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Întotdeauna, la cumpãna dintre ani ne întrebãm ce
fel de an a fost cel care a trecut ºi ce fel de an va fi cel
în care am intrat. Rãspunsul este dat de viaþa noastrã
comunitarã, mai intensã, mai diversificatã, în pas cu
tot ceea ce se petrece cu societatea româneascã.

În 2010, o preocupare importantã a conducerii
UUR a fost atenuarea consecinþelor crizei economice
ºi financiare mondiale, resimþite ºi în România, pen-
tru persoanalul angajat, pentru comunitatea ucraine-
nilor. În acest sens, cheltuielile au fost ierarhizate în
funcþie de prioritãþi, anul financiar încheindu-se
echilibrat.

Demnã de menþionat este pãstrarea, modernizarea
ºi dezvoltarea patrimoniului imobiliar. În anul care
tocmai a trecut, UUR a cumpãrat un sediu pentru fi -
liala Iaºi a UUR, a încheiat construcþia sediului fi -
lialei Botoºani a UUR, a mansardat, renovat ºi a dotat
cu mobilier nou anexa sediului filialei Maramureº a
UUR, a modernizat sediile filialei Suceava  a UUR,  a

organizaþiei locale UUR din Siret ºi a filialei Arad a
UUR. Dispunem, astfel, în aproape toate zonele în
care trãiesc ucraineni, de sedii cu spaþii atractive, ide-
ale pentru luarea unor decizii înþelepte, pentru organi-
zarea de manifestãri culturale, de programe speciale
de educaþie.

În pofida crizei economico-financiare, UUR  a
contribuit, în 2010, la realizarea unor progrese nota-
bile în diverse domenii. Am avut o viaþã culturalã
bogatã, concretizatã prin festivalurile pe care le-am
organizat, cãrþile pe care le-am publicat, cercetarea
ºtiinþificã pe care am desfãºurat-o, prin publicistica
anco ratã tot mai mult în actualitatea comunitarã pe
care am realizat-o.

Sãrbãtorile ucrainene au fost cinstite cum se cu -
vine în Bucureºti ºi în þarã. Festivalul de colinde,
datini ºi obiceiuri de iarnã la ucraineni (Sighetu
Mar ma þiei, 10 ianuarie 2010), acþiune tradiþionalã
care continuã de 18 ani, a stimulat ºi anul trecut men -
þinerea ºi dezvoltarea vieþii ucrainene în România.
Întreaga noastrã gratitudine preºedinþilor de comu-
nitãþi, tuturor colectivelor artistice care respectã tre-
cutul ºi privesc spre viitor prin programe educative
pentru copii ºi tineret.

Alte festivaluri sau proiecte culturale (Festivalul
interetnic „Convieþuiri“, Siret, 21-23 mai 2010; Ta-
 bã   ra Internaþionalã de Picturã, Suceava, 1-12 iulie
2010) s-au desfãºurat sub semnul dialogului intercul-
tural. Regiunile în care trãiesc ucrainenii din Româ -
nia oferã condiþii minu nate pentru organizarea unor
astfel de manifestãri. În plus, 2010 a fost Anul Inter -
na þional al Apropierii între Culturi ºi al iniþiativei
„Alianþa Civilizaþiilor“, care au avut ca obiectiv, îm -
bu nã tãþirea înþelegerii ºi cooperãrii între culturi ºi
contracararea forþelor care alimenteazã polarizãrile ºi
extremismul. Cele douã proiecte organizate de filiala
Suceava a UUR ºi finanþate de UUR ºi DRI oferã un
exemplu concret de realizare a „unitãþii în diversi-

tate“, de conciliere între culturi. Se poate afirma fãrã
putinþã de tãgadã cã judeþul Suceava este un spaþiu în
care toate comunitãþile naþionale colaboreazã, sunt
creatoare de noi valori ºi contribuie la progresul so -
cie tãþii româ neºti actuale. 

Un moment important al activitãþii noastre din
anul trecut au fost Zilele Taras ªevcenko în România,
o mani festare de mare anvergurã care a avut loc în
toate judeþele þãrii în care trãiesc ucraineni cu un
numãr impresionant de participanþi, de la 3-4 ani la
vârstnici de peste 90 de ani. Ucraineni, români au
adus omagiul lor celui mai mare scriitor ucrainean,
unuia dintre cei mai însemnaþi reprezentanþi ai
romantismului literar slav ºi european.

Cea de-a 19-a aniversare a renãscutului stat
Ucraina, atât de mult visat de generaþii întregi, a fost
marcatã în toate centrele din þara noastrã unde ucrai -
ne nii constituie majoritatea populaþiei printr-o serie
de evenimente: mese rotunde, expoziþii de carte ºi

pre sã în limba ucraineanã, spectacole cultural-artisti -
ce. Ucrainenii din România au urat compatrioþilor lor
din Ucraina toate cele bune de Ziua Inde pen den þei,
realizarea tuturor þelurilor naþionale ºi îndepli nirea
dorinþelor poporului ucrainean de-a lungul ge ne   ra þii -
lor, de a se putea bucura de binefacerile econo mi ce ºi
ale echitãþii sociale. 

Am  menþionat numai câteva acþiuni, considerate de
noi cele mai importante, dar activitatea culturalã des-
fãºuratã de UUR, este mult mai bogatã ºi variatã.
Comunitãþile ucrainene prind viaþã, putându-se vorbi
de o renaºtere a vieþii lor culturale ºi spirituale. La toate
acestea, o contribuþie importantã a fost adusã de tineri
care încep sã recapete conºtiinþa ucraineanã. Pe de altã
parte, ai senzaþia cã, pe mãsurã ce sunt mai puþini
ucrai neni în România, interesul pentru ei este mai
mare, fenomen strâns legat de redescoperirea de cãtre
români a istoriei lor multiseculare, comune cu a ucrai -
nenilor, istorie despre care nu s-a vorbit în trecut din
cauza unei anumite politici duse de regimul comunist.

Am fãcut o evaluare sinteticã a activitãþii noastre
culturale pentru a formula o opinie argumentatã de
viitor. Aºa cum s-a putut vedea, viaþa culturalã ºi-a
urmat cursul firesc. Este necesar, însã, ca în 2011 sã
cãutãm noi soluþii de perfecþionare ºi eficientizare a
activitãþii culturale în vederea revitalizãrii accentuate
a identitãþii ucrainene.

În anul care a trecut, am amplificat relaþiile noas-
tre cu marile organizaþii ucrainene de peste hotare,
prin participãri ale reprezentanþilor UUR la impor-
tante reuniuni ale Congresului Mondial al Ucrai -
nenilor (SKU). Reu niu nile amintite, la care au luat
parte personalitãþi la vârf din diverse þãri, a fost un
bun prilej de a ne face cunoscuþi în lumea ucraineanã
internaþiona lã. De asemenea, am întã rit legãturile cu
Con gresul European al Ucrainenilor (EKU) ºi cu
Con siliul Ucrainean Mondial de Coordonare
(UVKR).

Cele mai vechi aºezãri ale ucrainenilor de pe
terito riul actual al României dateazã din prima jumã-
tate a seco lului al XIV-lea. Prezenþa ucrainenilor în
România trebuie sã fie perceputã ca o expresie a bu -
nei convieþuiri cu poporul în mijlocul cãruia trãim.
De-a lungul timpului, ei au dus o viaþã paºnicã, o
viaþã crea tivã, contribuind, din toate punctele de ve -
dere, la dez vol  tarea României. Iar atunci când nevoile
þãrii au solicitat jertfa supremã, mai ales în timpul
celor douã rãzboaie mondiale, mulþi ucraineni ºi-au
dat viaþa, mu  rind ca eroi. Iatã de ce ucrainenii ºi-au
câºtigat, în Ro  mânia, un drept inalienabil de cetãþeni
egali cu toþi ceilalþi.

Astãzi, conform statisticii oficiale, în România
trã iesc aproape 62.000 de ucraineni, deºi, în realitate,
numã rul lor este mult mai mare. Sperãm cã recensã -
mân tul populaþiei din acest an, bazat pe criterii euro -
pe ne moder ne, va fi cea dintâi evaluare precisã a
ucrainenilor din România.

Noi suntem încrezãtori cã ne vom bucura în conti -
nuare de înþelegerea necesarã pentru a desfãºura o
viaþã etnicã a unei minoritãþi naþionale în deplin
respect faþã de legile ºi Constituþia þãrii ºi cã vom
putea progresa odatã cu progresul pe care îl va înre -
gistra România, poporul român în ansamblu, mai cu
seamã acum când România este membru al UE ºi
membru al NATO, aflându-se în plin proces de
evoluþie democraticã.

Þinta pe care ucrainenii au urmãrit-o dintotdeuna,
este pãstrarea identitãþii etnice. Dorim sã ne pãstrãm
limba, sã nu ne uitãm tradiþiile, sã respectãm pre-
ceptele credinþei noastre, într-un cuvânt sã ne pãstrãm
ucraineni. 

ªi trebuie spus cã într-adevãr asistãm la o revita -
lizare a identitãþii ucrainene în România, concretizate
printr-o ascendentã apropiere a ucrainenilor de istoria
acestui popor, de religia sa, de limba ºi de cultura sa
multisecularã. Tot mai frecvente apar ca zu rile de
exprimare ºi de manifestare a identitãþii ucrainene,
dar, desigur, existã ºi o serie de neîmpli niri, printre
care menþionãm: introdu ce rea limbii ucrai nene în
ºcoalã ºi în bisericã, acolo unde acest lucru nu s-a rea -
lizat încã; atragerea comunitãþilor ucrai nene rãmase
în afara UUR, ºtiut fiind faptul cã fãrã UUR nu existã
viaþã ucraineanã în România; atragerea tineretului la
viaþa comunitarã având în vedere cã fãrã tineri nu
existã viitor; îmbunã tãþirea imaginii UUR ºi a comu-
nitãþilor ucrainene din Româ nia pe plan naþional ºi
internaþional; lipsa unui stil de mocratic ºi a transpa -
ren þei în unele organizaþii UUR.

Desigur, aceste neîmpliniri vor fi duse la bun sfâr -
ºit de noua conducere a UUR care va fi aleasã la apro -
pia tul Congres al UUR. Pentru  a ajunge însã la re zul -
tatul dorit, este nevoie sã alegem în „echipã“ oameni
capabili, ferindu-ne de accederea la funcþii de con-
ducere a persoanelor necorespunzãtoare.

Ion ROBCIUC

Ucrainenii din România în primul
deceniu al mileniului trei
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Agenþia de Credite ºi Burse de Studii vã
aduce la cunoºtinþã oferta de burse acordate în
baza Protocolului de colaborare în domeniul
învãþãmântului între Ministrul Educaþiei, Cer -
cetãrii ºi Tineretului din România ºi Mi nisterul
Învãþãmântului ºi ªtiinþei din Ucraina pe anii
de învãþãmânt 2008 - 2011, pentru anul univer-
sitar 2011-2012:

Art. 1
- pânã la 6 burse de studii, pentru studii uni-

versitare de licenþã;
- pânã la 6 burse de studii, pentru studiiuni-

versitare de masterat;
- pânã la 4 burse de studii, pentru studii uni-

versitare de doctorat;
- pânã la 20 luni/bursã, burse de stagiu pen-

tru perioade de la 3 la 9 luni fiecare.
Art. 4
- 5 burse pentru participarea la cursurile de

varã de limba, literatura ºi civilizaþie
ucraineanã (din cauza reducerilor bugetare,
M.E.C.T.S. prin A.C.B.S. nu va asigura
transportul internaþional tinerilor nomina -
lizaþi pentru cursuri de varã în anul univer-
sitar 2011-2012).

Concursul naþional pentru acordarea bur -
selor se desfãºoarã conform Regulamentului de
organizare ºi desfãºurare a concursurilor
naþionale pentru bursele de studii în strãinã-
tate, acordate în cadrul documentelor de cola -
bo rare bilateralã sau oferite în mod unilateral,
aprobat prin OMEdC nr. 5541/2005, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare ºi Regula -
mentului privind organizarea ºi funcþionarea
Agenþiei de Credite ºi Burse de Studii, aprobat
prin O.M.E.C.T.S. nr. 3781/2010.

INFORMAÞII
Partea primitoare asigurã:
- pentru art. 1: cazare în cãmine studenþeºti

ºi plata burselor;
- pentru art. 4: cazare gratuitã în cãmine stu-

denþeºti, masã ºi alte cheltuieli;
- asistenþa medicalã este acordatã în confor-

mitate cu art. 6 al Acordului de colaborare în
domeniul sãnãtãþii ºi ºtiinþei medicale dintre
Ministerul Sãnãtãþii al României ºi Ministerul
Sãnãtãþii al Ucrainei, semnat la Istanbul, la 29
martie 1996.

Partea românã asigurã, în baza H.G. nr.
1070/2001, transportul internaþional ºi o bursã
în valutã, ca supliment la bursa oferitã de statul
primitor (al cãrei cuantum se aprobã anual prin
ordin al ministrului educaþiei, cercetãrii, tinere-
tului ºi sportului).

CONDIÞII DE ELIGIBILITATE (trebuie
îndeplinite cumulativ)

1. Candidaþii sunt cetãþeni români, cu domi-
ciliul stabil în România.

2. Candidaþii provin din instituþii de învã -
þãmânt acreditate din România / instituþii orga-
nizatoare de studii universitare de doctorat din
România / institute de cercetare aflate în subor-
dinea M.E.C.T.S. ºi au, dupã caz, urmãtoarea
calitate:

a) elevi în clasa a XII-a;
b) studenþi la studii universitare de licenþã /

de masterat la învãþãmântul de zi;
c) doctoranzi, forma cu frecvenþã;
d) cadre didactice titulare;
e) medici rezidenþi, în perioada de rezidenþã

finanþatã de M.E.C.T.S.;
f) cercetãtori.
3. Candidaþii au la momentul plecãrii la stu -

dii în strãinãtate, una din calitãþile menþionate
la punctul 2. Fac exceptie persoanele care vor
urma în strãinãtate (prin bursa obþinutã) studii
universitare complete de licenþã, de masterat
sau de doctorat.

4. Candidaþii cunosc cel puþin o limbã strãi -
nã acceptatã de partea externã pentru stagiu.

CONÞINUTUL DOSARULUI DE
CANDIDATURÃ

Dosarul în limba românã:
1. Formular de înscriere la concurs pentru

o bursã acordatã în cadrul acordurilor de cola -
bo rare bilateralã sau oferitã în mod unilateral
de alte state, pentru anul universitar 2011 -
2012 (www.roburse.ro).

2. Curriculum vitae.
3. Proiect de studiu/cercetare/creaþie artis-

ticã care justificã, în 2-10 pagini, activitatea pe
durata stagiului pentru care se solicitã bursa,
precum ºi aplicabilitatea acestuia în România,
dupã terminarea stagiului de bursã în strãinã-
tate, astfel: motivaþie, justificare; obiective
clare, precise, fezabilitate; activitãþi prevãzute
în vederea realizãrii obiectivelor; mod de valo -
rificare a rezultatelor; mod de diseminare a
cunoºtinþelor dobândite; concordanþa cu lucrã -
rile elaborate anterior; încadrare ºi validare în
programul de studiu/cercetare; tema proiectului
poate fi o dezvoltare, derivare, continuare a
lucrãrii de licenþã, disertaþiei, tezei de doctorat
sau poate fi o temã nouã.

4. Program de valorificare a cunoºtinþelor
dobândite în timpul stagiului de studii sau de
cercetare în strãinãtate, pentru care se solicitã
bursa, stabilit de comun acord cu conducerea
instituþiei de unde provine candidatul, semnat
de conducãtorul instituþiei - rector (pentru uni-
versitãþi) sau director (pentru ºcoli, licee sau
institute de cercetare) - ºi înregistrat la regis-
tratura instituþiei respective.

5. Acordul conducerii instituþiei din reþeaua
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului
ºi Sportului de unde provine candidatul, pentru
obþinerea unei burse de studii în strãinãtate,
semnat de conducãtorul instituþiei - rector (pen-
tru universitãþi) sau director (pentru ºcoli, licee
sau institute de cercetare) - ºi înregistrat la re -
gis tratura instituþiei respective.

6. Recomandãri din partea a doi profesori
universitari, personalitãþi în domeniul în care se
solicitã bursa.

7. Lista de lucrãri comunicate în þarã ºi în
strãinãtate (titlul, anul ºi locul comunicãrii), de
lucrãri publicate în þarã ºi în strãinãtate (titlul,
editura, anul apariþiei, volumul, cu menþionarea
paginilor), cãrþi publicate în þarã ºi în strãinãtate
(titlul, editura, anul), traduceri de carte, în cali -
ta te de unic autor sau coautor. Se anexeazã co pii
ale lucrãrilor reprezentative, diplomelor obþi -
nute la concursuri naþionale ºi internaþio nale; în
do meniul artistic/sportiv se vor asimila ac ti vi tã -
þile specifice (expoziþii, filme, concerte, per  for -
manþe naþionale, mondiale, olimpice etc.).

Notã: În cazul în care candidaþii nu au acti -
vi tate ºtiinþificã/artisticã etc., doveditã prin do -
cu mente ºi punctatã corespunzãtor baremelor
stabilite, dosarele se primesc ºi intrã în etapa
evaluãrii academice, cu pierderea punctajului
alocat.

8. Copii ale actelor de studii, autentificate
de notarul public: foi matricole, situaþii ºcolare,
diplome (bacalaureat, licenþã, studii aprofun-
date, master, doctorat), certificate.

9. Atestat sau certificat de cunoaºtere a
unei limbi strãine de circulaþie internaþionalã
sau a limbii strãine acceptate de partea externã
pentru stagiu.

10. Certificat medical eliberat de medicul
de familie, care atestã faptul cã persoana este

declaratã aptã pentru efectuarea stagiului de
studii în strãinãtate.

11. Adeverinþa care atestã calitatea candi-
datului în anul universitar în curs.

12. Documentul privind acceptarea candi-
datului de instituþii de învãþãmânt superior sau
institute de cercetare afiliate universitãþilor sau
structurilor academice din statul respectiv, la
studii sau stagii de cercetare, conform condiþii -
lor impuse de partea externã.

13. Copie buletin de identitate sau carte de
identitate.

14. Copie certificat de naºtere ºi de cãsãto-
rie (dacã este cazul).

15. Copia paºaportului.
16. Copia chitanþei sau a ordinului de

platã, prin care s-a achitat taxa pentru proce-
sarea dosarului. Taxa se poate achita în nume rar
la casieria A.C.B.S. din str. Caransebeº nr. 1,
etaj 7, sect. 1, Bucureºti, sau prin virament ban-
car, utilizând urmãtoarele coordonate:

Beneficiar: Agenþia de Credite ºi Burse de
Studii 

Cod fiscal: 26318777
CONT: RO24TREZ7015009XXX010625
Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureºti.
Dosarul în limba statului primitor sau într-o

limbã de circulaþie internaþionalã:
1. Cerere de înscriere.
2. Copii legalizate dupã diplomele de studii

obþinute ºi foile matricole cu traducerea în
limba ucraineanã.

3. Copie legalizatã dupã certificatul de naº -
tere cu traducerea în limba ucraineanã.

4. Copie dupã cartea de identitate.
5. Certificat medical, care sã cuprindã inves-

tigaþiile medicale, în conformitate cu legislaþia
în vigoare.

6. 6 fotografii 6x4.

Dosarul de candidaturã complet se depune
(direct sau prin curier) sau prin poºtã cu confir-
mare de primire la Registratura A.C.B.S. din
strada Caransebeº nr. 1, et. 7 (A.C.B.S. /
Secretariat) sector 1, Bucureºti, pânã la data de
07 februarie 2011.

Calendarul desfãºurãrii concursului:
Termenul limitã pentru depunerea dosarului

de candidaturã: 07 februarie 2011.
Verificarea administrativã a dosarelor ºi

afiºarea rezultatelor la verificarea administra-
tivã: 08 - 15 februarie 2011.

Depunerea contestaþiilor la verificarea
administrativã: 16 februarie 2011.

Soluþionarea contestaþiilor la verificarea
administrativã: 17 - 18 februarie 2011.

Evaluarea candidaturilor: 21 februarie - 08
martie 2011.

Selecþia candidaturilor de Consiliul
A.C.B.S. ºi afiºarea rezultatelor: 09 - 15 martie
2011.

Depunerea contestaþiilor: 16 - 18 martie
2011.

Soluþionarea contestaþiilor ºi afiºarea rezul-
tatelor finale: 21 - 31 martie 2011.

NOTÃ: pentru informaþii suplimentare deta -
liate privind organizarea ºi desfãºurarea con-
cursului naþional, vã rugãm sã vizitaþi site-ul
www.roburse.ro.

Director General,
Maria - Magdalena JIANU

Întocmit,
Consilier Ecaterina Bodeanu

Comunicat de presã UCRAINA - burse acordate în baza
documentului de colaborare bilateralã
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Iatã cã dupã alegerile din noiembrie 2010, în
decembrie, membrii Comitetului de Condu ce re
al Uniunii Ucrainenilor din Ro mâ nia, filiala
Suceava, s-au întrunit în prima ºedinþã, în ur -
mã toarea componenþã: Bodnar Ioan - pre -
ºedinte, Mihoc Lucia - prim-vicepreºedinte,
Chi deºciuc Ioan - vicepreºedinte, Mihãiescu
Mihai Aniuk - vicepreºedinte, Sauciuc Ilie -
secretar, Pascariu Vasile - trezorier ºi Cureliuc
Nicolae - membru.

Iatã ºi ordinea de zi:
1. Discutarea problemei achiziþionãrii/con-

struirii „Casei Ucrai nene“ din municipiul
Rãdãuþi.

