
Taras Şevcenko este un nume strălucit în
ple iada scriitorilor ucraineni şi universali. S-a
născut la 9 martie 1814 şi a decedat la 10 martie
1861. În fiecare an, în luna martie, ucrainenii
din România, ca şi ucrainenii de pretutindeni,
aduc omagiul lor celui mai mare poet ucrai -

nean, fondator al limbii ucrainene literare noi.
For   marea limbii literare noi a început la sfâr -
şitul secolului al XVIII-lea – începutul se co -
 lului al XIX-lea ca urmare a trezirii conş tiin ţei
naţio na le în rândul intelectualităţii ucrai nene,
creşterii interesului ei faţă de studierea ori -
ginilor istorice şi folclorice şi atenţiei acordate
limbii populare. Cei mai activi participanţi ai
procesului de creare a limbii ucrainene lite rare
pe baza limbii populare au fost I. Kotlea revs -
 kyi, H. Kvitka-Osnovianenko, A. Metlyn skyi,
L. Bo ro vy kovskyi, Ie. Hrebinka şi alţii. Ta ras
Şev  cen ko este cel care a desăvârşit crea rea lim-
bii ucrainene literare. Opera sa este carac te ri za -
tă prin două particularităţi principale: orien ta -
rea spre poporul ucrainean în în tre gul său, spre
întreg cuprinsul Ucrainei şi dorinţa de a coagu-
la poporul în jurul unor idealuri sociale impor-
tante ca antiiobăgia, orânduirea demo cra tică şi
conştiinţa naţională.

Taras Şevcenko reprezintă un moment de
primă importanţă în dezvoltarea literaturii şi
limbii poetice ucrainene şi oglindeşte prin ceea
ce a publicat efortul de a perfecţiona şi moder -
niza mijloacele de exprimare literară, cerute de
nevoile comunicării. În laboratorul poetic şev -
cen kian, limba ucraineană a fost supusă unei
noi prelucrări. Cuvintele şi clişeele vechi au
fost regenerate şi înzestrate cu valori noi, da to -
rită legăturilor sintactice neaşteptate dintre
cuvinte, pentru a exprima idei subtile şi simţiri
adânci ale celui mai mare poet ucrainean. Şev -
cen ko a adus în limbajul poetic al epocii un

suflu nou; în versurile sale limba ucraineană a
căpătat o viaţă nouă, o forţă de plasticizare
neobişnuită.

Istoria, limba vie, folclorul – creaţii ale po -
po rului – au fost sursele fundamentale ale pro -
gresului artei literare ucrainene. Şevcenko a

cercetat limba în toate regiunile locuite de
ucrai neni, eliminând prisosul, buruienile şi reţi-
nând ceea ce era util, obişnuit în comunicarea
dintre oameni. Mici diferenţieri regionale exis-
tau şi la el, dar acestea nu alterau sistemul.
Niciun scriitor ucrainean n-a manifestat un
interes mai adânc şi mai constant pentru limba
documentelor şi a cărţilor vechi ca Şevcenko.
Conţinutul şi limba textelor vechi erau un izvor
întăritor pentru sentimentul tradiţiei istorice,
atât de puternic în poet. Legătura lui cu trecu-
tul, cu scrierile vechi este redată prin cuvintele:
bulava „ghioagă“, bunciuky „tuiuri“, kleinody
„atribute al eputerii“, hetman „hatman“, ko -
zaţtvo „căzăcime“ ş.a.

În opera sa poetică, Şevcenko a valorificat
folclorul pe care l-a cules din toate ţinuturile
ucrainene. Sursa tezaurului folcloric poate fi
exemplificată prin următoarele cuvinte: sta ros -
ty „peţitori“, ruşnyky „ştergare“, molodi „miri“,
druşky „druşte“ ş.a.

Un loc special în lexicul lui Şevcenko l-au
ocupat cuvintele slave bisericeşti care dădeau
varietate stilului. De asemenea, la temelia mo -
der nizării şi îmbogăţirii limbii şi literaturii
ucrainene au stat cuvintele abstracte cum ar fi:
laska „mângâiere“, şcerost „sinceritate“, nudha
„tristeţe“, radost „bucurie“ ş.a.

În sfârşit, Şevcenko a introdus lexicul de
cultură generală în limba ucraineană literară
reprezentată de el însuşi. Fiind pictor, în episto -
lele sale, de pildă, este amplu reprezentată ter   -
minologia legată de pictură şi gravură: albom

„album“, alebastr „alabastru“, farba „vop   sea“,
oliia „ulei“, barelief „basorelief“ ş.a.

Aşadar, Taras Şevcenko a contribuit mult,
prin munca lui artistică, la completarea şi preci -
zarea vocabularului, la fixarea normei şi la mo -
dernizarea stilurilor, mai ales într-o epocă de
frământări şi căutări. El a fost adesea apropiat,
prin rolul deosebit pe care l-a jucat în cultura
ucraineană, de A. Mickiewicz, A. Puşkin, M.
Eminescu, S. Petöfi. 
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Totuna mi-este de-oi trăi
Acasă sau altundeva;
De mine de şi-or aminti
Ai mei, sau de mă vor uita;
Totuna mi-este dacă trec
Printre străini nemângâiat,
Că ochii-n lacrimi îi înec,
Că-n lacrimi viaţa mi-am scăldat.
Voi duce-n ochii stinşi şi reci,
Când voi pleca spre veşnicii,
Preadragi natalele poteci
Şi-ntinsele spre zări câmpii.
Şi poate vrun moşneag sărman
Feciorului va spune-aşa:
— Pentru Ucraina geme el
Şi suferă gândind la ea.
Nu-mi pasă dacă-acel fecior
Smerit se va ruga sau ba,
Dar dacă răi vor da-n popor
Şi trupul ţării frânt l-or vrea,
Şi dacă viclenit şi crunt
Din nou se va porni furtuna,
M-oi înălţa şi din mormânt,
C-atunci nu mi-ar mai fi totuna.

