de Maramureş (parcă ajungând la concluzia că
e mai uşor să te lupţi cu un singur „duşman“ decât
să duci un război permanent cu mai mulţi) reduc
Decalogul lui Moise la o singură poruncă: „Să nu
râvneşti la bunurile altuia“. Dar nici această unică
poruncă nu poate fi respectată, căci tentaţiile sunt
prea mari, iar fără a da curs acestora, viaţa lor ar
deveni şi mai monotonă. Drept urmare, piesa este
construită pe dihotomia moral/imoral, fiecare dintre
personaje (cu excepţia, într-o oarecare măsură, a lui
Ionaşcu) percepe aceste două concepte nu într-un
spirit religios (sau ca o morală creştină), ci prin pris-
ma socială, laică, a comunităţii din care face parte.
Esen ţială este raportarea la celălalt. Legea din De -
calog, flagrant încălcată, este dublată de îndemnul
din Noul Testament, „Făţarnice, scoate întâi bârna
din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din

ochiul fratelui tău!“ (Evanghelia după Matei).
Comparativ cu piesa Ibovnice cu ochi de Ma -

ramureş, în care personajele poartă o oarecare frică
gurii satului (motiv pentru care acceptă şantajele),
ceea ce reduce din intensitatea şi amploarea des-
frâului, în Logodnicii Amaltheiei totul este permis şi
nu se întrevede nici cea mai mică oprelişte în a
stopa preacurvia, ba, mai mult, există chiar o formă
de promovare a imoralului: mass-media, în special,
ziarele. Logodnicii... adună la un loc naivitatea şi
generozitatea din faza incipientă a descrierii
Amaltheiei cu viclenia şi clevetirea celor două prie-
tene, Paraschiva şi Aglae. Аici, la rang de virtute
este ridicată imoralitatea, în mrejele căreia va că -

dea, într-un final, şi Amaltheiа, îngroşând rândurile
amantelor poştaşului şi cele ale imoralelor comuni-
tăţii din care face parte. În cea de-a doua piesă,
amprenta auctorială este inexistentă sau insesizabi-
lă, fapt observabil din derularea impasibilă a eveni-
mentelor (spre deosebire de prima, în care poate fi
depistată o oarecare implicare afectivă a autorului,
un subtil „râs pe sub mustaţă“).

Acţiunea din cea de-a treia piesă, Cu cine mă
culc în seara asta? sau Portretul făcător de minuni,
se derulează pe fondul unor disensiuni ce au la bază
moştenirea averii bunicii. Sluj -
ni cul Caramfil reuşeşte să
schimbe ordinea lucrurilor,
ajun gând, în cele din urmă, să
fie „stăpân la două slugi“. Pe
lângă comicul de situaţie, ce
apare instantaneu în ţesătura
piesei, Mihai Traista îl înzes -
trea ză pe Caramfil cu o capaci-
tate demnă de invidiat, prin care
acesta jonglează cu minţile şi
vigilenţa celor doi fraţi, Tom şi
Jorj, devenind unicul beneficiar
al bunurilor familiei. Şi în
această piesă, comicul de situa-
ţie este dublat excepţional de
comicul de limbaj, prin dialogu-
rile laconice, concentrate ade-
sea până la epuizarea posibilită-
ţilor lingvistice (replicile ajun-
gând să fie formate chiar şi
dintr-un singur cuvânt, dar cu o
puternică încărcătură semanti-
că), repetiţii şi caracterul ludic
al mesajului, potenţând, în acest fel, naivitatea apa-
rentă şi neatenţia lui Caramfil, pe de o parte, precum
şi interesul materialist al celor doi „stăpâni“, pe de
alta. Creionarea lui Caramfil comportă însuşiri ca -
rac terologice la fel de sumare ca şi capacităţile sale
lingvistice (de cele mai multe ori). Aidoma majori-
tăţii personajelor lui Traista, nici Caramfil nu se
poate sustrage unei tipologii, ba mai mult, el repre-
zentând, poate, cel mai expresiv şi grăitor tipul slu-
jitorului umil, hâtru şi speculant prin excelenţă,
atingându-şi într-un mod abil şi tenace finalitatea.
Într-adevăr, portretul bunicii se dovedeşte a fi pen-
tru unii făcător de minuni. Şi aici, ca şi în celelalte
trei piese, cuvântul de ordine este imoralitatea, însă,
în cazul de faţă, este vorba de o încălcare flagrantă
a moralei din raporturile familiale, precum şi lipsa
oricărei etici ierarhice. Însă, dramaturgul, probabil,
vrea să compenseze şi să răzbune totodată situaţia
umi litoare în care se afla, de-a lungul timpului,
sluga, în general, răsturnând fără nicio urmă de re -
gret raporturile domn – slugă. 