2. Propuneri pentru candidatura la pre -
ºedinþia UUR.

3. Propuneri pentru amendamente la Statutul
UUR.

4. Repartizarea bugetului anual pe filiale
judeþene.

5. Problema finanþãrii suplimentare a
elevilor care studiazã limba maternã ucrai -
neanã.

6. Discutarea situaþiei înca drã rii pe catedra
de literaturã ucraineanã la Universitatea „ªtefan
cel Mare“ - departamentul de limba ucraineanã.

7. Diverse.
Au urmat discuþii pe marginea ordinii de zi.
Dl preºedinte Bodnar Ioan so li citã un sediu

pentru „Casa Ucraineanã“ în oraºul Rãdãuþi,
care va avea multiple utilizãri: cen tru de docu-
mentare, spaþiu ex poziþional, înfiinþarea grãdi  n i -

 þei cu studiul limbii ucrainene. Existã douã
variante: cumpãrarea ºi modernizarea unui spa -
þiu, sau varianta Primãriei Mu ni ci piu lui Rã dãuþi
care oferã teren gratuit pe care se poate con strui
viitoarea locaþie. Cum în Rãdãuþi au fost identi-
ficate 4 locaþii, Comitetul de Con du cere a sus -
þinut propunerea dlui Bod nar Ioan de a se cum -
pãra una din locaþiile existente, în ur ma unei
evaluãri fãcute de cãtre reprezentan þii UUR -
Bucureºti, care a fost votatã în unanimitate.

În privinþa candidaturii la preºedinþia UUR,
dna prim-vicepreºedinte Mihoc Lucia l-a propus
pe dl prof. Bodnar Ioan, preºedintele UUR - fi liala
Suceava, propunere acceptatã în unanimitate.

Dl Chideºciuc Ioan a fãcut o serie de propu -
neri privind modificarea Statutului UUR.
Schimbãri în cadrul Statutului UUR sunt nece-
sare deoarece apar unele inadvertenþe, au apãrut
nevoi ºi cerinþe noi, a spus vorbitorul.

Din partea dlui Pascariu Vasile a venit pro -
punerea ca bugetul anual al UUR sã fie reparti-
zat pe filiale în funcþie de numãrul de etnici
ucrai neni declaraþi la ultimul recensãmânt,
numãrul de voturi acordate la alegerile pentru
Camera Deputaþilor, numãrul de elevi ºi ºcoli în
care se studiazã limba ucraineanã, numãrul de
perfor man þe educaþionale, cultural-sportive ºi
pro iecte la nivel naþional etc.

Domnul Sauciuc Ilie a propus ca dl de pu tat
Buciuta ªtefan, împreunã cu factorii responsa -
bili de la MECTS sã se implice în rezolvarea
problemei finanþãrii suplimentare pentru elevii

care studiazã limba ucrai neanã.
Ne sus þi nerea acestei finanþãri
are ca ur ma re desf iin  þarea gru -
pe lor/cla selor care studiazã
lim  ba maternã ucrai neanã.

Comisia de învã þã mânt va
adresa un me moriu cãtre Rec -
 to ra tul Uni ver sitãþii „ªte  fan

cel Mare“ din Su ceava, prin care va cere o ana -
lizã a activitãþii pro fesionale a ºefului Departa -
men tului de limba ucrai nea nã din cadrul
Facultãþii de Litere ºi ªtiinþe ale Comunicãrii,
lector dr. Ana Maria Herþanu.

Comitetul de Conducere pro pune ca dna lec-
tor Ana Maria Herþanu sã fie înlocuitã la cate-
drã de dl prof. univ. dr. Antoficiuk Volodymyr,
ca urmare a necu noaº terii limbii ºi literaturii
ucrai nene ºi a slabei pregãtiri pro fesionale de
care a dat dovadã cu diverse ocazii. Propunerile
au fost adoptate în unanimitate.

La diverse, dl Bodnar Ioan a arãtat cã s-au
fãcut pachete pentru fiecare elev care studiazã
limba ma ternã, la unele ºcoli. Au fost organi-
zate momente festive, cu implicarea Consu la tu -
lui General al Ucrainei la Suceava. Este vorba
de Casa de Culturã „Mihai Teliman“ din Siret,
Cole giul Naþional „Mihai Eminescu“ - Sucea -
va, ºcolile dumi nicale din Suceava ºi Rãdãuþi.

Dna inspector Mihoc Lucia a propus ca
fiecare preºedinte sã se implice în înfiinþarea de
noi grupe care sã studieze limba ucraineanã.

Fiecare membru din Comitetul de Condu ce -
re ar urma sã se implice în coordonarea acti vi -
tãþii organizaþiilor, conform propu nerilor ve nite
din partea preºedintelui UUR - filiala Suceava.

Materialul acesta nu se vrea a fi vreun atac la
anumite persoane. În el se relateazã doar cu
fidelitate cele discutate ºi trebuie luat ca atare.

Kolea KURELIUK

Din activitatea UUR - filiala
judeÆului Suceava

La data de 02.01.2011, la sediul UUR -
fi liala Baia Mare a avut loc ºedinþa
biroului organizaþiei UUR din Baia Mare
având urmãtoarea ordine de zi:

1. Participarea biroului ºi a membrilor
UUR - Baia Mare la festivitatea de
depunere a coroanelor de flori la monumen-
tul ostaºului român din parcul munici pal,
organizat de Primãria Municipiului Baia
Mare ºi Consiliul Judeþean Mara mu reº.

2. Pregãtirea ºi organizarea Revelio -
nului din 14 ianuarie 2011 dupã stil vechi
- alegerea locaþiei, invitarea participanþilor
ºi stabilirea modului de desfãºurare a sãr-
bãtoririi.

La depunerea coroanei a participat un
numãr de 18 membri însoþiþi de cãtre dl
ªtefan Buciuta, preºedintele UUR din
Româ nia.

La punctul 2, cei 3 membri ai biroului
UUR, format din Mihnea Vasile, preºe -
dinte, Felicia Vzdulski, secretar, ºi Filip
Zola, membru, au luat cunooºtinþã de
sarcinile ce le revin ºi de modul în care
acestea vor fi realizate.

Într-adevãr, Revelionul dupã stil vechi
s-a desfãºurat foarte frumos, în condiþii
excelente la el luând parte 45 de persoane.

La sediul filialei UUR din Baia Mare,
în data de 06.01.2011, a avut loc o altã
ºedinþã în prezenþa dlui ªtefan Buciuta,
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din
România.

ªedinþa a avut urmãtoarea ordine de zi: 
1. Întocmirea programului de organi-

zare a activtãþilor cultural-artistice ºi ºti-
inþifice pe anul 2011.

2. Necesarul de finanþare al organiza-
þiei pe 2011. Venituri ºi cheltuieli nece-
sare.

3. Organizarea festivitãþilor legate de
sãrbãtorile de iarnã dupã stil vechi - cu toþi
membrii Uniunii ºi invitaþii sãi.

La punctul 1 al ordinii de zi dl preºe -
dinte Mihnea Vasile a propus urmãtoarele
acþiuni: par ticiparea unui grup al organi-
zaþiei la Festivalul de colinde, datini ºi
obiceiuri de iarnã la ucraineni, ediþia a
XVIII-a din Sighetu Marmaþiei; sãrbãto ri -
rea Zilei de 8 Martie - Ziua Inter na þio nalã
a Femeii cuplatã cu 9 martie - sãrbãtorirea
zilei de naºtere a poetului naþional
ucrainean Taras ªevcenko; orga nizarea
unui concurs de recitãri de poezii la 1
Iunie - Ziua Inter naþionalã a Copi lului;
organizarea acþiunilor culturale dedicate
sãrbãtoririi Zilei Na þionale a Ucrai nei;
participarea unor membri ai organizaþiei
la Festivalul Brân zei de la Rachiv, Ucraina
(sfârºitul lui august).

La punctul 2 al ordinii de zi privind
necesarul de finanþare a acþiunilor pe anul
2011, preºedintele UUR, ªtefan Buciuta,
a subliniat necesitatea întocmirii devizului
estimativ de cheltuieli care va fi înaintat
pânã la data de 1 a fiecãrei luni pentru
acþiunile din luna urmãtoare la Comitetul
filialei judeþene Maramureº.

Preºedintele UUR din Baia Mare, prin
Mihnea Vasile, transmite tuturor mem-
brilor sãi multe succese în muncã, sãnã-
tate ºi fericire!

Mihnea VASILE

Cronica UUR -  Cronica UUR -  
f i l iala Baia Marefi l iala Baia Mare

Domnul prof. dr. Ion Robciuc împlineºte, la 11 ianua rie,
frumoasa ºi venerabila vârstã de 75 de ani (incredibil,
fiindcã înfãþiºarea sa nu o aratã deloc). Dl Robciuc este
omul cu care comunitatea ucraineanã din România poate
ºi trebuie sã se mândreascã, mai ales UUR, cãreia i-a de -
di cat o mare parte din activi tatea sa  în ultimele douã
decenii.

Ca profesor ºi doctor în ºtiinþe filologice, pânã nu
demult cercetãtor la Institutul de Lingvisticã al Aca de mi ei
Române, a adunat în palmares numeroase studii ºi articole
de specialitate deosebit de apreciate atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate. Iar dintre cele mai importante cãrþi pu bli cate
se numãrã „Studii ºi articole“ ºi „Gra iu rile ucrai nene din
România. Texte dialectale“, avându-l coautor pe dl prof. dr.
Nicolae Pavliuc, stabilit în Canada.

Ca redactor-ºef al revistei „Curierul ucrainean“ a pu -
blicat în fiecare numãr de revistã articole de fond extrem de
interesante ºi a vegheat permanent ca aceastã revistã sã
conþinã ºi articole de li te raturã care sã captiveze ºi sã
atragã cât mai mulþi cititori.

În calitate de membru în Consiliul de Conducere al
UUR, ca vicepreºedinte ºi ºef al Comisiei de Culturã, dl
Ion Robciuc a fost ºi a rãmas una dintre persoanele de
bazã. Cuvântul dlui Robciuc, la orice ºedinþã a UUR la
care participã, este ascultat ºi apreciat. De cele mai multe
ori, domnia sa reuºeºte, cum se spune, sã punã punc tul pe
i. Iar în ceea ce priveºte planul fami lial, dl Robciuc are
multiple motive pentru a se mândri ºi a se sim þi fericit. A
avut noroc de o soþie frumoasã - ucrai neancã din Buco vina
ca ºi dânsul, devotatã întru totul soþului ºi proble melor
familiei, gospodinã ºi bine reali za tã profesional. Are noroc,
totodatã, de doi copii foarte frumoºi fizic, dar ºi moral.
Acum, la acest ceas aniversar, atât eu ºi familia mea, cât ºi
Organizaþia UUR din Capitalã, vrem sã-i urãm stimatului
domn Robciuc mulþi ani de viaþã, alãturi de familia sa ºi de
prieteni, frumoa se realizãri pe tãrâm profesional, sãnãtate
de fier ºi împli nirea tuturor dorin þelor.

Cu adâncã stimã ºi consideraþie,

Iaroslava-Oresea COLOTELO,
consilier superior MCPN

La mulÆi ani, Domnule Ion Robciuc!
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Ambasada Ucrainei în
România a sãrbãtorit la
data de 19 decembrie
2010 la Centrul Cultural
Informativ din Bucureºti,
Calea Victoriei, ziua de Sfântul
Nicolae pe stil vechi. Fiind o sãrbã-
toare iubitã ºi mult aºteptatã de
copii, numeroºi pãrinþi cu copiii lor
au onorat invitaþia de a participa la
aceastã activitate.

Cu acest prilej, organizatorii
i-au delectat pe cei prezenþi cu un
spectacol jucat de copiii salariaþilor
ambasadei. În plãcuta ambianþã a
elegantului Centru, spectatorii au
avut ocazia sã aplaude pe micuþii
artiºti în costume de carnaval
(vulpi, lupi, ursuleþi, iepuraºi etc.)
într-un spectacol inedit, al cãrui
scenariu ºi regie aparþin dnei
Oksana Kulyk - soþia dlui amba -
sador extraordinar ºi plenipotenþiar
al Ucrainei în România - Markian
Kulyk.

Copiii din salã, cu vârste
cuprinse între un an (ba chiar ºi
numai câteva luni!) ºi 12 ani, apar -
þinând atât personalului ambasadei,
cât ºi membrilor comunitãþii ucrai -
nene din Bucureºti, au fost prezenþi
în numãr foarte mare. Fiecare s-a
prezentat în faþa lui Moº Crãciun
cu ce a ºtiut mai bine: poezii de
Crãciun ºi de Sf. Nicolae, cântece
ºi colinde. Din sacul încãpãtor al
Moºului, spre deliciul copiilor, s-a
revãrsat un noian de daruri aduse
din Ucraina pentru cei mici.

Festivitatea s-a încheiat printr-
un cocteil somptuos, asezonat cu
bucate tradiþionale ucrainene.

În ceea ce priveºte „stilul vechi“
trebuie menþionat cã atât în
Ucraina, cât ºi în unele zone din
România locuite de etnici ucraineni
se respectã aceastã decalare de 13
zile a calendarului. Intrarea în
vigoare a „stilului nou“ a survenit
din anul 1913, când s-a convenit,
din motive legate de astronomie, ca
în vederea îndreptãrii unei erori în
mãsurarea timpului, sã se treacã de
la calendarul iulian, valabil pânã
atunci, la calendarul gregorian.
Însã, din motive religioase, unele
popoare au menþinut vechiul calen-
dar, ºi anume ruºii, ucrainenii,
locuitorii Republicii Moldova ºi
sârbii.

Dar cine este acest Sfânt
Nicolae, acest oaspete drag, venit
din cer, atât de iubit ºi aºteptat de
copii? Fiecare dintre popoarele
creºtine îºi are propria variantã a
legendei privitoare la acest sfânt.

Iatã ce spune legenda rãspânditã
în Ucraina. Nicolae s-a nãscut pe
vremea când trecuserã aproape trei
secole dupã Isus Hristos, la Pa tras,
în þinutul Liciei, într-o fami lie
înstãritã. Încã de mic copil vãdea o
fire blândã, iertãtoare, înþe legã -
toare ºi avea o mare milã faþã de cei
sãraci, flãmânzi, oropsiþi, suferinzi
ºi infirmi. Se ruga mereu din toatã
inima lui Dum ne zeu, cerându-I sã
aducã pe Pãmânt dreptate, pace,
iertare ºi milos tivire.

Când a crescut mare, venea în
ajutor oamenilor sãrmani, în cele
mai grele momente ale vieþii lor.
El oferea sprijin ºi ajutor pe
neaºteptate ºi pe neºtiute, cãutând

sã nu fie vãzut de nimeni. Obiºnuia
sã facã binele în mod discret, fãrã
sã aºtepte sã i se mul þu meascã ºi sã
fie ridicat în slãvi. De aceea, încã în
timpul vie þii îºi cãpãtase renumele
de pãrin te ºi de ocrotitor al
sãracilor, al orfanilor ºi al vãdu-
velor.

Dupã moartea pãrinþilor sãi ºi-a
vândut tot avutul, iar banii i-a
împãrþit sãracilor. Cariera de preot,
care pãrea sã-i fie predestinatã, i-a
deschis posibilitãþi ºi mai mari de
a-ºi revãrsa pe deplin bogãþia su -

fleteascã de dragoste ºi de milã faþã
de oameni.

Calea vieþii i-a fost strãlucitã,
dar ºi spinoasã. Dupã moartea
arhie pis copului Ioan el a fost ales
episcop. Dar, ca ºi mai  înainte, ºi-
a continuat cu hotãrâre ºi cu o ex -
tre mã modestie misiunea ce ºi-o
asumase de a aduce alinare ºi bucu -
rie celor care aveau nevoie.

În timpul domniei împãratului
Diocleþian, când creºtinii erau per-
secutaþi, Nicolae a fost aruncat în
închisoare, dar credinþa l-a susþi -
nut, astfel cã dupã întoarcerea
împãratului Constantin a revenit la
înalta poziþie de mare demnitar
cleric, participând activ la Con -
clavul mondial din anul 325.

A murit în anul 343, la 6 decem-
brie.

Se povesteºte mult despre fap -
tele bune, pe cere le-a fãcut. Iatã
trei întâmplãri mai cunoscute.

Aflând despre un om care fu se -
se cândva bogat, dar cãzuse într-o
sãrãcie atât de cumplitã, încât în
disperarea lui ajunsese la hotãrârea
de a-ºi vinde cele trei fiice unei
case de pierzanie, Nicolae s-a furi -
ºat trei seri la rând la casa acestuia
ºi i-a aruncat pe fereastrã trei pungi
cu galbeni, câte una în fie care
searã. Astfel, tatãl a scãpat de sãrã-
cie ºi a putut sã-ºi mãrite fetele cu
zestrea ce o primise în dar.

O altã faptã bunã a Sfântului
Nicolae a fost salvarea de la moarte
a trei tineri, care fuseserã con-
damnaþi la execuþie de cãtre guver-
natorul Eustaþiu. Sf. Nicolae, cu
hotãrâre ºi fãrã nici o teamã, a
smuls sabia din mâna cãlãului ºi a
aruncat-o, iar pe cei osândiþi i-a
dezlegat ºi i-a eliberat.

O altã situaþie în care s-a întâm-
plat un miracol a fost urmãtoarea.
Când Sf. Nicolae cãlãtorea spre
Þara Sfântã pentru a vizita locurile
pe unde a trecut Isus Hristos, s-a
stârnit pe mare o furtunã cumplitã,
iar valurile erau gata sã înghitã
corabia. Atunci el a rostit o rugã -
ciu ne ºi marea s-a liniºtit ca prin
farmec. Dupã furtunã, un marinar
care se urcase pe catarg a cãzut ºi
zãcea mort pe punte. Sf. Nicolae a
spus o rugãciune ºi marinarul a
înviat.

Sf. Nicolae a mai înfãptuit
multe minuni, vindecând orbi, sur-
domuþi ºi alþi infirmi, iar faptele lui
bune de ajutorare a sãracilor au fost
nenumãrate.

În credinþa popularã Sf. Nicolae
este considerat ca fiind cel de-al
doilea ocrotitor dupã Dumnezeu.
Este ocrotitorul agriculturii ºi al
creºterii animalelor, dar ocroteºte
ºi animalele sãlbatice. El îi apãrã
pe oameni de toate bolile ºi neno -
rocirile, îi apãrã de stihiile naturii,
îi ocroteºte pe cãlãtori ºi pe toþi cei
legaþi de mare: marinari ºi pescari.
De aceea, pescarii din Ucraina au
în casele lor icoana Sfântului Nico -
lae. De asemenea, el este marele
ocrotitor al copiilor.

La ucraineni, în legãturã cu vir-
tuþile acestui sfânt se povesteºte
urmãtoarea legendã. Sfântul Casian
s-a plâns la Dumnezeu, spunându-i
cã nu înþelege de ce e mai puþin
respectat decât Sf. Nicolae pentru
care oamenii înalþã biserici cu hra-
mul lui  ºi se roagã mereu la el, iar
de Casian nici nu pomenesc.

Dumnezeu le-a zis îngerilor sã-1
cheme la El pe Sf. Nicolae.

Dupã multã cãutare, îngerii au
spus cã nu l-au gãsit în Rai, cãci
este dus pe Pãmânt, unde salveazã
niºte oameni din valurile Mãrii
Negre.

A mai aºteptat Dumnezeu un
timp ºi iar a trimis îngerii dupã Sf.
Nicolae. Nu este pe-aici prin Rai,
au zis îngerii, el sfãrâmã cãtuºele
de la mâinile cazacilor aflaþi în
robie la turci ºi îi elibereazã.

De-abia la a treia încercare Sf.
Nicolae s-a înfãþiºat înaintea lui
Dumnezeu, numai cã arãta cam
rãu, ca vai de lume, într-o rasã ve -
che de cãlugãr, încins cu o sfoa rã,
cizmele îi erau pline de noroi, iar
mâinile murdare. „Unde-ai fost?“
1-a întrebat Dumnezeu. Sf. Nicolae
i-a rãspuns „Doamne, l-am ajutat
pe un þãran sã-ºi scoatã carul  îm -
pot  molit din noroi“.

„Uite, vezi, Sfinte Casian, a zis
Dumnezeu, de ce îl respectã
oamenii pe Sf. Nicolae. Tocmai
fiind cã el nu ºade aici degeaba, fã -
lin du-se cu veºmintele sale
curate!“

În diferite picturi, icoane, re -
prezentãri grafice Sf. Nicolae nu
apare îmbrãcat ca Moº Crãciun, ci
este înfãþiºat în veºminte preoþeºti:
sutanã ºi patrafir, pe cap cu mitrã
episcopalã ºi în mânã cu cârjã epis-
copalã.

În Ucraina, încã din
cele mai vechi timpuri,
ziua de Sf. Nicolae era
sãrbãtoritã cu deosebit
respect. În ajun, se adu -

nau bãieþii din sat, dintre care unul
era travestit în Sf. Nicolae. Ei se
duceau pe la toate casele ºi în cur -
þile acestora cântau un cântec, care
s-ar traduce aºa în limba ro mânã:

Mergea Nicolae, 
Mergea prin poieni ºi lunci.
Acela, care îl iubeºte ºi îl slu-

jeºte
Va fi tot mereu ajutat de el.

x
Cine pe Nicolae nu-1 uitã
ªi îl cheamã într-ajutor
Acela va ieºi teafãr din orice

necaz
Cãci Sfântul îi va ocroti trupul ºi

sufletul.
x

Cine se grãbeºte sã vinã spre
tine, Nicolae,

Pe acela îl vei feri de nãpastã
ªi pe uscat ºi pe mare. 
Tu nu ne laºi sa cãdem în pãcat,

Nicolae.
x

Sfinte Nicolae, cu lacrimi te
implorãm:

Roagã-te pentru noi! Te vom
slãvi

ªi îþi vom  preamãri numele în
veci!