Traducere de Victor TULBURE

În cazemată
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Marţi, 7 martie, deputatul UUR, Nicolae Mi -
ro slav Petreţchi, a prezentat de la tribuna Ca -
merei Deputaţilor o importantă Declaraţie politi-
că, pe care o vom reproduce integral când spaţiul
tipografic va permite aceasta. Docu men tul a fost
prilejuit de sărbătorirea Zilei Femeii, însă deputa-
tul UUR a arătat, de la bun început, că limitează
evocarea festivă a Zilei de 8 Martie strict la ura-
rea adresată concetăţenelor noastre, preferând să
se axeze pe aspecte concrete ale egalităţii de
şanse şi ale condiţiilor de afirmare a femeilor în
viaţa socială.

Deputaţii prezenţi au primit cu interes acest
mod de abordare cu atât mai mult, cu cât propu-
nerile făcute de dl Petreţchi vizau direct ordinea
de zi a unor comisii parlamentare speciale.

Totodată, poate fi considerată o premieră în
practica declaraţiilor politice aspectul că deputa-
tul UUR s-a re fe rit nu numai la răspunderile insti-
tuţionale, ci s-a angajat în mod direct, ca parla-
mentar, să se implice în trei asemenea acţiuni.

Legat de rolul femeii în familie şi al familiei în
structura societăţii, parlamentarul UUR a evocat
cu emoţie activitatea remarcabilă a femeilor
ucrainene din România în acţiunile de conservare
şi afirmare a tradiţiilor şi specificului comunităţii.

*
Nu a trecut decât o lună de la şe din ţa Pre -

zidiului Executiv al UUR la care deputatul nostru
a prezentat o informare privind circumspecţia şi
chiar ostilitatea cu care a fost primit  în Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale din Ca me -
ra Deputaţilor. Par lamentarii din legislatura pre-
cedentă erau puternic influenţaţi de stăruinţa cu
care fostul deputat al UUR defăimase metodic
activitatea Uniunii şi moralitatea persoanelor din
conducerea acesteia. 

Prezidiul Executiv a adoptat măsurile cuveni-
te, dar misiunea restabilirii imaginii corecte în
rândul de pu taţilor despre comunitatea etnică
ucrai   neană îi revenea dlui Nicolae Miroslav
Petreţchi.

Nu a trecut nici o lună de zile şi conducerea şi
membrii Grupului parlamentar au arătat că şi-au
revizuit în mod fundamental părerile preconcepu-
te. Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale
din Camera Depu ta ţilor l-a desemnat pe deputatul
nostru să reprezinte acest Grup parlamentar în
Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii
Interparlamentare (GRUI) pentru întreaga legis -
la tură. Şedinţa de constituire a importantului or -
ga nism al diplomaţiei parlamentare a validat
cooptarea deputatului UUR, apreciind astfel şi
rodnica participare a Uniunii noastre atât la dez-
voltarea relaţiilor bilaterale dintre România şi
Ucraina, cât şi la solidaritatea întregii diaspore
ucrainene.

Nicolae Miroslav Petreţchi a mărturisit colegi-
lor săi din GRUI că activitatea în Comitetul
Director îi va lărgi orizontul şi experienţa promo-
vării bunelor relaţii între ţări şi popoare, inclusiv
pentru activitatea Uniunii Ucrainenilor din
România, cu numeroase preocupări şi acţiuni în
acest domeniu.

*
În cadrul Comisiei permanente pentru cultură,

arte, mijloace de informare în masă, deputatul
UUR a parti ci pat, în perioada 11 februarie-10
mar  tie, la dezbaterea a 13 proiecte de legi.
Deputatul nostru a folosit includerea pe ordinea
de zi a Proiectului de lege privind declararea
zilei de 21 iu lie - Ziua Banatului, insistând pe lân -
gă deputaţii din regiunea istorică respectivă ca
Ziua Banatului să fie un prilej şi pentru afirmarea
multiculturalităţii şi spiritului ecumenic cu care
Banatul se poate mândri. Totodată, în calitatea sa
de preşedinte al UUR, dl Nicolae Miroslav Pe -
treţ chi a anunţat că, după promulgarea legii, va
contacta organizaţiile judeţene Ti  miş, Arad şi
Caraş-Severin ale UUR pentru a se pregăti din
vreme să poa tă participa cu acţiuni specifice la
ac  tivităţile preconizate pentru data de 21 iulie. 

*

Dl deputat Nicolae Miroslav Petreţchi a mai
efectuat, în perioada de referinţă, documentări în
judeţele Suceava, Botoşani şi Timiş, asupra con -
ţinutului cărora vom reveni.