Comicul de moravuri împreună cu cel de limbaj
şi cel de situaţie este caracteristic celor trei piese.
Prin intermediul acestora, dramaturgul relevă o
lume lipsită de etică familială, socială şi profesiona-
lă, amăgindu-l pe cititor prin personaje de tipul lui
Io naşcu, al babei Dragutina, al Amaltheiei şi al lui
Caramfil, creându-i iluzia că ar mai exista cineva
cinstit, dar acest lucru se dovedeşte a fi, în cele din
urmă, o pistă falsă. Şi, totuşi, există un personaj
onest, comun celor trei piese. La fel ca în „Re -
vizorul“ lui Nikolai Vasilievici Gogol, personajul
acesta nobil şi cinstit este râsul. 

Cea de-a patra piesă, Scrisoare din Africa, spre
deosebire de precedentele, este dedicată celei mai
inocente categorii de public, copiilor, producând

reverberaţii didactico-moralizatoare nu doar asupra
acestora, ci şi a adulţilor. Chiar din Prologul piesei,
cititorul se pregăteşte să pătrundă în lumea animale-
lor, autorul conducându-l şi ghidându-l discret prin
„pădurea argintată“, populată de animale a căror ti -
pologie aminteşte de cea a tipurilor umane (de pil -
dă, Ursul Martin – liderul, Vulpoiul Nechita – ti pul
parvenitului, Vulpea Paraschiva – intrigantă şi „ca -
pul“ planului conspiraţiei, Pupăza Hafiţa – minci-
noasă şi calomniatoare, Cerbul Simion – tipul inte-
lectualului, Iedul Victoraş şi Iepuraşul Grigoraş –
simboluri ale purităţii şi sincerităţii etc.). Res pec -
tând caracteristicile genului fabulei, în general, şi
ale unei piese pentru copii, în special, autorul însu -

fle ţeşte animalele, pu -
nân  du-le în situaţii simi-
lare celor umane. Su -
biec   tul poveştii este rela-
tiv simplu (uneltirile ne -
reuşite ale unora de a
sub mina autoritatea ce -

lui mai puternic, pe fondul unei confuzii create de o
noţiune necunoscută), iar morala, una actuală şi uni-
versală: un complot, mai devreme sau mai târziu, va
fi deconspirat, iar autorul lui, pedepsit. Ca în orice
operă scrisă pentru copii, şi în această piesă sunt
respectate caracteristicile genului sus-menţionat:
cele ale momentelor subiectului (expoziţiunea,
intriga, desfăşurarea acţiunii, punctul culminant,
deznodământul) cu scopul de a facilita urmărirea de
către cei mici a firului epic; adaptarea limbajului
personajelor la vârsta publicului spectator (prezenţa