Aceºti colindãtori nu aºteptau sã
li se dea ceva, ci dãdeau ei daruri
copiilor: bomboane, fructe, nuci
etc., iar copiilor neascultãtori le lã -
sau câte-o nuieluºã, ca avertisment
pentru purtarea lor în viitor.

Acum, ca ºi atunci, copiii îl
aºteap  tã cu mare nerãbdare pe Moº
Nicolae. Convinºi cã el va veni, ei
îi scriu scrisori în care înºirã tot ce
ar dori sã primeascã, ºi apoi, fie cã
le aruncã la cutia poºtalã, fie cã le
pun în fereastrã.

Pãrinþii citesc pe furiº scri so re -
lele copiilor, ºi, în mãsura posibili -
tãþilor, cautã sã le îndeplineascã,
dorinþele. Copiii îºi lustruiesc ghe -
tuþele din ajun ºi le pun la intrare,
sperând sã gãseascã dimi neaþa
cadouri de la Moº Nicolae. Uneori
cadourile li se pun ºi sub pernã. De
obicei, de ele se leagã ºi o nuieluºã
simbolicã, înfãºurata în poleialã
argintie.

În Ucraina, prãjitura tradiþionalã
pentru ziua de Sf. Nicolae  este un
fel de turtã dulce, numitã „myko-
laicik“ (în limba ucraineanã se zice
Mykolai, nu Nicolae). Aceastã
prãjiturã se oferã ca trataþie atât co -
piilor, cât ºi adulþilor.

Se spune cã în acea noapte se
poate auzi, dacã asculþi cu atenþie,
clinchetul clopoþeilor de argint de
la sania lui Moº Nicolae. Sania
alunecã printre steluþe, din nor în
nor, iar luna îi zâmbeºte vesel, cãci
ºtie cã în aceastã noapte toþi trebuie
sã fie fericiþi: ºi cei care primesc
cadourile, dar ºi cei care le pre -
gãtesc, fiindcã cea mai mare feri-
cire în viaþã este sã faci bine ºi sã
aduci bucurie! Nu-i aºa?

Olga ANDRICI

Sfântul Nicolae la ucraineni
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(Urmare din numãrul 181/182)

Treaba în Ajun începe dimineaþa devreme.
Se aprinde focul. Pentru masa de searã, trebuie
pregãtite 12 feluri de mâncare. Numãrul este
legat de cel al apostolilor care au participat la
Cina cea de Tainã. Gospodina este ajutatã de
copii, mai ales de fiica cea mare. Sunt folosite
cele mai importante roade ale câmpului, grã-
dinii ºi ale livezii. Bogata cinã este de post. Se
pre gãteºte uzvarul (compot de fructe uscate), se
fierbe fasolea, mazãrea, se cãleºte varza, se prã-
jeºte peºte, se pregãtesc colþunaºi cu umpluturã
de post, cartofi, ciuperci, pilaf, sarmale cu pã -
sat, turte cu mac ºi cutea din grâu (un fel de co -
li vã cu zeamã).

Trebuie sã specificãm cã nu toate gospo -
dinele pregãtesc cele 12 feluri pentru Sfânta
Cinã. De obicei 5-6. Obligatorii sunt cutea ºi
uzvarul.

Treaba gospodarului este de a adãpa, hrãni ºi
schimba aºternutul vitelor. Dacã ninge, el
aruncã zãpada de pe lângã casã ºi face cãrãri.
Se îngrijeºte de mersul bun al întregii activitãþi.
În aceastã searã nimic nu trebuie sã fie înstrãi-
nat. Totul trebuie sã se gãseascã la locul obiº-
nuit. 

Toþi membrii familiei trebuie sã fie
acasã. Oamenii spun: „Dumnezeu sã te fe -
reascã sã înnoptezi altundeva, pentru cã tot
anul vei fi rãtãcitor prin lume“. 

Este momentul sã te împaci cu cei cu
care te-ai certat, pentru ca în casã ºi în
afara ei sã fie pace în anul viitor. 

În aceastã zi se posteºte pânã seara.
Copiilor li se permite sã mãnânce câte ceva
în jurul prânzului. 

Când se întunecã, începe pregãtirea
„altarului“ casei. Se aduc un snop de grâu
ºi unul de fân. Acum se foloseºte numai
fân. Trecând pragul, gospodarul îºi scoate
cãciula ºi-ºi salutã soþia. Apoi se închinã
ºi-ºi felicitã întreaga familie, urându-i feri-
cire ºi sãnãtate. Fânul adus, este pus pe
masã, într-un colþ, aproape de icoanã.

Prin acþiuni magice, în aceastã „tainicã“
searã, gospodarii îºi ocrotesc gospodãriile de
„duhurile rele“, pentru întregul an ce va veni. 

Cei doi soþi, cu pâine, miere ºi mac, ocolesc
curtea, cãmãrile, afumându-le cu tãmâie. Lângã
grajd, unde-s adãpostite vitele, gospodina
aruncã sãmânþã de mac sãlbatic „pentru cã
vrãjitoarele, adunându-l, nu vor putea sã se
apropie de vite“. Dupã ce se terminã ritualul,
gospodarul „taie“ pragul ca sã nu fie trecut de
fiarele sãlbatice. 

În toate cele patru colþuri ale mesei din casa
mare, sub faþa de masã se pune câte o cãpãþânã
de usturoi, pentru a goni spiritele rele. 

Peste fânul de sub icoanã, un „copil nevino-
vat“ (pânã la 7 ani) pune trei colaci, o bucatã de
sare ºi o lumânare mare. Pe masã sunt aduse
farfuriile cu uzvar ºi cutea.

Cina începe dupã ce rãsare Luceafãrul-de-
Searã, ce vesteºte oamenii despre minunea cea
mare, Naºterea Fiului lui Dumnezeu. Este mo -
mentul când tatãl anunþã începerea Sfintei Seri. 

Înaintea acestui moment, sunt hrãnite vitele
ºi sunt invitaþi oaspeþii. Capul familiei ia o stra-
chinã, se apropie de masã, punând câteva lin-
guri din fiecare fel. Soþia-i dãruieºte soþului o
pâine ºi o strachinã cu miere. Cu toate „daru -
rile“ cu toþii ies afarã. I se dã hranã câinelui,
apoi se intrã în grajd. Având pâinea primitã în
mânã, gospodarul se apropie de fiecare animal.
Îl binecuvânteazã de trei ori. Atingându-i capul,
îi spune: „te binecuvântez cu sfânta pâine. Îþi
dau tot binele, ca tu sã nu te temi de fiare, sã nu

te sperii de tunet, sã te ocoleascã nenorocirile“.
Luând strachina cu miere, face semnul crucii
între ochii fiecãrei vite. Toarnã strachina cu
cinã, fãrâmiþeazã pâinea, adaugã fãina ºi tãrâþa,
le amestecã bine, împãrþindu-le tuturor ani-
malelor. O parte din cutea este folositã de
gospodinã pentru hrãnirea pãsãrilor de curte.

Sfânta Cinã este deci comunã pentru întrea-
ga familie sau întregul neam. Intraþi în casã
dupã ritualul amintit, capul familiei ia strachina
cu cutea, lipeºte pe margine o lumânare pe care
o aprinde. O ridicã de pe masã cu ambele mâini,
ocoleºte masa de trei ori „dupã soare“, apoi o
pune la loc. Se aºazã în genunchi în faþa icoa ne -
 lor ºi se închinã pentru sufletele celor ador miþi.
Se închinã toþi membrii familiei. 

Începe cina. Primul fel care se consumã este
cutea. Apoi urmeazã sarmalele, colþunaºii,
peºtele prãjit, varza, la urmã se consumã uz -
varul. Astãzi se bea ºi vin. Oaspeþii de la Sfânta
Cinã, dupã credinþa strãmoºilor noºtri, aduc
fericire în casã. Prima lingurã din cutea este
aruncatã de gospodar în tavan „pentru ca astfel
sã sarã mieii, cum sare acest grâu de la pãmânt
în tavan“. O a doua lingurã e aruncatã „pentru
ca viþeii sã ragã ca aceste boabe ce sar din
tavan“. A treia, „pentru ca albinele sã roiascã“.

Dacã fiul strãnutã în timpul cinei, va primi
din partea tatãlui un mânz, semn cã el va deveni
cazac. Dacã fata strãnutã, înseamnã cã va
deveni gospodinã în curând. Tatãl îi dãruieºte
un viþel „pentru fericire“.

În aceastã searã, tinerii duc cina la rudele
mai mari, mai apropiate. Nepoþii merg la bu -
nici, la mãtuºi ºi la unchi, finii la naºi etc.
Ritualul este acesta: la naºii de botez sau la
bunici se duc cu o bocceluþã pregãtitã de mama.
Pe un ºtergar þesut se pune o farfurie în care se
gãsesc 2-3 sarmale, colþunaºi, alte feluri de
mâncare ºi trei colaci deasupra. ªtergarul legat
este dat copiilor. Ei pleacã cu bocceluþa la cei
mai vârstnici. Ajunºi acolo, bat la uºã. Odatã
intraþi, bãieþelul îºi scoate cãciula ºi zice: „Bunã
seara! Cu Cina Sfântã sã fiþi sãnãtoºi! Vã roagã
tata, mama ºi noi la Sfânta Cinã. Poftim cina!“
Gazda ia bocceluþa ºi o pune sub icoanã. Îºi
dezbracã micii musafiri, îi pofteºte la masã,
rugându-i sã serveascã din cutea dulce ºi din
celelalte mâncãruri pregãtite. În timp ce copiii
servesc cina, gazda dezleagã bocceluþa, schim-
bând ceva din conþinutul ei: poate lua o sarma,
punând în loc colþunaºi sau poate înlocui un
colac. Schimbarea colacului poate semnifica ºi
un acord de împãcare, de iertare a unor neîn -
þelegeri, certuri, ce au avut loc în timpul anului.
Este un schimb de cinã. De obicei, copiii
primesc daruri: nuci, mere, covrigi, bani mã -
runþi, o batistã, ciorapi, mãnuºi etc. Dupã ce au
cinat li se restituie bocceluþa. Îºi iau rãmas bun
de la gazde ºi merg pe la alte rude. Ritualul se

repetã. Ultima oprire se face la moaºa bã trânã,
care ia din bocceluþã un colac. Cu trãis tuþele
pline de daruri, cu nãsucul ºi cu obrã jorii roºii
de ger, copiii se îndreaptã fericiþi spre casã.

În dimineaþa primei zile de Crãciun, se
merge la bisericã la slujba lui Dumnezeu. La
prânz sunt invitate rudele, vecinii sau se merge
în ospeþie. La masã, se servesc cele mai bune ºi
alese bucate însoþite de vin. Spre sfârºit încep
sã colinde ºi sã interpreteze minunatele cântece
populare ucrainene. 

În Dobrogea, sãrbãtorile Crãciunului încep
pe 6 ianuarie, iar pe 7 se colindã. Cuvântul
„colind“ provine de la romani. Calende Janua -
rie era cu o sãptãmânã dupã marile satur nii, în
a doua jumãtate a lunii decembrie. Este o denu -
mire strãinã, care s-a împletit cu sãrbãtoarea
vechilor slavi, a rotaþiei de iarnã a soarelui. Mai
târziu s-a trecut la noul an de iarnã al nostru
arãtând marile influenþe greco-romane în zona
Mãrii Negre ºi a Dunãrii din secolele IV-IX,
când colonizarea ucraineanã a ajuns pe aceste
meleaguri, întâlnindu-se nemijlocit cu aceastã
influenþã.

Spre searã copiii colindã la ferestre. 
Când se întunecã, încep sã colinde flãcãii.

Copiii colindã numai la rude, la cei apropiaþi ºi
la ve cini, iar flãcãii la toate casele din sat.

Tineretul, mai ales bãieþii, se strâng
din timp sã înveþe colinde ºi sã se pre gã -
teascã de sãrbãtori. Colindãtorii se strâng
în grupuri ºi-ºi aleg un conducãtor
bereza. El conduce grupul de colindãtori.
Au ºi clopoþei. 

Colindele sunt cântece de slavã ºi de
preamãrire. Se deosebesc prin tonul sãr-
bãtoresc ºi prin coloritul emoþional.

În colinde sunt folosite comparaþiile,
anti te zele dar ºi paralelismele persona -
jelor ºi imagi nilor artistice. 

Colindul se crede cã este un obicei
care a existat cu mult înaintea apariþiei
creºtinismului. În ele milostivul ºi bine -
voitorul Dumnezeu, co boarã pe pãmânt,
viziteazã casele sãrace ºi, mãrinimos,

dãruieºte bunãstare ºi fericire. 
La baza colindelor ucrainenilor dobrogeni,

stã Cartea Sfântã, legenda despre naºterea lui
Hristos. 

Mergând prin tot satul, flãcãii-colindãtori,
cu voia gospodarului, intrã în casã ºi desco -
perindu-se, încep sã colinde în faþa icoanelor. 

Pentru cã l-au colindat, gospodarul le dã un
colac ºi-i invitã la masã ca pe niºte oaspeþi
îndelung aºteptaþi. Îi serveºte cu un pãhãrel de
horilcã ºi-i invitã sã consume din bucatele pre -
gãtite de gospodinã. Nu întârzie mult, pentru cã
au de colindat tot satul. Darurile primite sunt
adunate într-un sac. Se strâng ºi bani. 

Colindele reprezintã unul dintre cele mai
vechi genuri ale creaþiei populare. În Dobrogea,
des întâlnite sunt: „Fecioara Maria venea din
Ierusalim“, „Pe muntele sfânt“, „Slavã Dom -
nului nãscut“, „Bunã seara!“ ºi altele. Poezia
colindului este bogatã ºi variatã. Are rãdãcini
adânci în istoria ucraineanã, în obice iurile
specifice poporului nostru, reprezentând o sursã
inepuizabilã de bogãþie folcloricã.

A doua ºi a treia zi de Crãciun, în biserici se
ascultã slujba. Dupã-amiazã ºi seara, se întâl-
nesc rudele ºi prietenii, la mesele pline de cele
mai gustoase ºi specifice bucate, horilcã ºi vin.
Cin stindu-se, apare buna dispoziþie. Se inter -
pre tea zã diferite cântece populare, se danseazã,
deci se distreazã, sunt fericiþi. 

Virgil RIÞCO
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„De 11 ani de când sunt director adjunct al
acestei instituþii de învãþãmânt, este prima oarã
când gãzduim o asemenea activitate. Avem
emoþii ºi sperãm cã veþi prelua cel puþin o
secvenþã din cele ce vã vor fi prezentate astãzi de
elevii ºcolii noastre, pregãtiþi cu mult profesio -
nalism de profesorii lor, pentru a o aplica în
activitatea dumneavoastrã didacticã. Zi frumoasã
din partea direcþiunii vã dorim!“ Cu aceste
cuvinte de bun venit rostite de doamna profesor
Eugenia Paicu - director adjunct al Cole giu lui
Naþional „Mihai Eminescu“ din Suceava, au
început activi tãþile de cerc pedagogic al profeso-
rilor de limbi materne. 

Primul punct din programul activitãþii de for-
mare, coordonat de doamna profesor Lucia
Mihoc, l-a constituit o activitate demonstrativã
realizatã cu elevii pe tema: „Teatrul - metodã
complementarã de valorificare creativã a textelor
din programa ºcolarã ºi a lecturii suplimentare“.
Activitatea s-a desfãºurat pe douã secþiuni: limba
germanã maternã ºi limba ucraineanã maternã.

Activitatea demonstrativã la limba germanã
maternã a fost susþinutã de elevii clasei a V-a A
care studiazã limba germanã ca limbã maternã în
cadrul colegiului sucevean, coordonaþi de doam-
na profesor Gorban-Cojocariu Anca. Aceºtia,
grupaþi în cadrul unor ateliere de creaþie au citit,
au dramatizat, au creat noi texte ºi afiºe, au cân-
tat ºi dansat. Munca lor a fost sintetizatã în cuvin-
tele Andreei Bucur: „Povestea noastrã este o vari-
antã modernã a basmului Hansel ºi Gretel, de
Fraþii Grimm. Dupã ce am studiat la orã basmul
binecunoscut, am acceptat provocarea doamnei
profesoare de limba germanã de a lectura ºi o altã

variantã a acestui text. Am citit astfel, Povestea
lui Hansel cel rãu, a lui Gretel cea supãratã ºi a
vrãjitoarei de Paul Maar. ªi astfel ne-a venit
ideea de a scrie noi o variantã a acestei poveºti,
cu personaje care se regãsesc printre noi. Astfel,
Hansel ºi Gretel au devenit elevi la Colegiul
Naþional „Mihai Eminescu“, iar Vrãjitoarea este
chiar profesoara de limba germanã. Nu este însã
o vrãjitoare oarecare, ci mai degrabã eine Fee,
care face magie prin vorbe. Ea ne învaþã cuvinte
care aduc zâmbete, cuvinte care întristeazã,
cuvin te care ne ascut mintea, cuvinte cu care re -
gã sim drumul spre casã, cuvinte care ne deschid
drumul în viaþã!!!“ Activitatea demonstrativã la
limba ucraineanã maternã a fost susþi nutã de
elevi din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a care studia -
zã limba ucrai nea nã ca limbã maternã în cadrul
Cole giu lui Naþional „Mihai Eminescu“, coordo -

naþi de doamna profesor Lucia Mihoc. Aceºtia au
dramatizat basmul „Cum erau transformaþi
oamenii bãtrâni în oameni tineri“ scris de Savur
Mohyla. Elevii au fost puºi în situaþia de a rescrie
finalul operei. Dacã în varianta originalã, fierarul
alege sã slujeascã diavolului, fiind ademenit de
mirajul banilor, în varianta rescrisã de elevi ºi
prezentatã auditoriului fierarul se leapãdã de
diavol ºi alege sã-l slujeascã pe Dumnezeu. De
asemenea, pornind de la un simplu joc - de a
spune proverbe ce s-ar potrivi temei basmului
citit - elevii au cãutat ºi alte proverbe tematice:
„Lãcomia este mama tuturor rãutã þilor“, „Lãco -
mia pierde omenia“, „Cine se lãcomeºte sã prin -
dã ce-i al altuia, pierde ºi pe ale sale“, „Închi nã-
te lui Dumnezeu, fereºte-te de ce-i rãu“. De aici
ºi ideea de a le scrie în dreptul unor imagini su -
ges tive (desene, colaje), iar în final s-a ajuns la
realizarea unui panou, având sloganul „Teatrul-
limba care ne uneºte“. Trebuie menþionat ºi efor-
tul elevilor în asigurarea recuzitei, aranja-
mentelor scenice ºi a costumelor.

Al doilea punct din program l-a constituit
organizarea de ateliere meto dice cu profesorii
participanþi la cerc. Tema centralã a schimbului
de bune prac tici a fost „Metode ºi mij loa ce de
valorificare a lecturii suplimentare“. Au prezentat
ma teriale doamnele profesoare: Lucia Mihoc,
Delia Mar  tineac, Mi rabela Carpiac  (mi noritatea
ucrai   neanã), Ele na Roman (mi noritatea rromã),
Maria Ostrowski, Ame lia Voloº ciuc (mi noritatea
polonã) ºi Va lentina Nazarov (minoritatea ruºi -
lor-lipoveni).3

Notãm aici ºi prezentarea fãcutã de cãtre
doamna profesoarã Delia Martineac a concluzii -

lor proiectului
„Nu  mai poetul
trece peste ne mãr -
gi nirea tim pului...“
des fãºurat în no -
iembrie 2007 la
Cãlineºti-Cupa -
rencu. Spi cuim din
activi tãþile des fã -
ºurate cu acest pri -
lej: „Armonia poe -
zi ei în spaþiul bu -
covinean - Emi -
nescu, ªev cen ko,
M i  c  k i e  w i c z “ ,
,,Con   diþia poetului
contemporan în
spa þiul românesc“,
„Ti nere conde ie“,
„Carte bu co vi  nea -
nã“, „Din viaþa
ºco lii ºi a sa  tului
meu“. Scopul cen-
tral al proiectului a
fost promovarea
di versitãþii cultu -

rale ºi lingvistice în spaþiul bucovinean.
A urmat al treilea punct din programul activi -

tãþii de cerc pedagogic. Acesta a constat într-un
scurt program artistic al claselor a II-a ºi a III-a
cu tema: „Noiembrie - luna prieteniei dintre
minoritãþile Colegiului Naþional „Mihai Emi -
nescu“, Suceava. La final a avut loc evaluarea
activitãþilor didactice desfãºurate. Pentru început
a luat cuvântul domnul Vasyl Boieciko - consul
general al Ucrainei la Suceava: „Sunt onorat cã
am fost invitat la aceastã manifestare a peda-
gogilor. Datoritã activitãþilor de astãzi, am retrãit
amintiri frumoase de pe vremea când am profesat
ca învãþãtor. Vã urez succes în activitatea peda-
gogicã ºi vã asigur de tot sprijinul meu“.

Domnul Ioan Bodnar - preºedintele UUR - fi -
liala Suceava, a evidenþiat „efortul depus de toþi
factorii implicaþi în procesul instructiv-educativ

pentru susþinerea ºi promovarea limbii materne.
Tot acest spectacol de culoare, miºcare ºi cuvânt
necesitã o muncã titanicã din partea profesorilor
ºi a elevilor“.