Observator

Agenda deputatului UUR

A devenit deja o tradiţie în activitatea Uniunii
Ucrainenilor din România, în urma propunerii
pre şedintelui UUR, dl Miroslav Nicolae Pe treţ chi,
ca şedinţele Prezidiului şi ale Consi liului UUR să
se desfăşoare cu preponderenţă la sediile organi-
zaţiilor judeţene ale UUR. Încă o noutate benefi-
că, remarcată, de altfel, de membrii comite te lor
judeţene ale UUR, este aceea, ca de fiecare dată să
fie şi o întâlnire de lucru cu membrii co mitetului
organizaţiei judeţene gazdă. Cu această ocazie
aceştia au posibilitatea să afle, chiar de la condu-
cerea UUR, despre modalitatea în care se dez bat
şi se aprobă propunerile şi solicitările lor şi de ce
în unele cazuri, rare, de altfel, câteva dintre propu-
nerile şi solicitările lor pot să nu fie apro  bate
(documente incomplete, solicitarea nu se înscrie
în cerinţele reglementărilor în vigoare etc.). 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că la fie-
care şedinţă de lucru a Prezidiului şi, respectiv, a
Consiliului participă personalul tehnic (de specia-
litate) al UUR, fiind în măsură să rezolve pe loc şi
cu competenţă unele probleme ce apar în timpul
dezbaterii şi analizării punctelor ordinii de zi. Pe
durata şedinţei, membrii Comisiei de cenzori ai
UUR au posibilitatea să realizeze o evaluare a pa -
tri moniului organizaţiei unde se desfăşoară şedin-
ţa şi să prezinte imediat participanţilor constatări-
le şi soluţiile, acolo unde situaţia o impune, în ve -
de rea prevenirii sau a eliminării unor neajunsuri
din activitatea organizaţiilor judeţene care nu au
personal specializat în acest domeniu. Un alt lucru
pozitiv, demn de subliniat, şi care se datorează
preşedintelui UUR, este acela, ca şedinţele UUR
să fie cuplate cu acţiuni iniţiate de organizaţia
judeţeană în a cărei rază de competenţă se desfă-
şoară şedinţa de lucru. 

Astfel, şedinţa Consiliului UUR pentru luna
martie a.c. s-a desfăşurat la Timişoara, în zilele de
10-11.03.2017, membrii Consiliului având posibi-
litatea de a participa la festivităţile dedicate sărbă-
toririi celei de-a 203-a aniversări de la naşterea
poetului naţional Taras Şevcenko, desfăşurate la
Lugoj. Evenimentul a fost deschis cu un parastas
ce a avut loc în biserica ortodoxă ucraineană din
localitate, fiind urmat de depuneri de coroane de

flori la bustului poetului, amplasat în parcul ace-
luiaşi lăcaş de cult. Momentul solemn a fost urmat
de un program artistic.

Lucrările şedinţei Consiliului UUR s-au desfă-
şurat la sediul Organizaţiei judeţene Timiş a UUR,
din str. Mareşal Averescu, nr.3 B.

Ordinea de zi a şedinţei de lucru a fost deosebit
de încărcată, cuprinzând 16 puncte, ceea ce a im -
pus atât rigurozitate şi disciplină din partea par -
 ticipanţilor, cât şi un tact deosebit din partea pre -
 şedintelui UUR care a condus lucrările şedinţei.

La primele două puncte ale ordinii de zi, dna
Rodica Predescu, responsabil CFPP, expert conta-
bil al UUR, a făcut o analiză a situaţiei financiar-
contabile atât la nivelul UUR pentru anul 2016,
cât şi la nivelul organizaţiilor judeţene pentru ace-
laşi an şi pentru primele 2 luni ale anului 2017. În
timpul discuţiilor şi a luărilor de cuvânt au fost
clarificate o serie de probleme din acest domeniu,
stabilindu-se măsuri concrete (cu termene) pentru
remedierea unor mici neajunsuri constatate de
compartimentele de specialitate ale UUR.

În continuare, preşedintele UUR, dl Nicolae
Mi roslav Petreţchi, a prezentat şi a supus dez ba te -
rii membrilor Consiliului UUR 17 devize esti ma -
ti ve privind acţiunile culturale, ştiinţifice şi edu-
cative, menite să promoveze limba, cultura şi tra-
diţiile ucrainenilor din România. Propuse a se des-
făşura în luna aprilie 2017, acestea s-au referit în
principal la: Concursul de recitare a poeziei ucrai-
nene, fazele judeţeană şi naţională (cea din ur mă
va avea loc la Sighetu Marmaţiei în perioada 22-
24.03.2017), Forumul tineretului ucrainean din
România (care va avea loc la Cluj-Napoca, în ul -
ti  ma decadă a lunii aprilie) şi Cupa UUR la mini-
fotbal (ce se va desfăşura în perioada 30 fe brua rie
- 02 aprilie 2017, în aceeaşi localitate). Du pă ce au
fost supuse discuţiilor, toate propunerile de ac -
ţiuni au fost aprobate, cu unele amendamente.