elementelor din care rezultă
comicul de situaţie, precum şi
comicul de limbaj vădit în
vorbirea celor mici – Victoraş
şi Grigoraş); confruntarea din-
tre bine şi rău, triumful binelui
asupra răului. Comicul, ca ele-
ment indispensabil unui ase-
menea tip de operă, este dat,
în primul rând, de atributele ce
însoţesc numele personajelor
piesei (Ursul Martin cel ador-
mit, Vulpoiul Nechita cel
viclean, Iepurilă Rilă cel fri-
cos etc.), având şi rolul deter-
minant caracterologic pentru
cei cărora le sunt atribuite. În
al doilea rând, formele comi-
cului sunt cuprinse în însăşi
confuzia creată de necunoaş-
terea noţiunii „Africa“, confu-
zie provocată chiar de sfetni-
cul Ursului, Vulpoiul Nechita,
prin întrebarea „Cine e Africa,

Măria Ta?“, declanşând, din acel moment, un întreg
tăvălug al suspiciunilor şi scenariilor locuitorilor
pădurii, şi culminând cu naşterea ideii de conspira-
ţie. Finalul este unul fericit, ba mai mult, cei vino-
vaţi nu vor rămâne nepedepsiţi. Credem că, şi de
această dată, autorul pieselor şi-a atins obiectivul,
oferind publicului cititor şi, deopotrivă, spectator
momente de înaltă emoţie estetică.

Piesele de teatru ale lui Mihai Hafia Traista se
remarcă şi printr-o structură compoziţională origi-
nală, în care conflictul este amplificat treptat, cu
scopul de a menaja cititorul şi de a-l pregăti pentru
ceea ce urmează, fără ca acesta să sufere în vreun
fel. Acţiunile personajelor se intensifică progresiv,
iar conflictele de bază sunt fie dezvoltate, fie însoţi-
te de altele secundare. În ansamblu, acţiunile piese-
lor se derulează după tehnica binecunoscută a bul-
gărelui de zăpadă.

Personajele pieselor sunt definite complex. Pe
lângă acţiunile şi limbajul „colorat“ al acestora, un
loc important în conturarea lor îl joacă numele pe
care le poartă. Nu de fiecare dată numele reprezină
o sursă a comicului, însă sub învelişul lor sonor (în
eti mologia acestora) sunt încifrate multe dintre tră -
să  turile caracterologice. „Niciun creator adevărat –
spunea Garabet Ibrăileanu – nu-şi poate gândi ope -
ra, dacă nu ştie numele fiinţelor pe care le creează.“ 

Anul de graţie 2016 va rămâne în conştiinţa
ucrai  nenilor din România şi, deopotrivă, a publicu-
lui român ca fiind anul în care Mihai Hafia Traista
a deschis un nou drum în literatura şi cultura mino-
rităţii ucrainene, şi nu numai, aşezându-şi, în acest
fel, creaţia într-un orizont de cultură românească şi,
de ce nu, universală.

lector dr. Mihaela HERBIL

EVENIMENT EDITORIAL: Fascinanta lume a
teatrului, prin ochii lui Mihai Hafia Traista
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La 25 ianuarie 2017, s-a stins din viaţă
Ştefan Brotnei din comuna Darova, judeţul
Timiş, un tată bun, un ucrainean devotat,
un om care a iubit munca, dreptatea,
dăruindu-se principiilor morale şi iubirii
faţă de cei apropiaţi. S-a născut în 1939 în
comuna Poienile de sub Munte într-o fami-
lie cu patru fraţi. În anul 1981, împreună
cu soţia şi cei opt copii, părăseşte locurile
natale la fel ca şi foarte mulţi alţi ucraineni
din zona Maramureşului în căutarea unei
vieţi mai bune. Câţiva ani trăieşte cu fami-

lia în comuna Bîrna-Timiş, lucrând în domeniul forestier. Mai târ-
ziu se stabileşte în frumoasa comună Darova, tot judeţul Timiş,
cumpără o casă, o gospodărie frumoasă cu teren arabil, grădină.
Dar, din păcate, în 1998, familia sa trece prin momente grele, îi
moare soţia la numai 54 de ani. Toate problemele familiei rămân în
grija tatălui, care reuşeşte, totuşi, să-şi educe copiii în spiritul dra-
gostei pentru muncă, al înţelegerii şi al credinţei. Drept dovadă toţi
sunt la casele lor, au familii frumoase.