Doamna Elena-Manuela David - inspector
pentru minoritãþi în cadrul IªJ Suceava - a su -
bliniat ºi dumneaei organizarea în premierã a
unei asfel de activitãþi didactice, în care mai
multe minoritãþi îºi dau mâna în susþinerea unui
proiect comun pornind de la limba maternã ºi
folosind diverse modalitãþi de exprimare. „Pur ºi
simplu m-a vrãjit aceastã activitate: întâi cei
mici, de la minoritatea germanã, m-au fermecat
cu vraja cuvântului; apoi, cei de la minoritatea
ucraineanã, cu vraja care ne întinereºte. Au fost
extrem de creativi ºi de talentaþi.

Nu trebuie sã uitãm niciodatã cã lectura este
primul pas al copiilor cãtre culturã. Doresc ca
acest model de activitate sã aibã o viaþã cât mai
lungã“ „Am fost plãcut impresionat de activitatea
prezentatã de colegii noºtri. Doar cunoscându- ne
cât mai bine vom avea posibilitatea sã le insuflãm
copiilor bunãtate, toleranþã ºi pace“, a afirmat
dom nul profesor Marcel Colibaba, director al
ªco lii din localitatea Dorneºti.

Menþionãm ºi prezentarea de cãtre doamna
inspector Lucia Mihoc a trei concursuri: 1. Con -
cursul naþional pentru elevi „Diversitatea - o
ºansã în plus pentru viitor“, ediþia a IV-a; 2.
Concursul naþional de valorificare a obiceiurilor
ºi a tradiþiilor aparþinând minoritãþilor naþionale
„Împreunã în diversitate“, ediþia a II-a, iniþiator -
Colegiul Naþional „Mihai Eminescu“ din Su cea -
va, propunãtor - inspector Lucia Mihoc; 3. Con -
cursul Naþional „Sãrbãtoarea Limbii Ma terne“,
ediþia I, iniþiator ªcoala cu clasele I-VIII Bãl -
cãuþi, propunãtori: profesoara Anca ªtiubianu,
profesoara Lãcrãmioara Grigorciuc. Acest con-
curs s-a desfãºurat pânã acum doar la nivelul
jude þului Suceava, din acest an el adresându-se
elevilor din cele 5 judeþe în care se studiazã limba
ucraineanã. Concursul îºi propune atragerea tine -
rilor aparþinând minoritãþii ucrainene în activitãþi
comune menite sã promo veze afirmarea identi -
tãþii culturale, ca fundament al dezvoltãrii vii toa -
re a cetãþeanului european.

Pentru realizarea acestui scop va fi organizat
un concurs ce are ca temã valorificarea folcloru-
lui ºi a creaþiilor literare aparþinând patrimoniului
cultural ucrainean.

Ziua de 24 noiembrie 2010 a fost una deo -
sebitã pentru dascãlii participanþi la activitatea de
formare desfãºuratã în aula Colegiului Naþional
„Mihai Eminescu“, Suceava. O experienþã didac-
ticã ineditã din sfera educaþiei interculturale care
va rãmâne una de referinþã în cadrul activitãþilor
de acest gen.

Lãcrãmioara GRIGORCIUC

Cercul pedagogic al profesorilor de
limbi materne din judeÆul Suceava

Actorii-elevi la finalul spectacolului

Dl consul general amintindu-ºi de anii
când era ºi dumnealui profesor
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Festivalul de colinde, datini ºi obiceiuri de
iarnã la ucraineni de la Sighetu Marmaþiei a ajuns
la maturitate, împlinind 18 ediþii.

Încã din luna ianuarie a anului 1994, Uniunea
Ucrainenilor din România în colaborare cu
Direcþia pentru Culturã a judeþului Maramureº ºi
Ministerul Culturii ºi Cultelor reprezentaþi de
regretatul preºedinte ªtefan Tcaciuc ºi pre -
ºedintele filialei Maramureº a UUR, profesorul
Iuliu Manuleac, împreunã cu Iura Paraºcineþ,
consilier la Direcþia pentru Culturã ºi Iaroslava
Colotelo, consilier la Ministerul Culturii ºi Cul -
telor, sfãtuindu-se cu membrii Comitetului UUR
Mara mureº au pornit la drum pentru organizarea
unui festival de colinde ucrainene, având ca
exemplu festivalul tradiþional românesc („Festi -
valul de datini ºi obiceiuri de iarnã“ din anul
1969, care, anul trecut, a ajuns la cea de-a 42-a

ediþie).  Luând în cosiderare cã oraºul Sighet este
leagãnul cultural ºi pentru etnici ucraineni, unde,
pânã în anul 1960, funcþiona ªcoala Pedagogicã
ºi Liceul Ucrainean pentru care se fãceau demer-
surile de reînfiinþare imediat dupã Revoluþia din
decembrie 1989, s-a hotãrât ca festivalul sã aibã
loc în acest oraº. 

Dupã optsprezece ani, festivalul ucrainean a
dobândit tot mai multe valenþe, de la un festival
regional a cãpãtat treptat valoare naþionalã, iar
acum putem spune cã a ajuns sã fie un festival
internaþional.

La festivalul din 15 ianuarie 2011 au fost
prezenþi colindãtori din Ucraina, tocmai de la
Kiev, însoþiþi de dna Alla Kendzera Ievhe niv na,
preºedinta Grupului de prietenie a Ucrainei cu
Dias pora ºi directoarea Festivalului Mondial
„Cân  tecul ucrainean în lume“, grupul de colindã-
tori din Novi Sad, Serbia, cu denumirea de
„Asociaþia Artei Culturale Ucrai nene Kobzar“
însoþiþi de dnii Miroslav Hoceak, preºedintele
Organizaþiei de Tineret a Con gre sului Mondial al
Ucrainenilor ºi preºedintele Asociaþiei „Pros  vita“
din Serbia, Iosif Sapun, preºedintele Con si liului

Naþional Ucrainean din Serbia
ºi Mi ros lav Kalyniuk, con-
ducãtorul Ansam blului „Kob -
zar“.

Din þarã au colindat la acest
festival ucrainenii din Banat,
de la Caraº-Severin Ansam -
blul „Zele na liºcina“ din lo -
calitatea Copã cele, sub în dru -
 marea renumitului dirijor prof.
Ivan Liber, preºedintele fi lialei
UUR din judeþul Caraº-Se -
verin, din localitatea Soca
Ansamblul „Moloda nadia“
condus de preotul paroh
Ardelean Cristian care a fost
însoþit ºi de pri-
marul comunei,
Toþa Cornel. Din

Bucovina au fost prezente an sam -
blurile de la Suceava „Hu þulii“ din
Paltinu, sub conducerea preºe din -
telui or ga nizaþiei locale Savciuc
Ilie, de la Botoºani, localitãþile Ro -
g  o  jeºti ºi Cândeºti, sub conduce rea
preºedintelui filialei UUR - Sem -
ciuc Victor.

Din Tulcea a participat Ansam -
blul cãzãcesc „Bila ma kov ka“
(„Nufãrul alb“) din Chilia Ve che,
sub conducerea preºedintelui orga-
nizaþiei locale a UUR, Lisa vencu
Florea, ºi a preºedintelui fili a lei
Tul cea a UUR, Cernencu Dumitru.

De la Satu Mare, din comuna
Micula, a venit grupul de copii condus de profe -
soa ra de limba ucrai neanã Corsiuc Nadia în

frunte cu pre ºedintele UUR - fi -
liala Satu Mare, Macioca Mihai,
ºi cu pre ºe dintele organizaþiei lo -
cale a UUR, Buciuta Vasile. Din
partea filialei UUR Cluj au par-
ticipat prof. univ. dr. Ivan
Ardelean, preºedintele filialei,
împreunã cu prof. Paraºcineþ
Iura, compozitor ºi dirijor renu-
mit al cãrui volum de cântece
pentru preºcolari „Þinutul meu
natal“ a apãrut recent, editat de
UUR.

Din Maramureº au participat
colindãtorii din toate localitãþile
cu populaþie majoritar
ucrai nea nã, mai puþin
cei din Repedea care,
probabil, încã nu ºi-
au gãsit cadenþa ºi

încã nu ºtiu în ce direcþie doresc sã
mear gã în acest an cultural ucrainean.

Pe scena din Si ghet în faþa nume -
ro su lui public, în pre zen þa dnei primar
Eugenia Godja, a preºedintelui UUR,
deputatul ªtefan Buciu ta, a deputatu-
lui din partea UDMR, Béres István, a
preºedinþilor filialelor UUR, a consu -
lu lui Ucrainei la Suceava, dl Vasyl
Ne rovnyi, care a venit însoþit de pri-
marul localitãþii Bila Þerkva din
Ucrai na, dl Berinde Gheorghe, a vice -
preºedinþilor UUR, Iaroslava Co lo telo
ºi Ioan Robciuc, au evoluat co lin -
dãtorii dupã un program bine stabilit
de Comitetul de Conducere al filialei UUR Mara -
mu reº, condus de prim-vicepreºedintele UUR,
Miroslav Petreþchi ºi prezentat de Elvira Codrea,
inspector de limba ucrai neanã ºi consilier în
cadrul MECT împreunã cu prof. Vasile Pasen -
ciuc, preºedintele organizaþiei Remeþi a UUR.

Doresc sã-i felicit pe organizatorii acestui fes-
tival ºi pe conducãtorii grupurilor de colindãtori

Chifa ªtefan ºi Songot Stela din Poienile de sub
Munte, Mariciuc Pintea din Ruscova, Macernac
Iura din Crasna Viºeului, Coreniuc Dumitru din
Bistra, Spivaliuc Ledia din Valea Viºeului,
Ciubica Maria din Lunca la Tisa, Greceniuc Ivan
din Bocicoiu Mare ºi pe toþi ceilalþi care au con-
tribuit la buna desfãºurare a festivalului. Trebuie
sã apreciez meritul deosebit pe care l-a avut
familia Petreþchi în frunte cu profesoara de mu zi -
cã dna Pe treþchi Geta care întotdeauna sprijinã
filiala UUR cu participarea ansamblului artistic
din Rona de Sus la diferite manifestãri naþionale
ºi internaþionale, fiind prezentã în luna decembrie
cu „Vocile Ro nei“ la Concertul de Galã de la
Kiev cu ocazia laureaþilor Festi va lului Inter na -
þional „Cântecul ucrainean în lume“ la solicitarea

expresã a Minis terului Culturii ºi Turismului din
Ucraina, personal a viceministrului T.H. Kohan.

Aduc multe mulþumiri pe aceastã cale preotu-
lui dr. Nicolae Lauriuc, consilierul Vicaria tului
Ortodox Ucrainean ºi parohul Bisericii Ortodoxe
Ucrainene „Înãlþarea Sfintei Cruci“ din Sighetu
Marmaþiei ºi slujitorilor acestei biserici pentru
sprijinul anual pe care ni-l acordã în desfãºurarea
acestui festival, locul în care se sfinþeºte ºi de
unde porneºte alaiul colindãtorilor ucraineni.

Nu pot sã nu amintesc ºi alte acþiuni ale ucrai -
nenilor de Anul Nou pe stil vechi ºi de Sfântul
Vasile care au fost organizate ºi sub for mã de
Revelion la Baia Mare, Satu Mare, Timi ºoara ºi
în alte localitãþi.

Am participat cu mare plãcere la cele douã
acþiuni desfãºurate la Baia Mare ºi Satu Mare. La

Satu Mare am fost invitat de dl Macioca Mihai,
au mai luat parte oameni de seamã ai oraºului
Satu Mare în frunte cu primarul Ilyés Iuliu.

Doresc activiºtilor culturali, organizatorilor ºi
tuturor ucrainenilor succese pe mai departe.

ªtefan BUCIUTA

Festivalul de colinde, datini ºi obiceiuri de
iarnã la ucraineni a ajuns la maturitate

Dl ªtefan Buciuta ºi dl Miroslav Petreþchi
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Dlui Ivan Robciuc,
doctor în filologie,
profesor

Mult stimate Domnule Profesor,
Institutul de Limba Ucraineanã al Acade -

miei Naþionale de ªtiinþe a Ucrainei vã felici -
tã cordial pe Dumneavoastrã, ucrainist, sla -
vist ºi romanist de seamã, cu ocazia marelui
jubileu.

Drumul Dumneavoastrã din satul ucrai -
nean Mãriþei, Suceava cãtre Olimpul Ling -
vistic din Bucureºti l-aþi parcurs prin muncã
de zi cu zi care vã ostenea, dar în acelaºi
timp vã ridica spre culmi ale cunoaºterii ºi
spiritului uman. Acest drum tre  cea prin
Universitatea din Bucureºti, prin numeroase
stagii în centre le ºtiinþifice din România,
Ucrai  na ºi din alte state, prin contacte cu oa -
meni de ºtiinþã de renume din diferite þãri.

Suntem bucuroºi cã, de la mijlocul ani lor
'60 când v-aþi conturat aria viitoa relor pre-
ocupãri, între geniile bune ale devenirii Dvs.
ºtiinþifice s-au numãrat ºi oameni de ºtiinþã
ucraineni.

Contactele ºtiinþifice care s-au întins pe
aproape 50 de ani vã leagã de Intitutul de
Lingvisticã „O.O. Potebnea“ al Academiei
Naþionale de ªtiinþe a Ucrainei ºi de Insti -
tutul de Limba Ucraineanã al Aca demiei
Naþionale de ªtiinþe a Ucrainei. Aceste con-
tacte s-au dovedit a fi extrem de substanþiale
ºi interesante. De fapt, nici nu se putea altfel,
cãci Dvs., Dom nule Profesor, aþi ales ca
obiect al cer ce tã rii ºtiinþifice graiurile ucrai -
nene din Buco vina de Sud care, atunci, erau
puþin cunoscute ºi aþi ofe rit lumii ºtiinþifice
informaþii profunde ºi veridice despre fo -
netica lor, gramaticã ºi lexic. Comuni cãrile
Dvs. ºtiinþifice prezentate în cadrul nume roa -
selor forumuri ºtiinþifice din Ucraina, îndeo -
sebi la Aca de mia de ªtiinþe a Ucrainei, erau
primite întot deauna cu interes. Cãci judeþul
Su cea va, despre care ºtiinþa nu ºtia ni mic, a
cã pãtat un contur informaþional clar ºi forþã
de atracþie.

Din aceastã cauzã, articolele ºi cãrþile
Dvs. în special „Raporturile lingvistice ro -
mâ no-ucrainene“ (1966), „Studii ºi artico -
le“ (1999) care au în Ucraina cititorii re cu -
 noscãtori, erau primite cu atâta atenþie.

Pentru lingvistica ucraineanã a avut o
mare importanþã munca desfãºuratã de Dvs.

la alcãtuirea Arhivei fonologice a graiurilor
ucrai nene din România; întoc mirea ºi prelu-
crarea arhivei reprezintã o contribuþie la
pãstrarea memoriei lingvistice a purtãtorilor
de dialecte ucrainene din România. Aceastã
arhivã, ordonatã în mod exem plar prin efor-
turile Dvs., a rezistat unor vremuri nu tocmai
favorabile pen  tru ºtiinþã, ea existã ºi serveºte
astãzi sla vistica mondialã.

Înalta responsabilitate a omului de ºtiinþã
ºi a patriotului v-au îndemnat sã pre gã tiþi îm -
preu nã cu profesorul Mykola Pavliuk, o carte
unicat „Graiurile ucrai ne ne din România.
Tex te dialectale“ (2003), o adevã ratã antolo-
gie a gra iu  rilor populare ucrai nene, o sursã
inepui za bilã de informare au ten  ticã despre
graiurile ucrai nene din România.

Apartenenþa Dvs., Domnule Profesor, la
douã ºcoli ºtiinþifice - slavisticã ºi romanis-
ticã - cunoºtinþe profunde ºi conºtiinþa de
cercetãtor, v-au recomandat sã deveniþi un
etimolog atent al Dicþionarului etimologic al
limbii ro mâ ne în care vã ocupaþi de pre zen -
 tarea împrumuturilor slave în limba românã.

Talentul Dvs. de om de ºtiinþã îndrãgostit
de munca sa v-au asigurat respectul meritat
ºi înal ta apreciere a specialiºtilor.

În Ucraina, mai ales în cadrul cercurilor
ºtiinþifice ºi culturale, este bine cunoscutã
acti vitatea Dvs. publicã care are ca scop pãs-
trarea de cãtre ucrainenii din România a
identitãþii lor, a limbii, culturii ºi a memoriei
isto rice; sunteþi, în acelaºi timp, expresia în -
þe   legerii între ucrai neni ºi români, a cola bo -
rãrii lor cultura le.

Vã dorim ºi în acest domeniu, dragã sãr-
bãtorit, noi reuºite ºi realizãri concrete!

Sã aveþi în continuare planuri gran dioa se,
iar Dumnezeu ºi oamenii buni sã vã ajute la
realizarea lor.

Multã sãnãtate, noi realizãri creatoare ºi
prosperitate vã transmit, mult stimate Dom -
nule Profesor, Institutul de Limba Ucrai -
neanã al Academiei Naþionale de ªtiinþe,
numeroºi prie teni ºi admiratori ai talentului
Dvs. din Ucrai na.

La mulþi ani!
Cu stimã,

P. Iu. Hryþenko,
Directorul Institutului de Limba
Ucraineanã al Academiei Naþionale
de ªtiinþe a Ucrainei

Domnului Ivan Robciuc

Stimate Domnule Ivan,

În numele Ministerului Afacerilor Externe al Ucrai nei
vã adresez sincere felicitãri cu prilejul împlinirii vârstei de
75 de ani.

Constat cu mare plãcere cã o parte importantã a
vieþii Dvs. aþi consacrat-o comunitãþii ucrainene din
România, afirmãrii ºi dezvoltãrii Uniunii Ucrai neni lor
din Româ nia, îmbogãþirii moºtenirii culturale ºi tradi -
þii lor ucrainenilor de pretutindeni, consolidãrii priete -
ni ei ºi înþelegerii reciproce dintre popoa rele vecine
ucrai nean ºi român.

Lucrãrile Dvs. ºtiinþifice între care se numãrã ºi cele
consacrate studierii operei literare a scriitoarei ucrai -
nene Olha Kobyleanska sunt bine cunoscute nu numai
în Româ nia, ci ºi în Ucraina, Canada ºi în alte þãri ale
lumii unde trãiesc et nici ucraineni.

Apreciem pozitiv activitatea Dvs. ca redactor-ºef al
zia ru lui „Curierul ucrainean“ care popularizeazã intens
isto ria, cultura ºi literatura ucraineanã în þara vecinã,
Româ nia.

Vã doresc multã sãnãtate, energie inepuizabilã, suc-
ces în activitatea Dvs. ºtiinþificã ºi obºteascã spre bi ne -
le comunitãþii ucrainene din România.

La mulþi ani!
Cu stimã,

Ruslan Demcenko,
Prim-adjunct al ministrului
afacerilor externe al Ucrainei

Vicepreºedintelui Uniunii 
Ucrainenilor din România
Dlui Ivan Robciuc

Mult stimate Domnule Ivan,
Vã rog sã primiþi cele mai sincere felicitãri ºi urãri

de multã sãnãtate, fericire ºi prosperitate în familie cu
oca zia acestei date deosebite din viaþa Dumnea voas trã.

75 de ani constituie acel hotar în care energia ºi
forþa în mul  þite cu o vastã experienþã de viaþã sunt capa-
bile sã învin gã orice distanþã dintre þelul propus ºi reali -
tate.

Aºadar, fie ca înalta recunoaºtere ºi stimã a comu-
nitãþii ucrainene din România sã vã dea noi forþe ºi
realizãri personale fructuoase.

Permiteþi-mi ca în ziua jubileului Dvs. sã vã urez din
toatã inima perspective de viaþã luminoase.

Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu sã fie întot-
deauna cu Dvs. în nobilele Dvs. acþiuni!

Cu profundã stimã,

Vasyl Boieciko, 
consulul general al Ucrainei la Suceava

Ion Robciuc, cercetãtor ºtiinþific prin-
cipal ºi profesor, strãlucit reprezentant al
in te lectualitãþii ucrainene din România,
împlineºte astãzi, 11 ianuarie a.c., 75 de
ani. Îi urez din toatã inima „La mulþi
ani!“ ºi doresc sã îm pãr tãºesc cititorilor
noºtri câteva gânduri ale sãrbãtoritului la
ceas aniversar: „Mi-e dat sã împlinesc
astãzi 75 de ani, dar continui sã fiu la
fel de optimist cã voi rãmâne pe mai
departe în plinã putere de muncã. Am
de gând sã duc pânã la capãt încã câte-
va proiecte importante. Sper sã fiu
sãnãtos ºi sã le pot realiza... De mai
bine de 40 de ani numele meu se leagã
de Institutul de Ling visticã „Iorgu Ior -
dan - Al. Rosetti“ al Academiei Ro -
mâne, unde am lucrat în domeniul
cercetãrii limbii ucrainene ºi istoriei
limbii române, activitate care nu e la
îndemâna oricui. Mi-am susþinut teza
de doctorat cu tema „Elemente româ -
neºti în ucrai nea nã. Contribuþie la
studiul contactelor lingvistice“ (1971),
publicatã ca monografie ºi nominaliza-
tã în anul 1998 la Premiul Academiei
Române. Lucra rea l-a avut drept coor-

donator ºtiin þific pe ilus-
trul sla vist ºi romanist
acad. prof. Emil Pe tro -
vici. Am participat cu
comuni cãri ºtiinþifice la
nu me roase se siuni, con-
grese, simpo zioane, con ferinþe în þarã
ºi în strãinãtate. În afarã de o serie de
cãrþi importante, am pu blicat 150 de
stu dii ºi articole de specialitate. Sunt
mem bru al unor asociaþii ºtiinþifice din
strãi nãtate ºi am fost distins cu Di plo -
ma de Onoare ºi cu Medalia Mi nis te -
rului Aface ri lor Ex terne al Ucrainei“.