Preşedintele UUR a prezentat la punctul 4 al
or dinii de zi, 20 de referate de necesitate ale orga -
ni zaţiilor judeţene ale UUR, prin care solicitanţii
cereau alocarea unor sume de bani pentru cheltu-
ieli gospodăreşti, achiziţionarea diverselor bunuri
de strictă necesitate (costume pentru ansamblurile

pa tronate de UUR, aparatură electronică, mobili -
er, realizarea unor reparaţii la sediile locale ale
UUR etc.), acestea fiind aprobate de către Con si -
li ul UUR.

La punctul 5 al ordinii de zi, a fost prezentat
bugetul UUR pentru anul 2017, aprobat de Guver -
nul României, ocazie cu care s-a făcut o trecere în
revistă a modului în care acesta a fost realizat.
Membrii Consiliului UUR au fost informaţi asu-
pra modalităţilor privind cheltuirea fondurilor atât
pentru fiecare organizaţie judeţeană în parte, cât şi
pentru fiecare categorie de cheltuieli. Dl preşedin-
te Nicolae Miroslav Petreţchi a prezentat situaţia
alocărilor bugetare pentru celelalte minorităţi, mi -
no ritatea noastră, din acest punct de vedere, fiind
pe locul patru (după cuantumul alocărilor bu ge -
tare). Faţă de anul trecut, bugetul alocat mi no ri tă -
ţii noastre a crescut cu circa 2,6%, astfel încât cel
din anul acesta asigură acoperirea tuturor chel -
tuie  lilor planificate, inclusiv realizarea unor in -
ves  tiţii propuse în anii anteriori de organizaţiile
judeţene ale UUR, dar nerealizate.

În continuarea şedinţei (la punctul 3), preşe-
dintele UUR a prezentat Hotărârea Guvernului re -
fe ritoare la aprobarea modului de repartizare şi de
utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul SGG pe
anul 2017 şi împreună cu personalul de specialita-
te al UUR au făcut precizările necesare pentru în -
ţe legerea corectă a prevederilor documentului.

La punctul 7 al ordinii de zi, dl Nicolae Mi ro -
slav Petreţchi, referindu-se la realizarea investi -
ţiilor, a prezentat situaţia creată în urma modifică-
rilor aduse în legislaţia privind achiziţiile publice,
a ambiguităţii unor prevederi, care, cu toate de -
mer surile făcute până în prezent de conducerea
UUR, nu au fost lămurite, subliniind faptul că se
impune ca organizaţiile judeţene ale UUR să res-
pecte legislaţia în vigoare, propunând, în acest
sens, constituirea, la nivel central, a unui departa-
ment pentru achiziţii. Consiliul l-a mandatat pe
pre şedintele UUR şi Prezidiul Executiv al UUR să
facă în continuare demersurile necesare pentru a
obţine un punct de vedere clar al organelor abili-
tate pentru a fi demarate investiţiile.

Preşedintele Comisiei de Cultură a UUR, dl
Mihai Traista, a prezentat (în cadrul punctului 8)
situaţia desfăşurării activităţilor culturale, ştiinţi-
fice şi educative planificate de organizaţiile UUR,
subliniind că din totalul celor 17 activităţi propuse
să aibă loc în luna februarie s-au ţinut 15, una din-
tre acţiuni a fost cumulată cu o alta, iar cealaltă,
repla nificată.

(Continuare în pagina 3-a)

Din activitatea conducerii 
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În continuare, la punctul 9 al ordinii de zi, pre-
şedintele Comisiei pentru presă, editare cărţi şi
mass-media, dl Ioan Herbil, a prezentat situaţia
îndeplinirii planului editorial pe primele 2 luni ale
anului 2017, rezultând că au fost editate până în
prezent 3 cărţi, iar 2 sunt pregătite pentru tipar. De
asemenea, a fost dezbătută problema preţurilor
ridicate, aşa cum reies din ofertele trimise de edi-
turi, privind tipărirea cărţilor editate de UUR, fapt
pentru care s-a decis că se impun noi negocieri cu
editurile sau găsirea altor oferte mai convenabile.

La punctul 10 al ordinii de zi, preşedintele
UUR a prezentat avantajele organizaţiei noastre
care rezidă din încheierea unor parteneriate de
colaborare cu diverse instituţii, organizaţii, asocia-
ţii din ţară şi din Ucraina. În cadrul discuţiilor, au
fost prezentate câteva rezultate pozitive obţinute
în urma unor astfel de acorduri, ca de exemplu,
realizarea busturilor poetului naţional Taras Şev -
cen ko (prin contribuţia instituţiilor şi a persoane-
lor private din Ucraina) şi amplasarea acestora, cu
sprijinul autorităţile locale, în locuri centrale ale
oraşelor (Organizaţiile judeţene din Mara mu reş,
Timiş şi Tulcea). A fost subliniat faptul ca şi cele-
lalte organizaţii, în baza experienţei celor sus-
amintite, să încheie astfel de acorduri. 

Totodată, preşedintele UUR a prezentat rezul-
tatele activităţii sale în teritoriu, în urma întâlniri-
lor de lucru cu preşedinţii consiliilor judeţene,
inspectorii generali de la inspectoratele şcolare
judeţene, prefecţii, primarii, directorii de şcoli,
membrii birourilor locale etc., activităţi desfăşura-
te în judeţele Botoşani, Suceava, Maramureş şi
Satu Mare, subliniind atât faptul că din partea enti-
tăţilor sus-amintite există disponibilitate privind
încheierea unor acorduri de colaborare cu UUR,
cât şi necesitatea participării oficialităţilor locale
la acţiunile organizate de UUR sau organizarea
unor acţiuni în parteneriat cu acestea.