În tinereţe a lucrat 11 ani în comuna natală ca învăţător, apoi
cinci ani la Primărie pe post de contabil. După stabilirea în judeţul
Timiş, a lucrat în diferite întreprinderi, în domeniul forestier, la
apele române etc. În anul 1998, după pensionare, devine membru
al Organizaţiei Judeţene Timiş a UUR, iar mai târziu, la propunerea
dlui Gheorghe Hleba, este ales preşedintele Organizaţiei locale Da -
ro va a UUR, deţinând această funcţie până în anul 2010. În aceas -
tă calitate dorea ca elevii de la Şcoala din Darova de etnie ucrainea-
nă să înveţe limba ucraineană ca limbă maternă. 

Organizaţia UUR Timiş regretă pierderea unui membru atât de
devotat etniei sale.  De aceea au venit să-l conducă pe ultimul drum
toţi localnicii comunei, rudele, prietenii, cunoscuţii din Lugoj,
Timişoara, Buziaş. Decesul său a însemnat o pierdere grea.

Anna BEREGHI

A plecat la cele veşnice 
Ştefan Brotnei, un ucrainean 

preţuit şi apreciat
în comuna Darova Nu percepem grozăvia unei dureri

decât dacă ne loveşte direct. Vestea mor-
ţii profesorului de limba română şi rusă
Colea Coriciuc a căzut ca un trăsnet uci-
gător pentru toţi cei care l-au cunoscut.
Plecarea dintre noi a omului vindecător
a provocat în jur o durere atât de cumpli-
tă, încât numai convingerea că Dumne -
zeu l-a luat la el pentru a-l scuti de păca-
te o poate justifica.

Moartea lui Nicolae Coriciuc i-a adu-
nat laolaltă în jurul lui pe colegi de ser-
viciu, rude, consăteni, preoţi, prieteni,
cu noscuţi - o mare de oameni parcă anu -
me pentru a face zid împotriva uitării,
într-un gest impresionant de refuz colec-
tiv. Uneori moartea, în cinismul ei mis-
terios reaşază valorile şi îi separă pe cei
buni de cei nepăsători. De data asta n-au
fost nepăsători. Au venit cu mic, cu ma -
re, cu flori, cu coroane, cu mesaje să-l
însoţească pe ultimul drum. Colea „a
plecat“ prea devreme, în plin succes al
muncii în folosul oamenilor. A fost un
om de aleasă cultură. El a ţinut cont de
valorile umane care includ cele mai
alese manifestări ale binelui: dragostea,
prietenia, libertatea, dreptatea, miloste-
nia, sinceritatea, generozitatea. În afara
meseriei de profesor, a practicat medici-
na naturistă, vindecând pe mulţi dintre
cei ce i-au cerut ajutorul. A fost un auto-
didact, citind mai tot timpul liber ce-l
mai avea şi cumpărând cărţi din care se
instruia. La el veneau colegii, oamenii
din sat, din împrejurimi, din toată ţara,