Ion Robciuc ºi-a sãrbãtorit ziua de
naºtere în mijlocul colegilor ºi priete-
nilor. Toþi cei care îl stimeazã, îl apreci-
azã ºi se simt apro pia þi de Ion Robciuc au
avut prilejul sã-ºi exprime sentimentele
ºi gândurile faþã de dom nia sa într-un
cadru festiv, la sediul UUR, sã cioc-
neascã - într-un cadru mai puþin fes tiv -
un pahar de ºampanie, de vin sau altceva
cu sãrbãtori tul ºi sã-i ureze „Na mnohaia
lita!“

ªtefania GANCIU

Ion Robciuc la 75 de ani

Domnului Ion Robciuc, la mulþi ani!
Îmi face o deosebitã plãcere, domnule Ion Robciuc, sã

vã transmit în numele meu personal ºi al membrilor
Uniunii Ucrainenilor din România, sincere felicitãri,
multã sãnãtate ºi fericire în viaþã. Sã fiþi iubit de familie
ºi de cei dragi, sã aveþi parte numai de bucurii, iar pu -
terea de muncã ºi energia sã nu vã pãrãseascã niciodatã.

Ca lingvist, doctor în ºtiinþe filologice ºi profesor
universitar aþi obþinut succese importante, ridicând
pres   tigiul etniei nostre. De asemenea, aþi contribuit la
ri dicarea ni ve lu lui calitativ al revistei „Curierul ucrai -
nean“ fiind re dactor-ºef. Se poate afirma cã revista îºi
împli neº te cu succes menirea pentru care a fost creatã. 

Paralel cu aceste activitãþi desfãºuraþi o intensã
activitate în folosul ucrainenilor. Ca vicepreºedinte al
UUR ºi ca preºedinte al Comisiei de Culturã contribuiþi
la promovarea culturii tradiþionale în rândul ucraieni -
lor.

Prin comportamentul Dvs. exemplar ºi verticalitate,
prin spiritul de echipã sunteþi un bun exemplu pentru
noi toþi.

La mulþi ani!

ªtefan BUCIUTA,
preºedintele UUR, deputat



Curierul UCRAINEAN2

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din România

Crãciun fericit ºi la mulþi ani!

Markó BÉLA,
viceprim-ministru al Guvernului Ro mâ niei,
preºedinte al UDMR

cu pr i lejul  Cråciunului  ç i  Anului  Noucu pri lejul  Cråciunului  ç i  Anului Nou
Dragi ucraineni,

Vã adresez un salut cordial cu ocazia Crãciu -
nului ºi a Anului Nou!

Vã doresc sãnãtate, fericire ºi prosperitate,
bunã dispoziþie, încredere ºi convingere fermã în
forþe proprii.

Fie ca Naºterea Domnului sã vã aducã bucurie
ºi dragoste, sã vã dea forþã sufleteascã pentru ini -
þia tive noi. 

Sã vi se realizeze toate planurile bune, sã dom-
neascã bunãstarea în familiile voastre, iar viaþa sã
vã fie bogatã în evenimente plãcute.

Am convingerea cã strânsa colaborare cu dum-
neavostrã va constitui ºi în anul care vine garanþia
asigurãrii intereselor ucrainenilor de pretutindeni
ºi a consolidãrii poziþiilor Ucrainei pe arena inter-
naþionalã.

Vã doresc sãrbãtori fericite!
Crãciun fericit!
Un An Nou reuºit!
Cu stimã,

Konsteantyn HRYªCENKO,
ministrul afacerilor externe al Ucrainei

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Crãciun fericit ºi la mulþi ani!

Teodor BACONSCHI,
ministru de externe al României

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Sãrbãtori fericite ºi la mulþi ani!

Markian KULYK,
ambasadorul Ucrainei în România

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Crãciun fericit ºi la mulþi ani!

Alexander CHURILIN,
ambasadorul Federaþiei Ruse în România

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

În numele colectivului Consulatului General
al Ucrainei la Suceava ºi al meu personal, vã rog
sã primiþi cele mai sincere, pline de respect ºi
preþuire felicitãri cu prilejul Crãciunului ºi al
Anului Nou!

Fie ca Anul Nou sã vã dãruiascã fericire ºi
optimism, viaþa sã vã fie plinã de bunãtate, sufle-
tul de iubire, inima de încredere, cãminul de cãl-
durã ºi armonie!

Vã doresc noi rezultate creatoare, sãnãtate
deplinã, prosperitate, succes ºi noroc!

Cu stimã,

Vasyl BOIECIKO,
consulul general

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Sfintele sãrbãtori ale Crãciunului, ale Anu lui
Nou ºi ale Botezului Domnului sã vã aducã
sãnãtate, pace, bucurie sufleteascã ºi lumina
sfân tã a cunoºtinþei dãruitã nouã prin Naºterea
Mân turitorului Isus Hristos, Rãsãritul cel de sus.

La mulþi ani!
Cu aleasã preþuire ºi binecuvântare,

= Daniel,
patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Sfânta sãrbãtoare a Crãciunului ºi Anul Nou
îmi oferã plãcutul prilej de a vã adresa sincere
urãri de sãnãtate, viaþã îndelungatã ºi prosperitate.

Noul An sã vã aducã bucurii, fericire ºi împli -
nirea tuturor dorinþelor, alãturi de cei dragi.

La mulþi ani!

Constantin Traian IGAª,
ministrul Administraþiei ºi Internelor

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Fie ca sãrbãtorile de iarnã sã vã aducã liniºte,
pace în suflete ºi bucurie alãturi de cei dragi.

Crãciun fericit ºi un An Nou împlinit!
La mulþi ani!

Valerian VREME,
ministru al Comunicaþiilor

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Aniversarea numelui Dumneavoastrã îmi
oferã deodebita plãcere de a vã trasmite calde
urãri de sãnãtate, fericire ºi viaþã lungã.

La mulþi ani!

Mihai-Rãzvan UNGUREANU,
directorul Serviciului de Informaþii Externe

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Gânduri bune ºi calde urãri de sãnãtate,
fericire ºi numai împliniri în Noul An 2011!

La mulþi ani!

George-Cristian MAIOR,
directorul Serviciului Român de Infor -

maþii

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Fie ca bucuria Crãciunului sã vã aducã în
suflet liniºte, pace ºi fericirea de a petrece aceste
clipe magice alãturi de cei dragi!

Cristi BIGIU,
senator PNL

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

În numele Comunitãþii Ruºilor Lipoveni
din România, vã doresc ca bucuria Sfintei
Sãrbãtori a Naºterii Domnului sã vã lumineze
sufletele, aducându-vã speranþã, fericire ºi îm -
pli nirea tuturor dorinþelor.

Fie ca toate gândurile bune pe care le fãu -
riþi în aceste zile magice sã se împlineascã  ºi
drumul strãbãtut pentru împlinirea lor sã vã
aducã bucurie în inimi, iar în case, fericire ºi
belºug.

Crãciun fericit ºi un An Nou plin de bucurii
ºi realizãri!

Miron D. IGNAT,
deputat în Parlamentul României

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Cu ocazia Crãciunului ºi a Noului An vã
dorim multã sãnãtate ºi fericire, bucurii ºi sa -
tisfacþii depline ºi împlinirea tuturor dorinþelor.

La mulþi ani!

Marian GHIVECIU,
deputat PSD

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Fie ca Naºterea Domnului Isus Hristos ºi Anul
Nou sã vã aducã Dumneavoastrã ºi celor dragi
sãnãtate, bucurie, prosperitate ºi împlinirea tutu -
ror dorinþelor!

Crãciun fericit! 
La mulþi ani!

dr. Slavomir GVOZDENOVICI,
preºedintele Uniunii Sârbilor din România

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Crãciunul este acea sãrbãtoare minunatã, care
ne dã putere sã fim mai buni, mai generoºi ºi mai
curajoºi. Sã îndrãznim sã visãm ºi sã sperãm mai
mult, sã credem cu tãrie cã anul ce va începe va
fi mai rodnic ºi mai fericit.

Crãciun fericit ºi un An Nou mai bun!

Adrian Miroslav MERKA,
preºedintele U.D.S.C.R.,
deputat în Parlamentul României

Domnului ªtefan Buciuta, 
preºedintele Uniunii Ucrainenilor din

România

Vã doresc tot binele, gânduri curate sã vã
însoþeascã pretutindeni, fericirea ºi succesul
sã vã fie mereu alãturi!

Crãciun fericit ºi un An Nou plin de
împliniri!

Liana DUMITRESCU,
deputat, 
Asociaþia Macedonenilor din România

Mesaje de fel ici tareMesaje de fel ici tare
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Stimate domnule preºedinte,
Stimate doamne ºi stimaþi domni,

Înainte de toate, doresc sã-i mulþumesc
preºedintelui Kazahstanului, stimatului Nur -
sultan Abiºevici Nazarbaiev, pentru primirea
cãlduroasã pe ospitalierul pãmânt kazah ºi sã le
urez tuturor celor de faþã succes în muncã.

S-au scurs 11 ani de la ultima reuniune a
OSCE la nivel înalt. Aproape o întreagã epocã
într-o lume dinamicã, globalizatã cum este cea
de astãzi. De atunci, în Europa ºi în lume s-au
produs schimbãri tectonice, evenimente ce au
remodelat pentru totdeauna faþa continentului
nostru.

Au apãrut noi provocãri pentru securitatea
noastrã colectivã. 

S-a activizat terorismul internaþional care
reprezintã un pericol tot mai serios pentru noi
toþi. În timp ce Europa are nevoie de tot mai
multã securitate, compromisurile ºi înþelegerile
nu se realizeazã întotdeauna  facil. Se pune din
ce în ce mai des problema schimbãrii mecanis-
melor de susþinere a securitãþii internaþionale.
De aceea, prezentul summit este, fãrã îndoialã,
un eveniment deosebit.

Scopul nostru, astãzi, este de a da un impuls
politic puternic obþinerii unei calitãþi noi a
activitãþii OSCE. De a da popoarelor noastre
un semnal cum cã valorile fundamentale pe
care le împãrtãºeºte Europa, ºi anume liber-
tatea, democraþia, drepturile omului, formeazã
o bazã solidã ºi indestructibilã a colaborãrii
noastre. De a confirma hotãrârea ºi solidari-
tatea în faþa provocãrilor existente ºi a celor ce
vor veni, ca ºi în faþa pericolelor la adresa secu-
ritãþii colective.

Ucraina vede în OSCE o platformã unicã de
dialog privind crearea unui spaþiu comun de
securitate egalã ºi indivizibilã. Spaþiu în care
conflictele se rezolvã exclusiv pe cale paºnicã,
pe baza dreptului internaþional. Spaþiu în care
þãrile nealiniate ºi þãrile care au renunþat de
bunãvoie la armamentul nuclear au garanþii
sigure de securitate.

Dupã cum s-a hotãrât recent, în 2013,
Ucraina va deþine preºedinþia OSCE.

Încrederea faþã de candidatura noastrã, ma -
ni festatã de þãrile membre este un important
stimulent pentru noi în ceea ce priveºte auto -
perfecþionarea noastrã, continuarea reformelor
sistemice ºi dezvoltarea unei societãþi demo -
cratice ºi prospere. Sunt convins cã Ucraina
este capabilã sã coaguleze  ºi sã fie o forþã uni-
ficatoare în OSCE. Datoritã statutului nostru
de þarã nealiniatã vom fi „un broker onest“ ºi
vom depune toate eforturile pentru consoli-
darea eficienþei organizaþiei în interesul tuturor
membrilor ei. 

Stimate doamne ºi stimaþi domni,
Cea mai serioasã provocare pentru organi-

zaþia noastrã ºi cel mai mare pericol la adresa

securitãþii ºi stabilitãþii regionale îl reprezintã
conflictele nereglementate.

Ne pronunþãm pentru identificarea unor
soluþii acceptate reciproc pentru rezolvarea
conflictelor existente în interiorul organizaþiei
noas tre pe baza normelor ºi principiilor de
drept internaþional în mod special a respectului
faþã de suveranitatea ºi integritatea teritorialã a
statelor.

Ucraina susþine consolidarea ºi o mai bunã
utilizare a mecanismelor OSCE în ceea ce pri -
veº te avertizarea timpurie ºi prevenirea con-
flictelor.

Spaþiul european are nevoie de un control
internaþional eficient al îndeplinirii tuturor
acordurilor încheiate în sfera securitãþii. Avem
nevoie de convenþii clare în ceea ce priveºte
mãsurile de asigurare a securitãþii ºi mai ales
de încredere între toate þãrile Europei indife -
rent de apartenenþa lor la diverse uniuni de
securitate.

Este necesarã, de asemenea, modernizarea
regimului de control al înarmãrii conven -
þionale.

Ucraina sprijinã întãrirea rolului OSCE în
ceea ce priveºte evaluarea ºi reacþia la
provocãrile ºi pericolele transnaþionale, la pro-
liferarea armelor de distrugere în masã, crima
organizatã, traficul cu carne vie, cu narcotice ºi
la criminalitatea informaticã.

În condiþiile crizei financiare globale,
OSCE poate oferi oportunitãþi pentru
întreþinerea dialogului politic între state în ve -
derea unei reacþii oportune ºi adecvate a
acesto ra la provocãrile cu caracter economic.

Securitatea ecologicã,  ca o premisã impor-
tantã a dezvoltãrii durabile, trebuie sã se
bucure de o atenþie prioritarã.

Securitatea ºi stabilitatea energeticã realã
trebuie sã se bazeze pe interese comune ale
tuturor participanþilor la ciclul energetic.

Ucraina a contribuit ºi va continua sã con-
tribuie la identificarea rolului ºi locului OSCE
în acest dialog.

Ucraina nu vede o altã alternativã la calea
democraticã de dezvoltare ºi respectã ferm
principiile democratice.

Militãm pentru ca organizaþia noastrã sã fie
o comunitate în care se realizeazã cele mai
înalte standarde privind asigurarea drepturilor
ºi libertãþilor fundamentale ale omului, afir-
marea supremaþiei legii, susþinerea instituþiilor
democratice, consolidarea societãþii civile.
Siguranþa omului este garanþia unui stat de suc-
ces.

Suntem ferm convinºi cã, pentru înde pli ni -
rea funcþiilor sale, OSCE are nevoie de institu -
þii solide. De aceea, Ucraina susþine obþi ne rea
de cãtre OSCE a statutului de organizaþie inter -
na  þionalã, fapt ce va duce la consolidarea spa -
þiu  lui juridic al funcþionãrii sale ºi la identifi-
carea unor modalitãþi noi de realizare a obiec-
tivelor avute în vedere.

Stimate doamne ºi stimaþi domni,
Întâlnirea de astãzi ne oferã o ºansã realã de

a trece din nou la costrucþia „casei europene
comune“, a cãrei fundaþie a fost pusã în 1975,
la Helsinki. Pentru acest demers este nevoie de
voinþã politicã ºi de un plan clar. Întâlnirea
noastrã de astãzi reprezintã o dovadã a faptului
cã voinþa politicã poate fi mobilizatã.

Sper ca aceastã voinþã sã se reflecte în pla nul
de acþiune al mersului nostru comun înainte. 

Vã mulþumesc pentru atenþie.

Stimaþi concetãþeni,

Împreunã cu
întreaga lume,
Ucrai  na mar cheazã
astãzi Ziua Inter -
naþionalã a Drep -
turilor Omului. Cu
mai bine de ºase
decenii în urmã,
Adunarea Gene -
ralã a ONU a adop-
tat De claraþia Ge -
neralã a Dreptu -
rilor Omu lui.

Acest act uni-
versal a stat la baza
principiilor privind
apãrarea dreptu ri -
lor omului ºi ela borarea legilor în lu mea demo-
craticã de astãzi. El a stabilit standardele inter-
naþionale în sfera drepturilor ºi libertãþilor
omului ºi cetãþeanului.

Prevederile Declaraþiei sunt consfinþite în
Constituþia Ucrainei. În þara noastrã a fost cre-
atã o bazã legislativã importantã în ceea ce
priveºte apãrarea drepturilor ºi libertãþilor
cetãþenilor. Ucraina este integratã în sistemul
european privind drepturile omului. Este în
curs procesul de unificare a legislaþiei naþio na -
le cu standardele europene în domeniul dreptu -
ri lor omului.

Trebuie, însã, sã recunoaºtem cã principiile
de bazã proclamate de Declaraþia Generalã a
Drepturilor Omului, deseori, sunt doar o lozin -
cã ºi nu o normã. Personal, mã îngrijoreazã
faptul cã în Ucraina nu s-a realizat încã strate-
gia de combatere a sãrãciei, cã mai au loc ca -
zuri de lezare a drepturilor cetãþenilor de cãtre
organele de ordine.

Consider cã situaþia în sfera apãrãrii drep-
turilor  omului poate fi îndreptatã în mod radi-
cal numai prin reforme profunde. Spre acest de -
ziderat s-au fãcut deja paºi concreþi. S-a adop    tat
legea privind organizarea judecãto reascã ºi
statutul judecãtorilor, a început refor ma rea sis-
temului ordinii publice. Am con vin ge  rea cã în
cel mai scurt timp se va putea îmbu nãtãþi în
mod substanþial situaþia în domeniul respectãrii
standardelor prevãzute în Declaraþia Generalã
a Drepturilor Omului.

Pe de altã parte, trebuie sã fim conºtienþi de
faptul cã numai printr-o strânsã colaborare a
statului cu societatea civilã, printr-un dialog
per  manent între putere ºi societate putem ob þi -
ne rezultate. Puterea trebuie sã acþioneze des -
chis ºi transparent, sã-i respecte pe cetãþeni ºi
sã susþinã iniþiativele societãþii civile.

Numai acþiunile noastre comune în numele
viitorului vor permite Ucrainei sã se integreze
în rândul democraþiilor care respectã standar -
dele internaþionale în domeniul drepturilor ºi
libertãþilor omului ºi cetãþeanului.

UUCCRRAAIINNAA  --   mmaaii  aapprrooaappee
Paginã realizatã de Ion ROBCIUC

Mesajul preçedintelui
Ucrainei, Viktor Ianukovyci,

cu prilejul Zilei InternaÆionale
a Drepturilor Omului

Discursul preçedintelui
Ucrainei, Viktor Ianukovyci,

rostit la deschiderea 
summitului OSCE
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Uniunea Ucrainenilor din
România (UUR) - filiala Suceava ºi
Liceul Particular Nr. 1 Suceava au
organizat luni, 10 ianuarie a.c., cu
sprijinul Consulatului General al Ucrainei la
Suceava, manifestarea cu genericul „161 de ani
de la naºterea lui Mihai Eminescu“.

Sediul UUR - filiala Suceava „în care
pulseazã cultura ºi arta“

Manifestarea care s-a desfãºurat la sediul
UUR - filiala Suceava („un sediu în care - aºa
cum a spus moderatorul acþiunii, prof. Roman
Istrati - pulseazã cultura ºi arta“) a reunit alãturi
de etnicii ucraineni suceveni în frunte cu
preºedintele filialei judeþene, prof. Ioan Bod -
nar, reprezentanþi ai unor instituþii (Ins pec to -
ratul ªcolar Judeþean Suceava, Cen trul Cultural
Bucovina), ai minoritãþilor polonã ºi maghiarã,
ai Societãþii Scriitorilor Buco vineni, cadre
didactice ºi elevi de la ªcoala din Negos tina.

Au participat din partea Consulatului Ge -
neral al Ucrainei la Suceava, Excelenþele Lor
consu lul general Vasyl Boieciko cu soþia, dna
Nadia Boieciko, ºi consulul Vasyl Nerovnyi.

„Este deja o tradiþie ca la Suceava,
Eminescu sã fie sãrbãtorit deopotrivã de

români ºi ucraineni...“

Aºa cum a remarcat prof. Roman Istrati,
„este deja o tradiþie ca la Suceava, Eminescu sã
fie sãrbãtorit deopotrivã de români ºi ucrai -
neni“, subliniind în acest context colaborarea
existentã între UUR - filiala Suceava ºi Liceul

Par ticular Nr. 1 Suceava, colaborare care se ma -
ni festã în cadrul unui program transfrontalier
cu parteneri din regiu nea Cernãuþi, Ucraina.

Între aceºti parteneri
se aflã Societatea pen-
tru Cultura Româ neas -
cã „Mihai Emi nescu“
din Cernã uþi, societate
cãreia liceul particular
sucevean, care acordã
de cinci ani Premiul
Fes tivalului Literar „Mi -
 hai Emi nescu“ de la
Suceava, îi va conferi la
ediþia din acest an un
premiu special.

Simpozion, expozi -
þie de medalisticã ºi

recital lirico-muzical

Manifestarea a cu -
prins un simpozion de -
dicat operei poetului

naþional (cu comunicãri susþinute de profesorii
Ioan Chideºciuc ºi Ion Cozmei) prezentarea, de
cãtre prof. Alina Nemþoi, a video-poe mului
„Mihai Eminescu ºi Veronica Micle - Scri soare
de dragoste“, precum ºi o expoziþie de medalis-
ticã din colecþia person-
alã a prof. Dan Lo -
hãnel, directorul Li -
ceului Parti cular Nr. 1
Sucea va, expoziþie care
eta leazã piese cu efigi-
ile lui Mihai Emi nescu,
Titu Maiorescu, Ion
Creangã, Vasile Ale -
csan dri, George Ba -
covia ºi Perpessicius.

Omagierea emines-
cianã s-a încheiat cu un
recital lirico-muzical
sus þinut de grupul
„Soa     crele“ (al Orga ni -
zaþiei de femei a UUR -
fi lia la Suceava) ºi de
elevii de la ªcoala din
Negostina.