Un punct viu (11), dezbătut în cadrul şedinţei,
l-a constituit situaţia învăţământului în limba
ucrai   neană din România. În acest sens, în urma ac -
ti   vităţii în teritoriu desfăşurate în judeţele sus-
amin tite, dl Nicolae Miroslav Petreţchi a prezentat
câteva concluzii: 1) în ultima perioadă, ca ur mare
a intervenţiei unor persoane, s-au făcut schimbări
(restructurări) la mai multe niveluri ale instituţiilor
în care Uniunea Ucrainenilor din România avea
re  prezentanţi, acestea fiind făcute în defavoarea
mi  norităţii ucrainene, având şi astăzi un impact
ne gativ asupra învăţământului în limba ucrainea-
nă; 2) minoritatea ucraineană a pierdut unele func-
ţii deţinute în anii anteriori la nivel guvernamen-
tal, al unor ministere, al prefecturilor, al inspecto-
ratelor şcolare judeţene, datorită jocurilor meschi-
ne, menite să dinamiteze activitatea UUR (unele
dintre aceste persoane au fost propuse în respecti-

vele funcţii de Conducerea UUR); 3) s-au făcut
numiri de ,,specialişti“, reprezentanţi ai minorităţii
noastre fără vreo consultare cu UUR; 4) s-au rea-
lizat câteva modificări în programa de învăţământ
la materiile cu predare în limba ucraineană fără
consultarea UUR.

Au fost supuse dezbaterii problemele legate de
în  văţământ care vizează etnia ucraineană direct
sau indirect: 1) şcolile se confruntă în continuare
cu o lipsă acută de manuale, deşi problema este pe
cale de a fi remediată parţial prin editarea cu spri-
jinul UUR a unor manuale auxiliare pentru clasele
I-IV; 2) lipsa de implicare din partea profesorilor
şi a învăţătorilor în vederea atragerii elevilor, prin
insuflarea dorinţei de a învăţa în limba maternă; 3)
nevoia realizării unor norme legislative prin care
minorităţile să fie consultate în probleme ce pri -
vesc învăţământul în limba maternă; 4) continua-
rea demersurilor privind definitivarea şi apro ba rea
legii minorităţilor naţionale; 5) reluarea unor
demersuri prin care să fie sesizate problemele şi
greutăţile ce le întâmpină minoritatea noastră sub
acest aspect; 6) interpelări din partea deputa tu lui
nostru în Parlamentul României pe această temă.

Cu ocazia acestei şedinţe, Comisia de cenzori a
UUR a făcut o evaluare a patrimoniului sediilor
organizaţiilor Timiş şi Lugoj, constatând că bunu-
rile din patrimoniu sunt întreţinute corespunzător,
iar cheltuielile sunt echilibrate, excepţie făcând
sediul vechi al Organizaţiei judeţene Timiş (men-
ţinerea acestuia în patrimoniul UUR ar trebui
supusă unei discuţii serioase, iar la nevoie acesta
putând fi scos la vânzare cu respectarea reglemen-
tărilor în vigoare) şi unele probleme legate de
investiţiile demarate în timpul vechii conduceri.

La punctul 14 al ordinii de zi, dl Nicolae Mi ro -
slav Petreţchi a prezentat activitatea (pe ultima
lună) desfăşurată în calitate de deputat în Parla -
mentul României, demersurile întreprinse pentru
îmbunătăţirea imaginii comunităţii noastre în
urma acţiunilor ostile din partea unor membri sau
foşti membri ai organizaţiei noastre, unii cu funcţii
în conducerea Uniunii. În ultimul timp, ca urmare
a activităţilor concrete apreciative desfăşurate de
ceilalţi parlamentari din grupul minorităţilor na -
ţionale, şi nu numai, imaginea comunităţii ucrai -
nenilor s-a îmbunătăţit. Se impune în continuare o
muncă susţinută la toate nivelurile pentru a ne face
cunoscuţi şi mai pregnant. 

În cadrul punctului 15 al ordinii de zi, preşedin-
tele UUR a prezentat 15 invitaţii, adrese, petiţii,
cereri venite din partea unor organizaţii şi instituţii
din ţară şi din Ucraina cum ar fi: susţinerea unor
ac ţiuni, participarea la studii, simpozioane şi con-
cursuri în Ucraina, situaţia din cadrul redacţiilor
UUR (de exemplu, unele probleme legate de for-
matul ziarelor şi conţinutul materialelor ce se pu -
bli  că pe paginile acestora). În acest sens, a fost
pre zentat un raport realizat de reprezentanţii Con -

si l iului şi ai Prezidiului împreună cu Comisia pen-
tru probleme de presă, mass-media şi editare de
cărţi şi cu Comisia de Cultură, privind activitatea
re  dacţiilor care realizează revistele editate de
UUR, urmând ca la următoarea şedinţă de Pre zi -
diu să aibă loc o discuţie pentru îmbunătăţirea
acestora.