ba chiar şi de peste hotare. Pe nimeni nu
a refuzat. Uneori era aglomeraţie, dar el
avea răbdare de fier, vorbea blând cu
toţi, se adresa femeilor cu copii cu „ma -
mă dragă“ indiferent de gradul acestora
de instruire sau de condiţie socială. Nu
pretindea recompensă. Pe mulţi i-a scă-
pat de boli care erau deja în ultimul sta-
diu, când doctorii le dădeau puţine zile
de trăit. Un astfel de om ar fi putut avea
un palat, bijuterii, maşini de lux sau alte
bunuri de valoare. Ori el nu ia nimic cu
el, ci „pleacă din această lume“ cu fapte-
le lui. Aşa că a trăit modest împreună cu
soţia lui Nataşa care l-a ajutat enorm în
munca lui pentru binele semenilor. În
vacanţe, când mulţi petrec în ţări străine,
ei amândoi munceau de di mi neaţa până
seara târziu. Mereu, la poarta lor puteai
vedea maşini din toată ţara. Pe nimeni
n-au refuzat, pe toţi i-au ajutat, i-au
îndrumat pentru vindecarea bolilor sau
prevenirea lor. De aceea a fost plâns şi
regretat de toată lumea, ca şi cum fiecare
pierduse o rudă foarte apropiată.

Având bioenergie, un dar de la Dum -
nezeu, adeseori îşi plimba mâinile peste
cor pul unui bolnav, iar cu vorba duioasă
alina mintea cuprinsă de disperare a
celui de lângă el, transmiţându-i bucurie,
stare de bine, încredere, speranţă şi do -
rin ţă de a trăi. Pentru că toate trec, avem
motive serioase să găsim în noi puterea
de a o lua mereu de la capăt, suportând
durerea sfârşitului.

Artemizia GHEORGHI

V Şi-a dedicat viaţa semenilorV

Cu toţii am auzit, unii aduc şi
argumente că Biblia este Cartea-
Cărţilor, cartea de căpătâi a creş ti nă -
tă ţii care, mai întâi trebuie citită,
apoi aprofundată printr-o temeinică
cercetare. La întrebarea: „Ai citit Bi -
blia?“, te poţi trezi cu fel de fel de
răspunsuri: „Se citeşte foarte greu“,
„Traducerea nu e actualizată, în con-
sens cu evoluţia limbii române“,
„Că multe Biblii sunt scrise cu litere
foarte mici“ şi alte motivaţii.

Şi eu aveam aceleaşi păreri, dar
lecturând-o o dată, de două ori, am
căutat să desluşesc sensul cuvin-
telor, am început încetul cu încetul
să înţeleg conţinutul celor citite, nu
deodată, la prima lectură, ci prin
revenire.

După ce am ajuns să cunosc câte
ceva din Biblie, m-am simţit satis fă -
cut că puteam intra în discuţii cu
persoane care au cercetat Sfânta
Car te. Acum am o nouă traducere a
Sfin tei Scripturi, cea a regretatului
Vartolomeu Anania, mitropolitul
Clu jului, Feleacului şi Mara mure şu -
lui, în curată limbă românească, uşor
de citit şi asimilat. Dar despre mo dul
cum se citeşte această Carte vom
zăbovi la sfârşitul acestui articol.

Şi acum câteva păreri despre
Biblie, din partea învăţaţilor:

Fr. Batez, naturalist din Stuttgart,
scrie: „Biblia! Într-adevăr o carte
cum nu este alta! Urâtă şi prigonită
ca nici o alta, ea este totuşi indes -
truc tibilă. Este în acelaşi timp dis -
pre ţuită şi venerată, luată în râs şi
foarte stimată, declarată  învechită,
moartă şi totuşi plină de viaţă. Îm -
păraţi, regi şi  pontifici puternici nu
au cruţat nicio osteneală şi nu s-au

dat în lături de la nimic ca s-o
nimicească. Înţelepţii şi învăţaţii au
combătut-o cu sudoare pe frunte şi
acum, când ştiinţa şi critica cred că
au distrus-o, ea se răspândeşte cu
iuţeală uimitoare în sute de limbi, în
milioane de exemplare, în lumea
întreagă se citeşte şi se propo vădu -
ieş te, de la un capăt la altul al pă -
mân tului, pentru puterea credinţei
din Biblie, negrii ce se convertesc,
pri mesc să fie arşi de vii, iar ar me nii
şi chinezii primesc să  fie tortu raţi
până îşi dau sufletul. Voi toţi în -
văţătorilor şi criticilor, scrieţi o carte
ca aceasta şi vom crede şi în voi!“.