Aºa cum a spus la
final prof. Ioan Bodnar,

preºedintele UUR - filiala Suceava, „fiecare
popor trebuie sã omagieze ºi sã cinsteascã valo -
rile. Fiindcã sunt cetãþeni români ºi etnicii
ucraineni preþuiesc valorile acestei þãri, valori
care ne aparþin tuturor, care sunt valori univer-
sale“.

Tiberiu COSOVAN

Omagiu „161 de ani de la naçterea„161 de ani de la naçterea
lui Mihai Eminescu“lui Mihai Eminescu“

Aspect din cadrul manifestãrii

Dl Vasyl Nerovnyi, dl Vasyl Boieciko ºi dl Ioan Bodnar

„Consider cã fiecare etnie trebuie sã-ºi
omagieze ºi sã-ºi cinsteascã valorile“ spune
Ioan Bodnar, preºedintele UUR - filiala
Suceava. Evenimentul împlinirii a 161 de la
naºterea poetului Mihai Eminescu a fost marcat
la sediul Uniunii Ucrainenilor din România -
filiala Suceava, aceasta fiind prima manifestare
culturalã din acest an. 

„La aceastã manifestare am invitat par tenerii
noºtri din alte etnii care trãiesc în spa þiul
bucovinean. Consider cã fiecare etnie trebuie
sã-ºi omagieze ºi sã-ºi cinsteascã valorile.
Fiindcã sunt cetãþeni români, ºi etnicii ucrai -
neni preþuiesc valorile noastre, care sunt ºi uni-
versale. Aceastã acþiune este organizatã de
UUR - filiala Suceava, având ca partener Liceul
Particular Nr. 1 Suceava. Avem aici ºi o expozi -

þie de medalisticã dedicatã lui Emi nescu,
aparþinând directorului acestui liceu, Dan
Lohãnel. Manifestarea se va extinde în perioa-
da urmãtoare ºi la Cernãuþi, unde va fi dusã
expoziþia de picturã „Iarnã eminescianã“, care a
fost pânã acum în holul Prefecturii Su ceava“,
ne-a declarat preºedintele UUR - fi liala
Suceava, Ioan Bodnar. 

Manifestarea s-a bucurat de participarea
consulului general al Ucrainei la Suceava,
Vasyl Boieciko, ºi a consulului Vasyl Nerov nyi,
a directorului Centrului Cultural Buco vina,
Vasile Ursachi, ºi a altor invitaþi. Consu lul gen-
eral ºi-a exprimat bucuria de a participa la o
manifestare dedicatã poetului nostru na þio nal ºi
de a-l cunoaºte pe Eminescu prin limba
românã, citindu-i versurile. „Fiecare cuvânt

creat de Eminescu ºi de ªevcenko înseamnã o
valoare naþionalã ºi pentru poporul român, ºi
pentru cel ucrainean. Fiecare popor are un ge niu
care a scris poezie“, a spus consulul general.

Liceul Particular Nr. 1 a prezentat în cadrul
evenimentului douã proiecþii de film: „Poveste
de iubire“, referitoare la Mihai Eminescu ºi
Veronica Micle, ºi, de asemenea, „Scrisoare de
iubire“. De altfel, a remarcat moderatorul man-
ifestãrii, prof. Roman Istrati, „an de an am fost
împreunã, desfãºurând o colaborare culturalã ºi
artisticã deosebitã, fie cã se întâmplã la
Suceava, fie la Cernãuþi“. Ca în fiecare an,
atmosfera a fost încãlzitã de Grupul vocal
„Soacrele“ ºi de alte momente artistice.

Magda AXON

Fiecare etnie trebuie så-çi omagieze
çi så-çi cinsteascå valorile
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Mihai Nebeleac a contribuit la imple-
mentarea romanului în literatura ucraineanã din
România, devenind „glasul“ prin care „glã-
suieºte“ spiritul acestei etnii. Fiind preocupat
de istoria localã tumultuoasã, prozatorul valori-
ficã zbuciumul trecutului, din perspectiva unui
autor obiectivat. Publicat în 1978, romanul
Aproapelui, dragoste surprinde metamorfozele
epocii interbelice ºi provocãrile socio-politice,
plasate imediat dupã încheierea celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial. Datoritã succesului
versiunii originale, volumul a fost tradus în lim -
ba românã de cãtre Liana Ivan-Ghilia în 1987,
cu o prefaþã semnatã de Stelian Gruia.

Aproapelui, dragoste se distinge prin com-
plexitatea retoricii narativitãþii ºi prin moderni-
tatea construcþiei diegezei. Scriitorul reuºeºte
sã compatibilizeze proiecþia exterioarã a pro-
tagoniºtilor cu demersul interioritãþii lor. Cele
douã dimensiuni ale mobilitãþii umane au rolul
de a asigura comprehensiunea faptelor, a întâm-
plãrilor, a dezideratelor ºi a neîmplinirilor unei
epoci puternic infestate de flagelul provocat de
al Doilea Rãzboi Mondial. Un alt aspect pe care
romancierul îl puncteazã este cel al pãtrunderii
principiilor comuniste în societatea româ -
neascã, cel puþin în forma lor incipientã. 

Din perspectiva naratologicã, scriitura este
construitã pe douã temporalitãþi legate de inter-
venþiile instanþei naratoriale interdiegetice, din
prisma martorului direct al metamorfozelor
socio-politice prin prima jumãtate a secolului al
XX-lea. În planul stilistic al retoricii sale,
romancierul recurge la stilul indirect liber, prin
intermediul cãruia scoate la suprafaþã cele mai
abisale trãiri ale fiinþei. În acest sens, poate fi
remarcatã discordanþa dezideratelor imanente
ale personajelor cu spaþiul mundaneitãþii. Rea -
litatea durã a societãþii ºi instabilitatea ei struc-
turalã anuleazã orice sâmbure de optimism al
protagoniºtilor spaþiului ficþiunii, descurajând
ºi inhibând orice demers constructiv. 

Sub raportul reprezentãrii ideatice, romanul
urmãreºte douã destine incompatibile sub
aspect etic ºi ontologic. Pentru a surprinde atât
complexitatea umanã, cât ºi spiritul epocii
începutului secolului al XX-lea, autorul recurge
la metoda „oglinzilor paralele“, în care un per-
sonaj se oglindeºte în „celãlalt“. Definirea per-
sonalitãþii acestora se face prin raportare onticã
la proiecþia socialã ºi intrinsecã a actanþilor,
alãturi de care „joacã“ „piesa“ în care se
reliefeazã obscuritatea perioadei modelate de
Dictatul de la Viena. Din modul în care aceºtia
„interpreteazã“ „rolul“ istoriei, se distinge pen-
dularea viziunii antinomice privind raportarea
individului la relaþiile sociale, umane ºi
istorice. Din aceastã prismã, destinului con-
formist ºi oportunist al lui Andrei Leanciuc i se
opune evoluþia sinuoasã, plinã de meandre dra-
matice, a lui Ostap Pidhirnyi. Dintr-un anumit
punct de vedere, aceastã proiecþie tipologicã,
naratologicã ºi imanentã a personajelor creeazã
oarecum senzaþia unei retorici conformiste. Cel
bogat este asociat cu o evoluþie „ticãloasã“, în
timp ce personajul cu o situaþie materialã pau-
perã este privit din perspectiva multiplelor
drame, generate atât de cei puternici, cât ºi de
contextul socio-politic dominat de Dictatul de
la Viena. Pentru a reda aceastã reprezentare,
scriitorul îºi proiecteazã fabula romanului în
nordul extrem al þãrii, oprindu-se în satul sãu
natal. Dezvãluind vitregiile anilor ‘40, My -
chailo Nebeleac îºi focalizeazã spaþiul ima ginar
pe observarea a câtorva destine reprezentative
pentru metamorfozele generate de evenimen -

tele istorice prezente la începutul secolului tre-
cut. Astfel, personajele devin purtãtoare de
cuvânt ale tenebrelor sociale ºi istorice, care au
marcat destinele membrilor comunitãþii ucrai -
nene dintr-un sat din nordul þãrii.

Dincolo de surprinderea spiritului frãmântat
al ocupaþiei horthiste ºi a conflictelor generate
de efectul expansionist, existã o componentã
maniheistã a fabulei cãrþii, întruchipatã de atin-
gerea anumitor puncte sensibile, „recoman-
date“ de activiºtii culturali ai vremii. Repre -
zentarea „pe linie“ a destinelor anumitor eroi
evidenþiazã limitele construcþiei diegezei, de
care trebuia sã þinã seama orice creator de artã
a slovei. În acest sens, în profilul epic al per-
sonajelor, opulenþa materialã devine un argu-
ment suficient pentru încadrarea acestora în
categoria opozantã faþã de principiile comunis-
mului. Prototipul acestui personaj este supus
oprobriului lectorului, dispus, cel puþin într-o
primã etapã, sã-l condamne din cauza infa -
tuãrii, a aroganþei ºi a superioritãþii, pe care le
afiºeazã atunci când i se iveºte prilejul. Astfel,
pe alocuri, romanul capãtã accente ale esteticii
socialiste. Între personajul cu o condiþie opu-
lentã ºi cel cu o condiþie pauperã apare un con-
flict social. De exemplu, Arpad, deºi este fiu de
ceferist, învaþã bine la ºcoalã. În spatele
condiþiei sale sociale modeste se ascunde un
om muncitor, dornic de a-ºi depãºi statutul
social prin muncã onestã. În contrast cu Arpad,
scriitorul creeazã un alt personaj, fiu de patron,
Miklos, mult inferior la învãþãturã acestuia. Cel
din urmã a dorit sã-ºi etaleze bogãþia materialã,
recurgând la formele de stigmatizare a celor
care nu-i împãrtãºeau viziunea ºi poziþia
socialã. Însãºi profesia pãrinþilor celor doi elevi
aflaþi în conflict þine de recuzita realismului
socialist. În neînþelegerea iscatã între cei doi,
care, de fapt, reprezintã conflictul dintre douã
categorii sociale, încurajat de ideologii partidu-
lui unic, intervine Andrei Leanciuc. La început,
acesta nu conºtientizeazã dimensiunea politicu-
lui ascunsã în substanþa disensiunii între cei doi
colegi de ºcoalã. De aceea, Andrei eludeazã
orice interpretare ideologicã a disputei iscate
între colegii sãi. În aceastã ecuaþie, fiul lui
Arca die Leanciuc descoperã cã, sub raportul
con diþiei sociale, se situeazã pe aceeaºi bari-
cadã cu „bãtãuºul“. Gestul sãu de a-l apãra pe
cel „slab“ îi provoacã o stare de reflecþie, deoa -
rece îºi aminteºte de cuvintele tatãlui sãu care îi
recomanda sã nu se împrieteneascã niciodatã cu
un om „slab“, întrucât acesta nu îl va putea
apãra în momentele dificile, însã nici sã „nu-ºi
facã duºmani“ din rândul celor „puternici“. Prin
aceastã viziune a autorului sunt create premise-
le false ale conflictului dintre vechea orânduire
socialã ºi noua provocare politicã, lansatã ro -
mânilor, începând cu a doua parte a anilor ‘40.

O altã perspectivã a literaturii „pe linie“ este
reprezentatã de modul în care scriitorul îºi
imagineazã relaþia colectivitãþii cu noua ºi
„tainica“ filozofie a comunismului. Personajele
pozitive percepeau aceastã ideologie ca fiind
„salvatoare“ în faþa traumelor generate atât de
exponenþii horthyºti, cât ºi de autohtonii
oportu niºti, care au acceptat sã devinã niºte
„instrumente“ ale implementãrii politicii cotro-
pitorilor. Fiind în pas cu sugestiile activiºtilor
culturali ai dogmatismului, romancierul stre-
coarã în conºtiinþa colectivitãþii atitudinea opti-

mistã privind menirea ºi puterea secretarului de
partid de a restabili ordinea dezechilibratã de
conflictele sociale ºi istorice. Instaurarea noii
structuri sociale îl determinã pe narator sã con-
state cã „astãzi oamenii sunt liberi, nu mai
existã slugi. Legea e pentru toþi“ (p.179).
Aceas tã po zi þie a instanþei narative demon-
streazã existenþa unei perspective subiective
imediate, amãgite de frumuseþea „jocului“
aparenþei ºi de absenþa comprehensiunii orizon-
tului pe care îl vor în tu neca exponenþii noii
structuri sociale ºi politice.

Incipitul romanului proiecteazã naratorul
într-un spaþiu misterios, dominat de imaginea
„întunericului“ din care se desprinde prezenþa
protagonistului Cãlãtor. Prin personificarea
„beznei“, prozatorul imprimã Cãlãtorului senti-
mentul incertitudinii, al nesiguranþei ºi al im -
pre vizibilitãþii. Imaginea descriptivã cu accente
romantice prevesteºte, ca ºi în roma nele lui
Liviu Rebreanu, prezenþa unor destine tragice
derulate chiar sub privirile lectorului. Drumul
misterios spre necunoscut al Cãlã torului este
dominat de simbolul CRONOSULUI ce mã -
soarã dimensiunea umanã supusã vremelniciei,
ca o componentã insignifiantã a macrocosmo-
sului. În timpul derulãrii acestei „vedenii“ în
spaþiul reveriei, prin interjecþia „iatã“, cititorul
este invitat sã asiste la introdu ce rea altui per-
sonaj în scenã, care cu „o mânã mare, pãroasã,
bâjbâind, scormoneºte mormântul de cenuºã“,
parcã dorind sã eludeze ticãitul ceasornicului
care mãsoarã efemeritatea uma nu lui ºi sã se
aple ce asupra trecutului dramatic al strãmo ºi -
lor. Fiind surprins în timpul unei reverii fa vo ri -
zate de camera solitarã a unui hotel, ºi amplifi-
cate de atmosfera cabalisticã a acestui spaþiu,
naratorul martor dezvãluie durerile trecutului
apropiat ºi ale celui îndepãrtat, amintindu-ºi de
toþi strãmoºii sãi: de bunic, de moº Vasile, de
Ana, logodnica lui, de mamã, de rãz boi etc. În
microcosmosul eroului, planul reali tãþii se con-
topeºte cu cel al imaginarului, fãrã demarcaþi -
uni certe. Dupã încheierea vi sãrii, naratorul
subiectiv perpetueazã, în pla nul realitãþii, forþa
reprezentãrii faptelor îndepãrtate într-un trecut
dominat de spaþiul preocupãrilor sale imanente.
În noua realitate subiectivã, dispare silueta
Cãlãtorului ºi „iarba mãruntã“, însã voiajul
Cãlãtorului continuã în fantezia eroului „fãrã a
se abate din drum, doborând toate obstacolele.
Zdrobind totul în cale“ (p.10). Imaginea
apãrutã în vis ºi transferatã, parþial, în zona
realului îi stârneºte personajului întrebãri filo-
zofice fundamentale, precum „Ce este viaþa?“
sau care este responsa bilitatea omului în ceea
ce priveºte refacerea armoniei atomizate de
faptele imorale sãvârºite în trecut, cu puternice
consecinþe asupra stabili tãþii structurale a
prezentului. În pofida încercãrii de a accede la
esenþa lucrurilor, naratorul nu poate ajunge la
substanþa rãspunsului interogaþiilor sale.
Datoritã prelungirii perioadei obþinerii unui
consens al dilemelor ontice ºi totodatã al re -
voltei cauzate de neputinþa de a obþine un
rãspuns edificator la întrebãrile fundamentale,
naratorul interdiegetic vrea „sã adoar  mã“,
lãsându-l pe Cãlãtor sã-ºi continue drumul spre
meandrele spaþiului fiinþei sale. În cuprinsul
frãmântãrilor mundaneitãþii, reacþia Cãlãtorului
la dramele umane, generate de rãz boi, de boli ºi
de foamete este de împietrire. Din aceastã per-
spectivã, personajul simbolic, creat de imagi-
naþia naratorului erou, întru chi peazã timpul
implacabil, detaºat de tragediile cotidie ne.
Temporalitatea nocturnã favorizeazã apa ri þia
interogaþiilor privind dimensiunea existen þialã
a prezenþei omului în contextul macrocos mo -
sului. 

(Continuare în numãrul urmãtor)

Gheorghe ANDRAªCIUC

Aproapelui, dragoste
Mychailo Nebeleac
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Începând de pe 18 decembrie, în judeþul
Suceava s-au desfãºurat o serie de manifestãri
dedicate Zilei Minoritãþilor Naþionale din
România.

Spectacole la Auditoriumul „Joseph
Schmidt“ ºi la Casa de Culturã din oraºul

Siret
Aºa cum am aflat de la prof. Ioan Bodnar,

consilier pentru minoritãþi în cadrul Prefecturii
Suceava ºi preºedinte al Uniunii Ucrainenilor
din România - filiala Suceava, seria manifes -
tãrilor a debutat în ziua de 18 decembrie, la ora
18:00, pe scena Auditoriumului „Joseph
Schmidt“ de la Universitatea „ªtefan cel Ma -
re“, cu spectacolul „Obiceiuri ºi tradiþii de
Crãciun“, susþinut de ansamblurile „Arcanul“ ºi
„Kozaciok“ (al comunitãþii ucrainene din
comuna Bãlcãuþi).

Joi, 16 decembrie 2010, Ansamblul „Ko za -
cioc“ a fost prezent, alãturi de alte formaþii fol-
clorice, în cadrul emisiunii „Acasã în Bu -
covina“, care a fost transmisã, de TVR Iaºi, de
la Pensiunea „La Filuþã“, din localitatea Mãlini.

La Colegiul Naþional „Mihai Eminescu“ din

Municipiul Suceava, reprezentanþi ai Con -
sulatului General al Ucrainei la Suceava ºi ai
UUR - filiala Suceava au participat la o mani-
festare dedicatã Zilei Minoritãþilor, în cadrul
cãreia au fost oferite cadouri elevilor.

Seara, la ora 18:00, la Casa de Culturã
„Mihai Teliman“ din oraºul Siret, ansamblurile
„Kozaciok“ ºi „Kolomyika“ au evoluat într-un
spectacol artistic.

Masã rotundã la Prefecturã ºi „Obicei de
Crãciun“ la „Dom Polski“

Vineri, 17 decembrie 2010, la Prefectura
Suceava, în Sala „Nicolae Labiº“ a fost organi-
zatã, la ora 14:00, de cãtre Fundaþia „Ana“ ºi
Asociaþia „Juventus“, masa rotundã intitulatã
„Îndemn la toleranþã, înþelegere ºi armonie“, la
care au participat reprezentanþi ai adminis-
traþiei, ai societãþii civile ºi ai minoritãþilor din
judeþul Suceava.

Seara, la ora 17:00, Centrul Cultural Buco -
vina a organizat, în Sala „Dom Polski“, specta-
colul „Obicei de Crãciun“, susþinut de formaþii
ºi ansambluri artistice ale minoritãþilor (poloni,
ucraineni, maghiari, rromi, ruºi-lipoveni).

Expoziþie de fotografie ºi
prezentarea CD-ului "Ghidul

minoritãþilor naþionale din
Bucovina"

Sâmbãtã, 18 decembrie 2010,
Ziua Minoritãþilor Naþionale din
România a fost marcatã la Shopping
City Suceava printr-o expoziþie de

fotografie (Clubul Artelor Vizuale, ora 17:00),
prezentarea CD-ului „Ghidul minoritãþilor
naþionale din Bucovina“ (proiect coordonat de
ªtefan Csukat, realizat de Asociaþia Culturalã
Hadik Andras din Bucovina, cu sprijinul finan-
ciar al Guver nului României prin Depar ta men -
tul pentru Relaþii Interetnice) ºi organizarea
unei seri muzicale (ora 19:00), susþinute de for-
maþii artistice ale comunitãþilor etnice din
judeþul Suceava, între care ºi Grupul „Soa -
crele“, al Organizaþiei de femei a UUR - filiala
Suceava.

Expoziþie interetnicã de picturã
În acelaºi context al sãrbãtoririi Zilei

Minoritãþilor Naþionale din România, Galeria
„Taras ªevcenko“, de la sediul UUR - filiala
Suceava din Municipiul Suceava, a prezentat
publicului expoziþia interetnicã de picturã, care
a etalat lucrãri realizate de pictorii Ioan Bodnar,
Radu Bercea, Iosif Csukat ºi Iulian Dziubinski.

Tiberiu COSOVAN

Manifeståri dedicate Zilei
MinoritåÆilor NaÆionale din România

Ziua Minoritãþilor a fost con-
sacratã unor manifestãri deosebite
urmãrite cu interes ºi cu simpatie
de cãtre locuitorii oraºului nostru.

De fapt aceastã manifestare a
debutat la începutul lunii decem-
brie, când am fost invitaþi la o întâl-
nire de lucru la Centrul Cultural
„Jean Bart“ din Tulcea, întâlnire la
care s-a stabilit de comun acord
modul de organizare ºi de desfã ºu -
rare a manifestãrilor.

Timpul a trecut destul de repede,
iar la data de 15 decembrie intra -
sem deja în febra pregãtirilor da -
toritã faptului cã în afara programu-
lui artistic, noi, ucrainenii, ne-am
asumat ºi organizarea, ºi pre gã ti rea
unei expoziþii culinare specifice
etniei noastre.

Trecând peste eforturile sus þi -
nute în pregãtirea expoziþiei cu li na -
re, inclusiv cele pecuniare, echipa
de lucru constituitã din Reva Maria,
Butiri Tudosia, Trifanov Frosina,
Carabin Maria, Furtunov Geor -
giana, Nichiforov David, Cer nencu
ªtefana, Sidorencu Flo rica s-a
între cut pe sine în pregãtirea unor
bucate de sorginte ucrai neanã în
care preparatele dominante au fost
din  peºte ºi vânat.