La finalul şedinţei, membrii Consiliului UUR
au avut o întâlnire de lucru cu membrii Co mi te -
tului Timiş al UUR, ocazie cu care a fost prezen-
tată situaţia creată la nivelul Organizaţiei Timiş în
timpul alegerilor parlamentare. Preşe dintele UUR
a prezentat pe larg momentele prin care a trecut
UUR ca urmare a demersurilor făcute de fostul
deputat, dl Ion Marocico, sprijinit şi de alte per-
soane din cadrul UUR Timiş, pentru a zădărnici
eforturile depuse de conducerea UUR, respectiv,
cea a membrilor comunităţii ucrainene de a avea
un reprezentant în Parlamentul României. 

Membrilor Comitetului Timiş al UUR le-a fost
explicat motivul pentru care, în unele cazuri, ca
urmare a documentaţiei incomplete şi fără docu-
mente justificative, de-a lungul timpului, Prezidiul
nu a aprobat câteva dintre solicitările de finanţare
a unor cheltuieli pentru organizaţie.

Consiliul a aprobat ca următoarea şedinţă de
lucru a Prezidiului UUR să aibă loc la sediul Or -
ga   nizaţiei judeţene Suceava, în perioada 07-
09.04.2017.

Material realizat de vicepreşedintele UUR
Victor HRIHORCIUC

Cu prilejul deplasării activului de bază al UUR
în judeţul Timiş pentru şedinţa trimestrială a
Consiliului (Radei) Uniunii şi pentru acţiunea
cul tural-comemorativă a marelui Cobzar ucrai-
nean Taras Şevcenko, de la Lugoj, s-a desfăşurat
şi o întâlnire informală între preşedintele UUR
Nicolae Miroslav Petreţchi, şi doamnele prezente
la manifestări, respectiv: Liuba Irina Horvat,
secretar general al Uniunii, Ledia Spivaliuc, pre-
şedinta Organizaţiei Femeilor Ucrainene din Ro -
mânia, Sambor Ana, Şendroiu Terezia, Iaroslava
Colotelo, preşedinta Organizaţiei Bu cu reşti a
UUR, precum şi Fartuşnic Dorina, administrator
UUR, Predescu Rodica, responsabil CFPP UUR,
Dărăşteanu Steluţa, responsabil resurse umane
UUR, Laura Predescu, contabil UUR.

Cu acest prilej, preşedintele UUR, Nicolae Mi -
roslav Petreţchi, a prezentat conţinutul Decla ra ţiei
politice pe care a expus-o de la tribuna Par la men -
tu lui României în calitatea sa de deputat. Dl
Nicolae Miroslav Petreţchi a insistat asupra ideii
că, păstrându-se caracterul sărbătoresc al Zilei de
8 Martie, trebuie să se depăşească nivelul pur fes-
tiv, fiind bine ca Ziua Interna ţională a Femeii să
fie şi data relansării preocupărilor şi iniţiativelor

concrete pe tema egalităţii de şanse în participarea
femeilor la viaţa socială. El a asigurat interlocu-
toarele că va îndeplini, în perioada imediat urmă-
toare, iniţiativele asumate prin Decla raţia politică,
dar nu se va limita la atât.

În acelaşi spirit, interlocutoarele au fost în -
dem nate să antreneze mai mult şi mai divers par-
ticiparea femeilor ucrainene la viaţa comunităţii
noastre etnice. Apreciindu-se rolul ucrainencelor
de protagoniste ale numeroaselor acţiunii cultu-
ral-artistice, etnografice, educative, s-a convenit
că este necesar ca orizontul activităţii OFUR să
fie diversificat.

În acest sens s-au formulat următoarele idei:
1) Spiritul şi gama acţiunilor de voluntariat

trebuie încurajate să se dezvolte. Pentru aceasta,
conducerea OFUR ar putea veni la viitoarea şe -
din ţă a Radei cu propuneri concrete.

2) Activitatea caritabilă, desfăşurată mai mult
spontan şi în anonimat (discreţia fiind lăudabilă),
poate fi intensificată şi deveni mai coerentă dacă
va exista o minimă evidenţă a cazurilor care nece-
sită ajutor şi a voluntarelor implicate. De aseme-
nea, ar fi simulativ ca – respectându-se confiden-
ţialitatea datelor personale – acţiunile caritabile

mai deosebite sau emoţionante să fie cunoscute,
ca exemplu de urmat, de către membrele OFUR şi
chiar de întreaga comunitate.

3) Pornind de la datele europene îngrijorătoare
privind neglijarea de către viitoarele mame din
România a necesităţii de a se înscrie în evidenţa,
observaţia şi asistenţa unităţilor medicale, este
bine ca OFUR să ia în atenţie şi această problemă
şi să iniţieze acţiuni educative corespunzătoare.

4) OFUR împreună cu conducerea executivă a
UUR să studieze posibilitatea şi regulile organi -
 zării în judeţele cu populaţie ucraineană mai
concentrată a unor concursuri pentru „Cea mai
fru moasă casă, cea mai chibzuită gospodărie
ucrai neană“.

5) Cu ajutorul mamelor, OFUR să-şi organize-
ze o minimă evidenţă a celor mai dotaţi şi mai
activi tineri ajunşi la vârsta majoratului care să
completeze cunoştinţele Organizaţiei de Tineret,
astfel încât acea organizaţie să poată să-şi com-
pleteze efectivul cu tineri merituoşi şi implicaţi,
care să asigure viitorul Uniunii.