Pe de altă parte sinarodul Lord
Byron, care a fost un general cuge -
tător, a scris pe marginea Bibliei
sale: „În acestă Preasfântă Carte se
cuprind Taina tuturor tainelor. Fe -
riciţi sunt acei muritori cărora Dum -
nezeu le-a dat darul de a auzi, de a
citi, de a rosti rugăciuni şi de a primi
cu umilinţă cuvintele acestor Cărţi.
Fericiţi cei care sunt în stare să
deschidă poarta şi să meargă cu
hotărâre pe calea arătată de ea. Iar
cei care o citesc numai ca să se
îndoiască de spusele ei sau să le
dispreţuiască, aceia mai bine nu s-ar
fi născut“.

Heinrich Heine, genialul poet
evreu, plin de spirit şi ironie scrie:
„M-am explicat în cea din urmă
carte a mea, „Romancero“, asupra
schimbării ce s-a petrecut în sufletul

meu cu privire la harurile dum ne ze -
ieşti. Luminarea mea o datorez pur
şi simplu unei cărţi „DA.BA.“, este
o carte veche, simplă, modestă ca şi
natură şi tot atât de firească. O carte
care are înfăţişare obişnuită  şi
lipsită de pretenţii, ca soarele care ne
încălzeşte, ca pâinea care ne hră -
neşte. O carte care ne priveşte cu
atâta încredere şi bunătate ca o
bunică care citeşte zilnic cu buzele
ei subţiri şi tremurătoare, cu oche -
larii pe nas în această carte. Iar
aceasta se numeşte pe scurt Biblia.
Pe drept cuvânt se numeşte şi Sfânta
Scriptură. Cine a pierdut pe Dum -
nezeul său, acela Îl poate găsi din
nou în această carte şi cel care nu
L-a cunoscut niciodată, adică acela
găseşte aici adierea cuvântului dum-
nezeiesc. Evreii, care îndeobşte ţin
mult la lucrurile scumpe, şi-au dat
foarte bine seama de ceea ce făceau,
când la arderea celui de-al doilea
Templu al lor din Ierusalim, au lăsat
să se distrugă obiectele de aur şi ar -
gint care serveau la jertfe, candela -
bre le şi candelele, chiar şi pecto ra lul
Marelui Preot, cu multele lui pie tre
preţioase, însă au scăpat de flă cări
Sfânta Scriptură. Aceasta făcea bo -
găţia Templului şi slava Domnului!
Flăcările n-au mistuit-o!“.

Iar când astronomul von Madler
şi-a schimbat locuinţa, mutându-se
în altă casă, a luat în mână Sfânta
Scriptură zicând: „Această carte tre-

buie să intre în casa mea, înaintea
celorlalte“.

Cum se citeşte Biblia? Sunt câte-
va precizări personale şi altele le-am
însuşit de la preoţi. Eu, prima dată,
am citit Biblia tradusă de pe vre-
muri, cu un limbaj greoi, iar în pre -
zent am o traducere în limba literară,
o română accesibilă pentru toţi,
indiferent de vârstă şi chiar de ni -
velul de pregătire a cititorilor. Când
suntem în pericol, citim Psal mul
91/90 „Cel ce stă sub ocrotirea
Celui-Preaînalt“, la mare tristeţe,
citim Ioan 14 „Îmbărbătarea uceni-
cilor“, când oamenii ne prigonesc,
Psalmul 27/26, când am greşit şi ne
căim, Psalmul 51/50, la o pagubă,
Matei 6, 19, înainte de a merge la
biserică,  Psalmul 84/83, la bucurie,
Psalmul 34/33, la teamă că Dum -
nezeu s-a depărtat de noi, Psalmul
139/138, la o îndoială, Isaia 40, pen-
tru mărirea credinţei, Ioan 15, la
descurajare, Psalmul 23/22, la pier -
derea credinţei, Ioan 7,17, la o bu -
curie ca mulţumire, Psalmul
103/102 şi 104/103, pentru înţele ge -
rea credinţei, Evreii 11, când ai luptă
lăuntrică, Romani 8, 31-33, pentru
curaj în muncă, Iosua 1, când lumea
se pare că e mai puternică decât
Dum nezeu, Psalmul 90/89, iar când
doreşti pace, Matei 11, 25-30.