De re -
mar cat cã
la reuºita
ex poziþiei
noastre cu -
linare ºi-a
adus con -
tribuþia ºi  personalul restaurantului
„Select“ din Tulcea în frunte cu
patronul Cacencu Aurel care ne-a
sponsorizat cu un impresionant
proþap de crap, ce a stârnit multe

tu lburãr i
g a s    t r i c e
pri     vi to ri -
lor.

D a r ,
iatã cã a
sosit ºi zi -
ua de 17
d e  c e m  -
brie, când
în sala ma -
re a tea   tru -
lui „Jean
Bart“ ne-
am adu  nat
ma   joritari
ºi minori-
tari, unde
dupã  ros-

tirea unor scurte evocãri ºi alocuþi-
uni de cãtre reprezentanþi ai
organelor locale, în frunte cu dl
Victor Tarhon, preºedintele Con -
siliului Judeþean Tulcea, ºi dl
Constantin Hogea, primarul Muni -
cipiului Tulcea, ºi de cãtre repre -
zentanþi ai minoritãþilor naþionale
din judeþul nostru, timp de 15 mi -
nute, fiecare etnie a prezentat un
program artistic specific.

Programul nostru pregãtit sub
bagheta dlui profesor Dãnuþ Miro -
nov, a debutat cu douã colin de
(„Dobryi vecir pane  hospodare“ ºi
„Nova radist“), moment muzical
interpretat de Ansamblul „Zadu -
naiska Sici“, în care fetele noastre
Aurora Calenic ºi Andreea Carnat
au aºezat cu gingãºie câteva lumâ -

nãri aprinse pe scenã dând astfel
momentului artistic mãreþia ºi puri-
tatea pe care o meritã din plin. Pro -
gramul a continuat cu câteva cân-
tece tradiþionale ucrainene, iar dupã
îndelungi aplauze pe scenã ºi-a
fãcut apariþia trupa de dans a tineri -
lor noºtri ucraineni care a impre-
sionat publicul spectator prin  fru-
museþea dansului ºi a costumelor
purtate.

Finalul programului nostru l-a
constituit interpretarea de cãtre
întreg Ansamblul „Zadunaiska
Sici“ a cântecelor tradiþionale „Tam
u luzi“ ºi „Rida, rida“.

Dupã prezentarea programului
fiecãrei minoritãþi, manifestarea a
continuat prin acordarea unor
diplome de cãtre organizatori, ca
semn  de respect ºi de apreciere
pentru eforturile depuse în pre -
gãtirea, or ga nizarea ºi des fãºurarea
evenimentelor culturale în anul
2010.

Dupã terminarea spectacolului
ne-am deplasat în foaierul teatrului
„Jean Bart“ unde echipa noastrã de
„bucãtari“ ºi „ospãtari“ a prezentat
cu mult aplomb expoziþia noastrã
culinarã.

Un moment inedit în cadrul
expoziþiei l-a constituit prezentarea
meºterului artizan Gheorghe
Toader, reprezentant al etniei noas-
tre, care prin lucrãrile expuse a arã-
tat într-un mod personal câteva din-
tre frumuseþile naturii din Delta
Du nãrii.

Cred cã expoziþia noastrã a avut
un succes deplin ºi când fac aceastã
afirmaþie mã gândesc la faptul  cã
în 20-30 de minute valurile de pri -
vi tori ºi degustãtori au „lustruit“

platourile, tãvile ºi farfuriile utili za -
te la expoziþie, demostrând cali tã þi -
le ºi specificul bucãtãriei ucrai nene.

Spre searã ne-am retras la sediu
rãguºiþi ºi obosiþi de eforturile
depuse, dar bucuroºi la gândul cã
prin acþiunea noastrã am adus
puþinã bucurie publicului tulcean ºi
am contribuit ca finalul anului 2010
sã fie mai tolerant ºi mai suportabil.

Nu puteam încheia acest articol
înainte de a mulþumi organizato-
rilor, Centrului Cultural „Jean
Bart“ Tulcea, care pe lângã scena ºi
foaierul teatrului oferite pentru des-
fãºurarea manifestãrilor, ne-au aju-
tat ºi pecuniar în organizarea aces-
tor activitãþi.

Dumitru CERNENCU

Ziua MinoritåÆilor
NaÆionale la Tulcea

Ansamblul „Zadunaiska Sici“ pe scenã
Meºter artizan Toader Gheorghe

prezentând din lucrãrile sale
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Consiliul Judeþean Suceava, Societatea
Scriitorilor Bucovineni, Centrul Cultural
Bucovina - Secþia pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Naþionale, Biblioteca
Bucovinei „I.G. Sbierea“ Suceava, Colegiul
Tehnic „Petru Muºat“ Suceava, Primãria
comunei ªerbãuþi sunt organizatorii FESTI-
VALULUI LITERAR „MIHAI EMINESCU“,
ediþia a XX-a 2011, Suceava, Cernãuþi, Putna,
Cãlineºti-Cuparencu, Ipoteºti.

Din cadrul delegaþiei ce a participat la des-
fãºurarea acestui festival au fãcut parte
numeroase personalitãþi ale culturii româneºti
ºi oficialitãþi judeþene ºi locale: Gheorghe Flu -
tur - preºedintele Consiliului Judeþean Sucea va,
Niculae Barbã - consilier, Vasile Ursachi -
directorul general al Centrului Cultural Buco -
vina, Constantin Arcu - preºedintele Societãþii
Scriitorilor Bucovineni (SSB), Ioan Beldeanu -
preºedinte de onoare al SSB, Doina Cernica -

vicepreºedinte al SSB, Sabina Fânaru - mem-
bru în comitetul de conducere al SSB, membrii
ai SSB: Ion Cozmei, Viorica Petrovici, Vasile
Macoveiciuc, Anica Pacina, Radu Iacoboaie,
Rozalia Motrici, Maria Olaru, Nicolae Cârlan,
Carmen Veronica Steiciuc, Ioana Grosaru -

vicepreºedinte al Asociaþiei Italienilor din
România, Ioan Bodnar - vicepreºedinte UUR,
invitaþi de onoare: Teodor Codreanu din Huºi ºi
Adrian Dinu Rachieru din Iaºi.

Deschiderea Festi va lu lui Literar „M. Emi -

nescu“ a avut loc la
data de 13 ianuarie
2011, la Colegiul Teh -
nic „Petru Muºat“
Suceava, unde a avut
loc decer narea Premiu -
lui Naþio nal „Mihai
Eminescu“, acordat de
Centrul Cul tural Buco -
vina domnului George
Popa din Iaºi pentru
cartea „Lu cea  fãrul.
Trep tele spiritului hy -
pe rionic“, apã rutã în
2010 la Sibiu, ºi cel de-
al doilea premiu acordat
de Societatea Scrii -
torilor Bucovineni dom -
  nului academician Di -
mitrie Va ta ma niuc pen -

tru opera sa „Om -
nia“. Spre seara
aceleiaºi zile de -
le gaþia formatã la
Suceava, reu nitã
cu delegaþia de la
Boto ºani, l-au co -
me  mo rat pe Ma -
re le Poet în
Ucrai  na la Herþa,
iar în di mi neaþa
zilei urmãtoare au
de pus coroane ºi
jerbe de flori la
statuia lui Emi -
nes cu din Cer -
nãuþi. În cea de-a
doua parte a zilei
de 14 ianua rie
sãr bãtoarea emi -
 nesciana a con -

tinuat la Putna, unde a vut loc o slujbã co me -
mo  rativã, urmatã de un recital artistic susþinut
de elevii ºcolii din localitate, îndrumaþi de dom-
nul director Mircea Aanei. Cea de-a treia zi a
festivalului a debutat cu depunerea de coroane
la bustul poetului situat în Piaþa Tricolorului din

Sucea va. Aceastã zi
fiind, începând din acest
an, ºi Ziua Culturii Na -
þio nale, a fost creat un
moment special prin
care au fost înãlþate spre
cer baloane colorate de
care erau legate nume
ale celor mai însemnate
per so na li tãþi ale culturii
române.

Odatã ajunsã la Cãli -
neºti-Cuparencu, de -
lega þia a luat parte la
slujba de pomenire des -
fãºuratã la biserica din
sat dupã care a avut loc
momentul depunerii de
coroane ºi flori la statu-
ia poetului din faþa casei
memoriale „Vasile Emi -
novici“. Elevii ºcolilor
din Cãlineºti ºi ªerbãuþi
au oferit oaspeþilor un

frumos program artistic, ce a cuprins poezii ºi
cântece pe versurile lui Eminescu, aceºtia fiind
îndrumaþi cu mãiestrie de doamnele profesoare
Lavinia Costiuc ºi Roxana Dragomir.

Alãturi de noi au fost ºi reprezentanþi ai

ªcolii cu cl. I-VIII „Grigore Ghica Voievod“
Suceava, ºcoalã partenerã cu ªcoala din
Cãlineºti în cadrul proiectului „Prin tradiþii
deschidem porþile prieteniei“. Oaspeþii s-au
arãtat deosebit de încântaþi de minirecitalul la
care au asistat, în mod special s-au evidenþiat

elevele Corduban Irina prin talentul actoricesc
cu care interpreteazã poezia ºi Tanasiciuc Elena
prin calitãþile sale vocale de excepþie, reuºind
sã emoþioneze publicul prezent pânã la lacrimi.

Pentru buna desfãºurare a acestui eveniment
la Cãlineºti-Cuparencu ºi-au dat toatã silinþa
primarul comunei ªerbãuþi - Cãtãlin Sanduleac,
prof. coordonator al ªcolii din Cãlineºti -
Lavinia Costiuc ºi directorul coordonator al
ªcolii din ªerbãuþi - Silvia Boiciuc.

Dupã popasul de la Cãlineºti toþi membrii
delegaþiei s-au îndreptat spre Ipoteºti, Botoºani,
la casa memorialã a poetului, încheind astfel
acest pelerinaj eminescian.

prof. Mihaela Delia MARTINEAC

La bustul poetului Mihai Eminescu

Festivalul Literar „Mihai Eminescu“
- popas la Cålineçti-Cuparencu

Grupul de elevi din Cãlineºti-Cuparencu ºi ªerbãuþi
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- Ce mai faceþi, dle profesor coordonator
Vasile Perpeliuc? V-aþi „rãtãcit“ prin Mãriþei?

- Nicidecum. Am avut ore ºi la ªcoala din
Mãriþei, iar acum, într-o „fereastrã“, mã relaxez
un pic în aerul acesta aspru, dar plãcut de toam-
nã târzie al Bucovinei.

- Putem sã ne-ntâlnim la ªcoala din
Cãlineºti-Enache, mâine, ca sã schimbãm câte-
va vorbe între noi doi?

- Cu multã plãcere, v-aºtept la ºcoalã mâine
dimineaþã.

Dupã scurtul dialog avut într-una dintre
zilele sãptãmânii 15-21 noiembrie 2010, a doua
zi dis-de-dimineaþã l-am gãsit pe dl prof. Vasile
Perpeliuc, îndrumãtorul colectivului de educa-
tori, învãþãtori, profesori ºi elevi de la ªcoala
Cãlineºti-Enache, comuna Dãrmãneºti, judeþul
Suceava, în plinã activitate instructiv-educativã,
unde la o masã ovalã, s-au desfãºurat „ostili -
tãþile“ pe problemele învãþãmântului de ieri, de
azi ºi din totdeauna.

Am început dialogul, adresându-i câteva
între bãri, la care dumnealui mi-a dat rãspunsuri
competente.

Gh. Homiuc: Stimate domnule profesor,
Vasile Perpeliuc, spuneþi-ne câte ceva despre
Dvs. într-o ordine fireascã a lucrurilor pãmân -
teºti. 

Vasile Perpeliuc: M-am nãscut la 23 decem-
brie 1948, în satul Mãriþei, comuna Dãr mã -
neºti, judeþul Suceava. Am îndrãgit cariera
didacticã din primii ani de ºcoalã.

ªcoala elementarã am fãcut-o în satul natal
Mãriþei, liceul în oraºul Siret, iar studiile supe-
rioare le-am fãcut la Suceava, cu completarea
ultimelor la Iaºi.

În ºcoala elementarã am avut ca mentori pe
dna învãþãtoare Ilaria Velehorschi, ºi pe profe-
sorii Maria Barbir, Constantin Sãveanu, Gheor -
ghe Racocea º.a. ca mentori din liceul de la
Siret þin sã-i amintesc pe profesorii Anton
Vidviþchi, Carol Parizer ºi M. Hudicovschi.

Mulþi dintre cei amintiþi de mine au trecut în
lumea umbrelor, iar noi cei ce suntem în viaþã
le aducem un pios omagiu ca semn cã ne-au
crescut pentru viaþã.

Majoritatea activitãþii mele am desfãºurat-o
în comuna Dãrmãneºti. La Cãlineºti-Enache
sunt de 35 de ani. Nu mi-a plãcut sã fiu voiajor
în activitatea mea profesionalã.

Am cãutat sã pregãtesc generaþii de elevi
pentru viaþã, pentru integrarea lor în societate în
orice moment al dezvoltãrii acesteia.

Mulþi dintre absolvenþii ºcolilor unde am
funcþionat, inclusiv în localitatea Soloneþ din
comuna Todireºti, judeþul Suceava, în primii
doi ani de carierã, sunt oameni realizaþi cu
rezul tate notabile, peste tot având succese
depline în viaþã.

Amintindu-mi de primul meu loc de muncã
de la Soloneþ, vreau sã evidenþiez aportul la for-
marea primilor mei paºi în cariera didacticã al
dlui Dumitru Rachieru, directorul ºcolii de
atunci care nu mai e printre noi ºi cãruia îi aduc
un pios omagiu ºi cu aceastã ocazie.

Am deþinut funcþii de conducere chiar din
primii ani de învãþãmânt, fiind director coordo-
nator la ªcoala din Mãriþei în perioada anilor
1972-1976, iar din 1989, director la ªcoala
Cãlineºti-Enache ºi în prezent profesor coordo-
nator la aceeaºi unitate de învãþãmânt.

Am cãutat sã coordonez activitatea mea prin
realizarea unei concepþii unitare în ceea ce
priveºte bunul mers al procesului instructiv-
educativ.

Spre finalul carierei mele didactice îndrãz-

nesc sã spun cã mi-
am adus o contribuþie
modes tã la formarea
multor generaþii de
elevi ºi cadre didac-
tice, în dru mân du-i.

Dar mã cuprinde ºi
un regret în legãturã

cu perioada de datã recentã, cu unele dificultãþi
cu care se confruntã învãþãmântul în prezent în
ceea ce priveºte mo tivaþia elevilor ºi garantarea
unui loc de muncã stabil.

Gh. H.: Vã rugãm sã ne spuneþi ce aþi simþit
„pe propria piele“ în cadrul procesului de
învãþãmânt, în plus faþã de cele spuse.

V. P.: Douã sfaturi le-aº da celor mai tineri,
ºi anume sã depunã eforturi deosebite pe par-
cursul întregii activitãþi care sã încununeze
rezultatele deosebite impuse de cerinþele soci-
etãþii, fapt pe care sã-l aibã în vedere cei ce
pãºesc pe „pãmântul fertil“ al educaþiei, ceea ce
le-ar aduce depline satisfacþii profesionale, cã
pentru cele materiale existã perspective sum-
bre. Dar, de fapt, fiecare ºi-a asumat respons-
abilitatea în mod conºtient, dedicându-se profe-
siei de edu ca tor; sã se implice mai responsabil
în actul didactic pentru ca viitorul þãrii sã fie pe
mâini bune.

Gh. H.: ªtiu cã-n satul Cãlineºti-Enache,
comuna Dãrmãneºti, existã familii în care
limba maternã este cea ucraineanã. Consideraþi
cã studiul limbii ºi literaturii ucrainene este
bene fic pentru dezvoltarea personalitãþii copii -
lor din astfel de familii?

V. P.: Eu însumi ºtiu sã citesc ºi sã scriu în
limba ucraineanã.

Din compararea a douã limbi diferite poþi sã-
þi realizezi un echilibru uman stabil. Sunt îm -
potriva celor care cred cã studiul limbii ucrai -
nene ar supraîncãrca elevii ºi le-ar diminua
rezultatele la învãþãturã în comparaþie cu
ceilalþi ºi cã le-ar bloca perspectivele în viaþã.
Dim potrivã!

Gh. H.: În ce clase se studiazã limba ºi
litera tura ucraineanã?

V. P.: Limba ucraineanã la ªcoala Cãlineºti-
Enache se studiazã în clasele I-VIII, existând 6
grupe.

Gh. H.: Existã un cadru didactic calificat
pentru obiectul de studiu limba ºi literatura
ucraineanã?

V. P: Da, existã un cadru didactic califica
pentru limba ºi literatura ucraineanã. Este vorba
de profesoara Narcisa Plecan cu o pregãtire
profesionalã sigurã în domeniul literelor, com-
pletatã de rezultate deosebite în activitatea
artisticã, în limba românã ºi ucraineanã.

Gh. H.: Cum aþi proceda concret la o orã de
limba ºi literatura ucraineanã în cazul în care
din motive de stare de necesitate, profesorul
calificat în specialitate n-ar putea ajunge la ore?

V. P.: Concret aº face o analizã literarã su -
marã proprie, ghidându-mã dupã manual pentru
a nu pierde ora.

Totodatã, cunoscând limba ucraineanã, aº
purta apoi  o discuþie în care sã abordez proble-
ma intereselor elevilor pentru studiul acestei
limbi ºi dacã se justificã  acest interes. Ulterior
aº orienta discuþia, în calitate de cunoscãtor al
limbii, spre avantajele ce le vom simþi la inte-
grarea în comunitatea internaþionalã, studiind
limba ºi lite ratura ucraineanã.

Gh. H.: Vã mai amintiþi o orã de limba ºi li -
te ratura ucraineanã din liceu ºi o orã din ultimii
ani la care aþi asistat în calitate de director sau
profesor coordonator sau coleg de ºcoalã, ca sã
le împãrtãºiþi ºi celor care-ºi doresc sã desci fre -
ze tainele în domeniul limbii ºi literaturii ucrai -
nene?

V. P.: Poezia care m-a fascinat din primul
moment de cunoaºtere mai profundã, a fost,
este ºi va fi „Testamentul“ (De voi muri...)
scrisã de Taras ªevcenko la 25 decembrie 1845
în traducerea lui Victor Tulbure.

Lecþia la care am
asis tat ºi mi-a plãcut
mult, mult de tot a fost
„Mai mu þa“ (cl. I-IV).

Gh. H.: De-a lungul
ultimilor 20 de ani, în
ªcoala din Cãlinºeti-
Ena che, am vãzut ºi am
auzit de acþiuni ce ve -
neau în sprijinul conso -
lidãrii cunoº tin þelor de
la orele din clasã. Vã
rog sã prezentaþi pentru
cititorii presei editate de
UUR ºi nu numai lor,
câteva dintre ele.

V. P.: Programele artistice prezentate în cele
douã limbi, românã ºi ucraineanã, prilejuite de
sãrbãtorile naþionale, tradiþiile locale ºi naþio -
nale, simpozioanele despre poeþi naþionali ºi
locali (ca de ex. „Poeþi nãscuþi în martie T. ªev -
cenko ºi Iuri Racocea“) cu participãri din partea
scriitorilor români ºi ucraineni ºi ale personali -
tãþilor cunoscãtoare de limbã din comunã ºi
judeþ.

Gh. H.: Dle prof. Vasile Perpeliuc, câte ceva
despre buna gospodãrire ºi administrare a ºcol-
ii aþi avea de spus, dar ceva semnificativ?

V. P.: Actualul local al ªcolii din Mãriþei a
fost construit în timpul exercitãrii de cãtre mine
a funcþiei de director coordonator, într-un timp
record, din aprilie pânã-n septembrie anul 1975
cu ajutorul constructorilor locali din satul
Mãriþei. În anul 1976, s-a construit localul nou
al ªcolii din Cãlineºti-Vasilache.

Gh. H.: Zvonistica mai mult sau mai puþin
adevãratã, cã de aia-i zvonisticã, zice c-ar fi fost
un clopot la ºcoalã care-i chema pe copiii din
Cãlineºti-Enache la orele 7:00 ºi 12:00 ale
fiecãrei zile lucrãtoare, pentru evitarea întâr -
zierilor la orele de clasã. ªtiþi ceva de clopot? În
caz afirmativ, l-aþi putea refolosi tot în scopul
didactic ca un „vestitor“ al punctualitãþii ºco-
lare acum în era digitalizãrii?

V. P.: Existenþa clopotului se confirmã în
rea li tate, dar ºi prin fotografia în urma scoto-
cirii lãzii cu zestre a unor pãstrãtori de poze
precum dl Atanasie Iavorenciuc, fost cadru
didactic la ªcoala din Cãlineºti-Enache, cãruia
îi mulþumim.

Nu ne întoarcem în trecut, utilizând clopotul
pentru anunþarea copiilor spre a fi punctuali la
ºcoalã, acum când prezentul ºi viitorul sunt
aproape în totalitate... digitalizate.

Gh. H.: Vã rugãm sã împãrtãºiþi câteva gân-
duri ale unui om bine pregãtit profesional într-
ale geografiei ºi nu numai, cum sunteþi Dvs.,
specialiºtilor ºi mai puþin specialiºtilor în geo -
grafie.

V. P.: Sã le placã sã aprofundeze problemele
teoretice ale disciplinei, cât ºi cele cu aplicaþii
practice, folositoare  în viaþa de zi cu zi.