În funcţie de rezultatele acestor preocupări, se
are în vedere ca, începând din 2018, perioada 8
mar tie–8 aprilie din fiecare an să devină o perioa-
dă de bilanţ şi dinamizare denumită Luna femeii
ucrainene.

Observator

Agenda preşedintelui UUR

Dl Miculaiciuc Gavrilă, consilier local, 
Tîrnova–Arad 

Am participat la toate şedinţele ordinare şi ex -
 traordinare în perioada iunie 2016–martie 2017.

Fac parte din Comisia de specialitate nr. 2 care
cuprinde: activităţi sociale, culturale; culte; învă-
ţământ, sănătate şi familie; probleme juridice şi
de disciplină.

Am participat la dezbaterea proiectelor de
hotărâri şi am respectat legalitatea acestora. Am
votat de fiecare dată hotărârile care erau de folos
comunităţii locale şi apărării patrimoniului co -
mu nei noastre.

Consider că prin activitatea pe care am de  s fă -
şurat-o, am contribuit şi eu alături de colegii mei
la buna funcţionare a acestei instituţii adminis tra -
tive.

Am ţinut permanent legătura cu cetăţenii de
et nie ucraineană, pe care îi reprezint, dar şi cu
cei lalţi cetăţeni ai comunei Tîrnova, informân du-
i despre activitatea Consiliului Local.

Din agenda 
consilierilor locali
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Reuniunea s-a desfăşurat în zilele de 17-19
februarie 2017 la sediul Organizaţiei judeţene
Satu Mare a UUR. La lucrările reuniunii au fost
convocate şi au participat membrele Comisiei

pentru probleme sociale şi de familie în următoa-
rea componenţă: Liuba Horvat, preşedinta comi-
siei şi membrii Mihoc Lucia, Spivaliuc Ledia,
Şendroiu Terezia, Ciubica Maria. Din structura
Comitetului Uniunii Femeilor Ucrainene au parti-
cipat majoritatea membrilor mai puţin re pre -
zentantele Organizaţiilor Femeilor Ucrai  nene din
judeţele Timiş şi Arad. Probabil că partea de nord
a Banatului nu prea este interesată de rezolvarea
problemelor sociale şi de familie ale ucrainenilor
din această zonă. 

La reuniune au fost invitaţi şi preşedinţii orga-
nizaţiilor judeţene ale Uniunii Ucrai ne nilor din
România şi au răspuns invitaţiei: preşedintele
organizaţiei Tulcea, Dumitru Cer nenc o, preşedin-
tele organizaţiei municipale Bucu reşti, Iaroslava

Colotelo, preşedintele organizaţiei municipale
Cluj, Ivan Herbil, preşedintele Organizaţiei jude-
ţene Maramureş, Miroslav Petreţchi.     

Preşedinta Organizaţiei judeţene Satu Mare,
doamna Irina Liuba Horvat, l-a in vi tat şi
pe preşedintele de onoare al UUR,
Ştefan Buciuta, pentru a împărtăşi cu cei
prezenţi din expe rien ţa sa şi modalitatea
de rezolvare a unor probleme sociale şi
de întrajutorare a persoanelor şi familii-
lor nevoiaşe ale comunităţii ucrainenilor
din România. 

Reuniunea a debutat cu un cuvânt de
salut şi cu prezentarea programului de
desfăşurare a întrunirii, precum şi cu pre-
zentarea şi aprobarea următoarei ordine
de zi: 

1) Analiza Regulamentului Uniunii
Femeilor Ucrainene din România;

2) Analiza Regulamentului de organi-
zare şi funcţionare a Comisiei pentru
probleme sociale şi de familie a UUR;

3) Dezbaterea Planului de acţiuni
culturale şi sociale pe anul 2017 al
Organi za ţiei Femeilor Ucrainene din
România.

Suplimentar s-a propus dezbaterea
şi apro barea unor acţiuni privind vizi-
tarea şi ofe  rirea de ajutoare unor fami-
lii ucrainene cu probleme materiale şi
sociale mai precare.    

În cadrul dezbaterilor pe articole a
regulamentelor prezentate, preşedinţii
organizaţiilor judeţene prezenţi la în -
tru nire au ţinut să evidenţieze că aces-
tea trebuie să fie în acord cu prevede-

rile Statutului Uniunii Ucrainenilor din România.
Preşedintele de onoare al UUR a menţionat că

regulamentele analizate şi completate cu propu -
ne rile rezultate din dezbateri trebuie să fie defini-
tivate şi prezentate la prima şedinţă a Consiliului
UUR spre aprobare. De asemenea, a atras atenţia
cu privire la respectarea prevederilor din artico -
lele Statutului UUR cum ar fi: art.4,8,9,20,28,31
şi 32.

Regulamentele astfel prelucrate şi dezbătute în
Consiliul UUR trebuie să fie date publicităţii în
presa UUR.

La întrunire a participat şi personalul adminis-
trativ şi financiar-contabil pentru a da unele ex -
pli caţii şi lămuriri în ceea ce priveşte activitatea
comisiilor şi organizaţiilor UUR. 

Dezbaterea pe probleme sociale şi de familie
şi a Regulamentului Organizaţiei Femeilor Ucrai -
nene din România şi-a atins scopul, fiind prezen-
tat şi Programul de acţiuni cultural-educative pe
anul 2017.