Gheorghe CEGA

Oameni de seamă despre 
Sfânta Scriptură sau Biblie
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În ziua de 30 ianuarie a.c., preşedintele
Ucrai nei, Petro Poroşenko, a efectuat o vizită
de lucru în Germania. Şeful statului ucrainean
s-a întâlnit cu cancelarul federal al Germaniei,
Angela Merkel, şi cu vicecancelarul, ministrul
de externe al acestei ţări, Signar Gabriel. 

La întâlnirea celor doi lideri cu reprezentan-
ţii mass-mediei, preşedintele Petro Poroşenko
şi-a exprimat satisfacţia că dinamica relaţiilor
ucraineano-germane la nivel înalt este foarte
ridicată. „Aceasta este a zecea vizită şi a zecea
întâlnire cu doamna cancelar. Este semnifica-
tiv faptul că întâlnirea noastră are loc acum
când se împlinesc 25 de ani de la stabilirea
relaţiilor diplomatice între Ucraina şi Ger ma -
nia. Subliniez faptul că în această perioadă,
parteneriatul nostru a atins un nivel de încrede-
re fără precedent“ - a afirmat Petro Poroşenko
la întâlnirea sa şi a cancelarului federal al Ger -
maniei cu reprezentanţii mass-mediei. 

Totodată, şeful statului ucrainean a subli-
niat faptul că, astăzi, mai mult ca oricând, este
necesar ca Germania să fie lider: „Lider capa-
bil să unească Europa. Pentru că Europa trebu-
ie să facă faţă provocărilor existente astăzi.
Europa trebuie să rămână unită“.

Preşedintele a menţionat că atunci când este
întrebat care sunt primele aşteptări ale Ucrai -
nei din partea Uniunii Europene, răspunsul
este unul simplu - avem nevoie de unitatea
Uniunii Europene şi de solidaritatea ei cu
Ucraina“. 

„În momentul de faţă, problema-cheie este
dacă Uniunea Europeană îşi va putea consoli-
da unitatea pe baza primatului dreptului inter-
naţional şi a valorilor democratice“ - a spus el.

Preşedintele a comunicat că, înainte de con-
vorbiri cu cancelarul Germaniei, s-a întâlnit cu
reprezentanţii companiilor germane. O mare
parte a acestor firme desfăşoară activităţi în
Ucraina.

„Mi-a făcut plăcere să aud aprecieri că în
Ucraina s-a îmbunătăţit simţitor climatul in -
ves tiţional, că volumul colaborării noastre şi al
inves tiţiilor germane directe în economia
ucrai neană creşte substanţial“, a menţionat
Petro Poroşenko, adăugând că, în prezent, vo -
lu mul exportului german şi al importului
ucrainean a crescut cu aproape 20%. „Îmi face
plăcere să constat că oamenii de afaceri ger-

mani se simt în Ucraina ca la ei acasă“, a arătat
preşedintele.

Şeful statului a comunicat că în cadrul con-
vorbirilor a informat-o pe cancelarul Ger ma -
niei despre tendinţele pozitive în ceea ce pri-
veşte stabilizarea macrofinanciară şi despre
procesele pozitive în domeniul creşterii econo-
mice în Ucraina.