Gh. H.: ªi acum, înainte de finalul discuþiei
noastre sincere din ciclul „întrebãri rãzleþe cu
rãspunsuri isteþe“, o întrebare: Care este dis-
tanþa de la Pãmânt la Lunã?

V. P: Ca profesor de geografie, pentru spe-
cialiºti: 380.000 km. Ca profesor de geografie
pentru jurnaliºti: ca distanþã de la Lunã la
Pãmânt.

Gh. H.: Deoarece în tolba cu întrebãri n-am
mai gãsit mãcar una care sã fie ispititoare,
iscoditoare, mulþumindu-vã pentru cele câteva
gânduri sincere schimbate reciproc, vã doresc
Dvs. ºi tuturor cadrelor didactice din ºcoalã,
sãnã tate ºi spor în toate ce le veþi întreprinde în
viaþã în continuare.

V. P.: Mulþumesc ºi eu cã n-aþi uitat de
ªcoala din Cãlineºti-Enache, cu pãrþile sale
bune sau mai puþin bune.

Gheorghe HOMIUC

Omul vorbelorOmul vorbelor
çi faptelor buneçi faptelor bune
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Întrucât activitatea sa de
învãþãtor ºi de inspector
ºco lar pentru ºcolile ucrai -
nene din fostul raion Rã -
dãu  þi poate constitui un
model de urmat pentru gen e -
raþiile de azi, în rândurile
urmãtoare încerc sã evoc,
pe scurt, bio gra fia regreta -
tului învãþãtor Gheorghe
Moscaliuc.

Aºadar, el se naºte la 19
ianuarie 1934, în satul Mãriþei, judeþul Suceva,
în familia þãranilor Mihai ºi Maria Moscaliuc,
buni ºi harnici agricultori ºi gospodari. Gheor -
ghe a fost primul dintre cei doi copii ai acesto-
ra. ªcoala elementarã o face în satul natal,
avându-l ca învãþãtor pe domnul Busuioc
(atenþie la similitudine cu acela al lui M.
Sadoveanu!), apoi pe profesorii deosebiþi,
Panþiru, la matematicã ºi Maria Bar bir, la limba
românã. Urmeazã ªcoala Pedagogicã, secþia
ucraineanã, la Siret, având ca profesori de elitã
- Sofia Iaricevschi, dirigintã ºi profersoarã de
pedagogie ºi psihologie, Bogdan Iaricevschi,
director ºi profesor de biologie, Valentina
Iaricevschi, profesoarã de matematicã (soþia
directorului) ºi mulþi alþii, ajungând sã fie la
absolvire (1954) ºef de promoþie.

Primii doi ani de activitate didacticã îi face
la ªcoala Brodina - Centru, ca învãþãtor,
predând ºi limba ucraineanã. Nu a ºtiut pânã la
moarte (5 aprilie 2010) din ce motive a fost
încorporat sã facã armata la muncã. Dupã
demobilizare, cariera sa didacticã a intrat pe
fãgaºul ascensiunii. Astfel cã, dupã câteva luni
de învãþãmânt, a fost însãrcinat sã fie inspector
ºcolar pentru clasele primare, în cadrul Secþiei
de Învãþãmânt a fostului raion Rãdãuþi. Aceastã
sarcinã didacticã de îndrumare ºi de control,
plinã de responsabilitate ºi destul de grea, a
desfãºurat-o timp de zece ani (1958-1968),
pânã la desfiinþarea raioanelor. A vizitat ºi a
îndrumat de foarte multe ori toate ºcolile exis-
tente atunci în acest raion, strãbãtând mai mult
cu piciorul tot raionul, de la Siret ºi pânã la

Brodina de Sus, apoi de la Nisipitu pânã la
Dãrmãneºti. A întâlnit colective didactice
diferite, unele deosebite, altele sub orice nivel
calitativ. Ca învãþãtor ºi ca inspector ºcolar, s-a
ghidat dupã principiul omenesc sã nu facã rãu
nimãnui. Ca om, s-a strãduit întotdeauna sã-i
ajute, moral sau material, ºi pe colegii sãi, ºi pe
elevi. Le-a acordat ºi unora, ºi altora ºanse de
reabilitare. În acea perioadã a acumulat o vastã
experienþã de viaþã. Vrând-nevrând, trebuia sã
citeascã mult. Fiind inspector ºcolar, trebuia sã
fie documentat. Aºa se explicã cã a luat note
mari la definitivat ºi, apoi, la gradul II. În
ultimii ani de învãþãmânt a primit ºi titlul  „În -
vã þãtor Evidenþiat“ din partea Ministerului
Învãþãmântului.

Implicarea sa directã în realitatea crudã a
terenului, ca ºi seriozitatea în muncã l-au cãlit
ºi l-au format pozitiv. Sã reþinem cã, în acei ani,
cadrele didactice aveau ca sarcini imediate,
multe ºi complexe - alfabetizarea, cultu ra li za -
rea ºi, inclusiv, erau obligate sã facã propagan-
da de colectivizare a agriculturii. Totuºi, activi-
tatea la clasã pentru învãþãtorii de atunci
rãmânea esenþialã. Perioada anilor 60-70 din
secolul trecut a fost perioada când s-au format
oameni de excepþie - ingineri, medici, ofiþeri,
oameni de culturã, profesori etc. de înaltã
conºtiinþã cetãþeneascã. Era perioada muncii
efervescente. Cei mai buni profesioniºti în toate
domeniile atunci s-au format. 

Din interviul comun luat, în 2005, lui
Gheorghe Moscaliuc ºi soþiei sale, învãþãtoarei
Veronica Moscaliuc, publicat în cotidianul
sucevean „Crai nou“ ºi apãrut ulterior în cartea
subsemnatului „Repere culturale ºi umane“, aº
vrea sã reproduc aici douã idei de o excepþio -
nalã valoare: „Cunoscând foarte bine colec-
tivele didactice din fostul raion Rãdãuþi, cu

bune ºi cu rele, am avut o mare satisfacþie sã-i
apreciez pe mulþi învãþãtori ºi profesori cãrora
ºi astãzi le aduc omagiu; abnegaþia ºi pasiunea
lor au depãºit cu mult calitãþile domnului
Trandafir, aºa de sugestiv narate de Mihail Sa -
do veanu, în naraþiunea cu titlul omonim. Îmi
permit sã evidenþiez acum, cu cinste ºi onoare,
pe regretaþii dascãli de o mare probitate profe-
sionalã ºi moralã - Myroslava ºi Daniel ªandru,
din Nisipitu, Artimizia ºi Victor Hnatiuc, din
Cãlineºti-Enache, Artimizia ºi Mihai Gheorghe,
din Brodina (colegii mei de la Siret), Iuri
Racocea ºi familia Velehorschi, din Cãlineºti
Enache ºi Mãriþei, familia Cormuº, din Dãr -
mãneºti, familia Iaricevschi, din Siret, familia
Bohatereþ, din ªerbãuþi ºi mulþi alþii care au
rãmas anonimi, din pãcate (…).

Dupã 1968, la desfiinþarea raioanelor, am
rãmas învãþãtor la ªcoala Generalã nr. 2 din
Rãdãuþi, unde am lucrat pânã la pensie (1994)
ºi am devenit metodist pentru învãþãmântul pri-
mar la Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava.
Mai mare satisfacþie am avut ca învãþãtor, decât
ca inspector ºcolar, deoarece, la clasã, rezul-
tatele se concretizeazã în reuºita elevilor la
gimnaziu, la liceu ºi apoi în viaþa lor personalã.
Munca mea la catedrã era vie. Vedeam cum
creºteau foºtii mei elevi nu numai biologic, ci ºi
ca oameni. Iar la baza educaþiei lor se afla mun -
ca mea ca învãþãtor. Ce satisfacþie mai mare
poate fi decât aceasta?“

Fãrã alte comentarii!
Acesta a fost formatorul de oameni cãruia ºi

cu aceastã ocazie, prin rândurile de mai sus, îi
aducem un modest omagiu ºi recunoºtinþã din
partea foºtilor elevi ºi a acelora care l-au cunos-
cut îndeaproape, printre care se aflã ºi cel ce
semneazã.

prof. Vichentie NICOLAICIUC

„Mai mare satisfacÆie am avut ca
învåÆåtor, decât ca inspector çcolar“

Joi, 13 ianuarie 2011, Organizaþia de femei a
Uniunii Ucrainenilor din România - filiala
Suceava a comemorat, la sediul filialei, 75 de
ani de la naºterea poetului ªtefan Tcaciuc,
fondatorul UUR.

Dupã cuvenita rugãciune rostitã în preajma
lumânãrii aprinse în amintirea omului ªtefan
Tcaciuc, preºedinta Orga nizaþiei de femei a fi -
lialei UUR Suceava, doamna Mihaela Huþan, a
citit în faþa celor prezenþi la acest eveniment
scrisoarea trimisã de soþia regretatului poet,
doam na Virginia Tcaciuc. Scrisoarea a fost
mult prea emoþionantã pentru a nu i se reda
con þinutul: „Cu stimã, respect, lacrimi ºi  dure -
re, mã adresez dumneavoastrã acum când, alã-
turi de soþul meu ªtefan Tcaciuc, ar fi trebuit sã
fim în mijlocul dumneavoastrã. Sã sãrbãtorim
venirea Noului An, dar ºi sã-l aniversãm pe
omul ªtefan Tcaciuc, inginer, scriitor, poet,
fondator ºi primul preºedinte al UUR, deputat
în Parlamentul României. A trãit ºi a muncit în
spirit ucrainean. 

ªtefan Tcaciuc a plecat dintre noi într-o zi de
varã cu roua dimineþii ºi, alãturi de bunii sãi pri-
eteni Corneliu Reguº, Ilie Fraseniuc, Eugen
Mihaiciuc, Iuri Lucan, Vasile Socoliuc º.a. (fie-
le memoria veºnicã ºi Dumnezeu sã-i odih-
neascã!), au fãcut o nouã Uniune acolo în
ceruri.

Iar dragul meu soþ ªtefan Tcaciuc vegheazã

asupra grupului vocal „Soacrele“ cu dragoste ºi
admiraþie ºi le compune versuri pentru cântece
noi. 

ªtefan m-a rugat sã vã transmit cã pe fiecare
noriºor este scrisã o poezie din pulberea stelelor
ºi pentru fiecare dintre dumneavoastrã, cei pre -
zenþi acum la comemorarea lui, aici în salã a
scris câte un vers ºi vã muþumeºte!

Vã roagã dintre stele sã aveþi grijã de ºcoli ºi
de biserici. Copiii sã fie ºcoliþi ºi sã fie apropi-
aþi de pãrinþi, biologic ºi spiritual.

ªtefan o roagã pe doamna Aurora Huþan sã
aibã grijã ca grupul vocal „Soacrele“ sã nu se
destrame ºi sã-l îmbogãþeascã, iar Excelenþei
Sale Vasyl Boieciko ºi domnului Ioan Bodnar,
preºedintele filialei UUR Suceava, le zâmbeºte
pe sub mustaþã ºi le mulþumeºte“.

Grupul vocal „Soacrele“, condus de doamna
Aurora Huþan a cinstit me moria poetului prin
interpretarea cântecelor pe versurile scrise spe-
cial pentru acest grup de cãtre domnia sa:
Soacrele vesele, Chi pul mamei, Adie, vântule,
din Bucovina, Ucraineanul s.a. Muzica a fost
compusã de doamna Aurora Huþan, care ne-a
mãrturisit faptul cã a compune muzicã pe ver-
surile unui poet nu este un lucru uºor, dar în
cazul lui ªtefan Tcaciuc a fost mai inspiratã
decât se aºtepta. Alte versuri promise „Soa -
crelor“ le va scrie în ceruri.

De asemenea, cei prezenþi au evocat amintiri

din timpul unor acþiuni
sau festivaluri de la
care domnul deputat
nu a lipsit niciodatã,
având dragostea ºi
rãb darea de a sta pânã
la interpretarea ulti -
mu lui cântec ucrai -
nean pe scenã. Dacã
era prea cald sau ploua
i se aducea o imensã
umbrelã, dar nu se
miº ca de pe scaunul
sãu din faþa scenei. Apoi vorbea binevoitor cu
oricine îl aborda - fie o bãbuþã sau un moºneguþ,
fie un cadru didactic, un primar sau preºe din te
de filialã. Pe unii îi mustra, pe alþii îi în cu raja,
pe alþii îi aprecia, dar avea timp pentru toþi.
Pãcat cã timpul nu a avut rãbdare ºi cu domnia
sa.

Cei prezenþi la aceastã comemorare au fost
adânc emoþionaþi atât de scrisoarea doamnei
Virginia Tcaciuc, cât ºi de profunzimea senti-
mentelor exprimate de domnul ªtefan Tcaciuc
în poeziile sale ce s-au citit cu aceastã ocazie.

Fie-i þãrâna uºoarã unui om care a fost greu
la propriu ºi la figurat!

prof. Lucia MIHOC
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În fiecare an, în luna decembrie, Consiliul
Judeþean Timiº organizeazã festivitatea de pre-
miere „Pro Juventute“. De aceea, ºi în 2010, la
9 decembrie, orele 14, în sala  Consiliului Jude -
þean Timiº a avut loc o astfel de festivitate la
care au fost premiaþi elevi, studenþi, profesori ºi
membrii Ansamblului „Doina Timiºului“.
Consiliul Judeþean Timiº, în baza informaþiilor
furnizate de Inspectoratul ªcolar General al
judeþului Timiº, a reuºit sã-i rãsplãteascã pe cei
cu rezultate deosebite în diferite domenii de
învãþãmânt.

În deschidere, dl ing. Rãzvan Hrenoschi a
precizat cã în mod inedit anul acesta au fost
acordate premii ºi studenþilor care au obþinut
succese deosebite. 

Inspectorul ºcolar general M.
Popescu a anunþat cu aceastã
ocazie cã are în plan sã înfiinþeze
în oraºul Timiºoara un Centru de
Excelenþã - special pentru a rãs-
plãti performanþa în aceastã parte
a þãrii.

Premierea elevilor a fost fãcutã
dupã anumite criterii de selecþie,
participarea cu rezultate excelente
ºi rezultate de excepþie obþinute în
procesul de pre gãtire

ºcolarã.
Meritele tinerilor au fost rãsplãtite,

astfel cã un numãr de 99 de elevi ºi
133 de profesori din judeþul Timiº au
primit plachete, diplome ºi bani.
Premiile au fost înmânate de comisia
de premiere. Trebuie sã subliniez cã
au fost prezenþi ºi inspectorii ºcolari
ai minoritãþilor judeþului Timiº: sârbã,
bulgarã, maghiarã, germanã ºi
ucraineanã. Deci anul acesta inspec-
torul nostru dl I. Câmpeanu s-a
prezentat cu trei eleve, douã de la
Colegiul Naþional „Iulia Hasdeu“,
Anna Ciorei, clasa a IX-a ºi Anna
Maioº, clasa a XI, anul ºcolar 2009-

2010 ºi Daniela Turcin, clasa a VIII-a, ªcoala
Darova, pregãtite de prof. Liudmila Godja ºi
Anna Bereghi.

Bineînþeles cã au fost rãsplãtite pe mãsura
rezultatelor obþinute. A fost un început promiþã-
tor, cu speranþa cã elevii ucraineni împreunã cu
dl inspector ºi profesorii vor continua sã fie
invitaþi la asemenea festivitãþi de premiere ºi
într-un numãr mai mare de elevi.

Anna  BEREGHI

Duminicã 5 decembrie 2010, au fost
celebraþi, într-un cadru festiv, olimpicii
naþionali ºi internaþionali ai judeþului
Suceava.

Manifestarea a fost organizatã de
Inspectoratul ªcolar Judeþean în sala
polivalentã a Complexului „Conacul
Dom nesc“ unde au fost aplaudaþi ºi
felicitaþi cei ºase olimpici internaþionali
ºi cei 170 de olimpici naþionali din
judeþul Suceava. Printre aceºtia se aflã
ºi olim picii Colegiului Tehnic „Laþcu
Vodã“ din Siret dupã cum urmeazã:
Ilovan Antonica, elevã în clasa a VI-a -
limba ºi literatura ucrai nea nã, îndru-
maþi de prof. Antoneta Chideºa, Diana
Stredie, Da maris Asofroniei, Daniel
Asofroniei, Ioan Lavric ºi Costica
Bodnar - la obiecte tehnice, olimpicii
pregãtiþi ºi îndrumaþi de inginerii
Antonio Mustaþã, Jeaneta Maidaniuc,
Dorin Olar, Ionel Pârghie, Liliana
Þinteanu, Carmen Duduþã, Silviu
Teleaga ºi maistru Con stan tin Pintrijel.
În deschiderea acestui eveniment
inspectorul ºcolar general al judeþului
Suceava, Petru Carcalete, a declarat cã
acest eveniment reprezintã „celebrarea
performanþei ºcolare, dar ºi a elevilor
care s-au prezentat foarte bine pregãtiþi
la olimpiadele ºcolare ºi la concursurile
naþionale“.

Fiecare olimpic naþional a primit
câte o medalie, iar celor ºase olimpici
interna þionali le-a fost înmânatã câte o
plachetã, drept recunoºtinþã pentru per-
formanþele ºcolare obþinute. La acest
eveniment au participat, alãturi de ele-
vii olim pici, ºi profesorii îndrumãtori ai
elevilor, directorii unitãþilor de învã þã -
mânt din care provin, autoritãþile locale
ºi judeþene, parlamentari suce veni ºi
euro parlamentarul sucevean Petru Lu -

han, fost elev al Colegiului Tehnic
„Laþcu Vodã“ din Siret, promoþia 1995,
dar ºi consulul general al Ucrainei la
Suceava Vasyl Boieciko. Olimpicii
suce veni au primit felicitãri din partea
preºedintelui Consiliului Judeþean
Sucea va, Gheorghe Flutur, care a spus
cã performanþele acestor elevi sunt un
succes atât pentru judeþul Suceava, cât
ºi pentru România.

Inspectorul ºcolar general Petru
Car calete a înmânat diplome de exce-
lenþã instituþionalã din partea Minis -
terului Educaþiei, Cercetãrii, Tine -
retului ºi Sportului pentru ºase unitãþi
de învã þã mânt din judeþ: Colegiul
Naþional „ªtefan cel Mare“ din
Suceava, Colegiul Naþional „Eudoxiu
Hurmuzachi“ din Rãdãuþi, Colegiul
Naþional „Dragoº Vodã“ din Câmpu -
lung Moldovenesc, Colegiul Naþional
„Nicu Gane“ din Fãlticeni, ªcoala cu
clasele I-VIII Nr. 1 din Gura Humo -
rului, ªcoala cu clasele I-VIII din
Bosanci, iar profesorii îndrumãtori au
primit Diplomã de Excelenþã în semn
de apreciere a contribuþiei deo sebite
aduse în beneficiul performanþei ºcolii. 

Invitatul special al acestui eveni-
ment festiv a fost actorul Adrian
Pãduraru, care a vorbit elevilor despre
adevãratele valori, despre performanþã,
despre excelenþã scenicã ºi despre val-
oarea au tenticã. Olim picii ºi cei
prezenþi la acest eveniment au primit în
dar ºi un concert de galã, cu muzica
instrumentalã, susþinut de membri ai
Filarmonicii „Moldova“, ai Operei
Naþio nale Ro mâne ºi de studenþi ai
Universitãþii de Arte „George Enescu“
din Iaºi, dirijor Bogdan Chiroºcã
(Opera Naþionalã Ro mânã din Iaºi).

Jeaneta MAIDANIUC

Elevele premiante Daniela Turcin, Anna Ciorei ºi Anna Maioº

Gala „Pro Juventute“
în judeÆul Timiç

Aspect de la momentul festivitãþii de premiere

Gala olimpicilor suceveni

Instituþia Prefectului - judeþul Suceava a organizat, ca acþiune
cuprinsã în buchetul manifestãrilor dedicate sãrbãtoririi Zilei
Minoritãþilor Naþionale din România (18 decembrie), o masã
rotundã cu genericul „Îndemn la tole ranþã, înþelegere ºi armonie“.

La întâlnirea care s-a desfãºurat în Sala „Nicolae Labiº“ a
Palatului Administrativ, au fost prezenþi, alãturi de reprezentanþi ai
instituþiei or ganizatoare, reprezentanþi ai minoritãþilor ºi ai soci-
etãþii civile.

Au participat ca invitaþi reprezentanþii diplomatici ai
Consulatului General al Ucrainei la Su cea va, Excelenþele lor con-
sulul general Vasyl Boieciko ºi consulul Vasyl Nerovnyi.

Aºa cum a remarcat subprefectul Angela Zarojanu, Instituþia
Prefectului, care are trei consilieri pentru minoritãþi naþionale,
pune un accent deosebit pe recu noaºterea reciprocã de valori, pe
cultivarea spiritului de dialog, pe comunicare ºi pe colaborare
între diversele culturi care coexistã în perimetrul judeþului. 

Excelenþa Sa consulul general al Ucrainei la Su ceava, dl Vasyl
Boieciko, care s-a adresat asistenþei în limba ro mânã, a subliniat
buna conlucrare cu instituþiile administrative, cu comunitatea
ucraineanã ºi cu Uniunea Ucrainenilor din România. 

Reprezentaþii minoritãþilor din judeþul Suceava ºi-au expus
apoi proiectele aflate în de rulare, planurile de viitor ºi acþiunile
organizate în colaborare cu instituþiile admi nistrative ºi cu asoci-
aþiile ºi fundaþiile culturale în spiri tul bunei convieþuiri ºi al con-
solidãrii relaþiilor intercomunitare.

Tiberiu COSOVAN

„Îndemn la toleranÆå,
înÆelegere çi armonie“

Masã rotundã
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