„Am discutat despre realizarea cât mai rapi-
dă a înţelegerilor existente între Ucraina şi UE.
Este vorba şi de finalizarea procesului de rati-
ficare a Acordului de Asociere între Ucraina şi
UE, şi de finalizarea procesului de acordare a
regimului fără vize pentru ucraineni, şi de
acordarea ajutorului macrofinanciar, şi de alte
proiecte existente între UE, Germania şi
Ucraina“, a menţionat el.

De asemenea, preşedintele şi-a exprimat
speranţa că „va fi consolidată solidaritatea
energetică, colaborarea energetică între Ucrai -
na şi Germania“ şi că va fi discutată abordarea
comună a unor proiecte precum „Nord Stream
2“ şi Opal.

„Am convingerea că, în momentul de faţă,
parteneriatul nostru este promiţător. Germania
este unul dintre partenerii comerciali cheie ai
Ucrainei, de aceea trebuie să dăm un nou im -
puls proiectelor din sfera economică şi din cea
investiţională. Aşteptăm investitori germani să
participe la procesul de privatizare care are loc
în Ucraina în acest an“, a mai menţionat preşe-
dintele.

Şeful statului ucrainean a adresat cancelaru-
lui federal al Germaniei invitaţia de a efectua o
vizită oficială în Ucraina, la o dată convenabi-
lă.

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a
menţionat, la rândul său, că între cele două ţări
s-au creat relaţii strânse. „În ultimii doi ani şi
jumătate, această prietenie a devenit mai soli-
dă. Vrem să continuăm această colaborare într-
o atmosferă de încredere. Vrem să ajutăm
Ucraina prin vorbe şi prin fapte“, a subliniat
cancelarul.

Angela Merkel a salutat promovarea refor-
melor în Ucraina. „Salut reformele care se fac
acum în Ucraina. Din programul cu Fondul
Monetar Internaţional, destul de complicat,
Ucraina a îndeplinit toate condiţiile. Noi susţi-
nem şi salutăm paşii care se întreprind pentru

reformarea statului ucrainean“ - a menţionat
cancelarul Germaniei, asigurând Ucraina de
tot sprijinul Germaniei şi în viitor.

Angela Merkel a subliniat, de asemenea, că
în ciuda unor vremuri complicate şi a reforme-
lor, în Ucraina se înregistrează creştere econo-
mică. Potrivit afirmaţiilor sale, în Ucraina
funcţionează astăzi 1200 de întreprinderi cu
capital german. Domnia sa a reamintit faptul
că, în toamna anului trecut, a fost înfiinţată
Camera Mixtă de Comerţ şi Industrie şi că
exportul german în Ucraina, în primele trei tri-
mestre ale anului 2016, a crescut cu aproape
17%.

Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, s-a
întâlnit cu ministrul afacerilor externe al
Germaniei, Sigmar Gabriel, prilej cu care l-a
felicitat pentru numirea sa în funcţia de şef al
diplomaţiei germane.

În timpul întâlnirii s-a discutat situaţia din
Donbas şi stadiul îndeplinirii Acordurilor de la
Minsk, mai ales sub aspectul securităţii.

Petro Poroşenko şi-a exprimat îngrijorarea
în legătură cu numeroasele încălcări ale regi-
mului de încetare a focului de către luptătorii
ruşi, mai ales în raionul Avdiivka.

Preşedintele Ucrainei a subliniat importanţa
menţinerii sancţiunilor împotriva Rusiei până
când Moscova nu va îndeplini integral obliga-
ţiile ce-i revin din Acordurile de la Minsk şi
până când nu va fi restabilită suveranitatea şi
integritatea teritorială a Ucrainei, incluzând
Crimeea.

Şeful statului ucrainean i-a adresat şi minis-
trului german de externe invitaţia să efectueze
o vizită în Ucraina.

UCRAINA - mai aproape
Paginã realizatã de Ion ROBCIUC

Parteneriatul între Ucraina şi Germania
a atins un nivel de încredere fără precedent

- preşedintele Ucrainei şi cancelarul Germaniei