În numele meu şi cred că şi cu asentimentul
celorlaţi membri, bărbaţi din Consiliul de
Conducere al UUR, transmitem şi pe această cale
succes tuturor ucrainencelor (mamelor, bunicelor
şi fiicelor).    

Ştefan BUCIUTa,
preşedinte de onoare al UUR

Reuniunea comună a Comisiei pentru 
probleme sociale şi de familie şi a Comitetului
Uniunii Femeilor Ucrainene din cadrul UUR
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CURIERUL UCRAINEAN
La 7 martie a.c., o delegaţie a Uniunii Ucrainenilor din România a depus o jerbă de flori la

bustul lui Taras Şevcenko din Parcul Herăstrău, cel mai mare poet al ucrainenilor. Au fost de
faţă şi au depus o jerbă de flori şi reprezentanţii Ambasadei Ucrainei în România.

La ceremonie, în semn de stimă şi respect faţă de poetul omagiat, au vorbit Excelenţa Sa
Ievhen Levyţkyi, împuternicitul cu afaceri a.i. al Ucrainei  în România, dl Mihai Traista, vice-
preşedintele Uniunii Ucrainenilor din România, dna Iaroslava Colotelo, preşedinta Organizaţiei
municipale Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din România, Ion Robciuc, redactorul-şef al publi-
caţiei „Cu rie rul ucrainean“ şi dl Ionuţ Mutu, istoric.

În final, câţiva copii au recitat poezii de Şevcenko, iar participanţii la eveniment, reuniţi în
cor, au interpretat cântece pe versurile poetului.

Ion ROBCIUC

La bustul lui T. Şevcenko din Bucureşti
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La 6 martie a.c., Sala Mare a Teatrului Naţio -
nal „Ion Luca Caragiale“ din Bucureşti a găzduit
un spectacol de excepţie susţinut de Ansamblul
Academic „Kalyna“ din Kiev. 

Considerat un adevărat simbol al culturii
ucrainene, ansamblul a prezentat cele mai fru-
moase dansuri şi melodii tradiţionale ucrainene
care au delectat mult publicul bucureştean pre-

zent la spectacol. Artiştii ansamblului au adus la
Bucureşti „coregrafii spectaculoase şi bijuterii
folclorice într-o frumoasă epopee de dragoste şi
război“. Ei au impresionat spectatorii prin virtuo-

zitate şi autenticitate, recreând scene din luptele
cazacilor zaporojeni şi ale Ar ma tei Ucrai  nene de
Insur genţi. 

Publicul prezent în sală a
putut vedea şi spec tacu lo sul
„Ho  pak“, dans na    ţional ucrai-
nean caracterizat prin sărituri
acrobatice şi mişcări ener  gice,

care, de
altfel, le-a
adus artiş -
ti  lor su -
pra nu  me -
le de „ca -
zaci zbu -
 ră tori“. A
fost un moment cu totul spe-
cial care a ridicat sala în
picioare.

Cântecele populare ucrai-
nene, bine puse în valoare de
remarcabilele voci ale artişti-

lor, au atras atenţia asupra unui bogat şi frumos
pa trimoniu muzical ucrai nean. Aproape că n-a
fost cântec care să nu fi fost aplaudat la scenă
deschisă, în tactul muzicii. Artiştii Ansamblului

Academic „Kalyna“ din Kiev au venit să ne
cânte şi ne-au încântat.

Două ore şi mai bine au zburat fără să ne dăm
seama. Muzica a fost însoţită de minunatele dan-
suri ucrainene. A fost o seară memorabilă, un
eveniment cultural major. Aşa ceva nu vezi şi nu
guşti în fiecare zi... A produs şi regizat acest
spec tacol artistul emerit al Ucrainei, Henadi
Andruşcenko.

Cine este însufleţit, însufleţeşte. Pretutindeni
unde au poposit celebrii „cazaci zburători“ ai
An samblului Academic „Kalyna“ din Kiev (Spa -
nia, Olanda, Belgia, Germania, China, Co reea,
Indonezia, Chile, Egipt, Israel, Italia şi altele) au
entuziasmat publicul participant, venit să-i vadă,
să-i asculte şi să-i admire.

Ion ROBCIUC

La 20 februarie 2014, Rusia a declanşat o
agresiune militară asupra Ucrainei. Pe parcursul
celor trei ani, şi-au pierdut viaţa peste 9.800 de
persoane şi au fost rănite peste 2.300. Aproape
1,8 milioane de ucraineni au fost obligaţi să-şi
părăsească locuinţele. În prezent, mai este ocupat
de Federaţia Rusă 7,2% din teritoriul Ucrainei în
Crimeea şi Donbas.

Crimeea ocupată a devenit „o zonă gri“ în care
are loc militarizarea în ritm susţinut, în care se
intensifică represiunile şi persecuţiile politice.
Prin zona necontrolată a frontierei de stat ucrai-
neano-ruse în lungime de 409,7 km, Rusia conti-
nuă să trimită militari şi mercenari şi să livreze
armament pentru alimentarea conflictului în
Donbas.

Agresiunea armată a Federaţiei Ruse asupra
Ucrainei este răspunsul regimului de la Kremlin

la opţiunea ucrainenilor de a-şi vedea Patria euro-
peană, democratică şi prosperă. Realizarea aces-
tor năzuinţe este considerată de Kremlin drept o
sentinţă capitală dată modelului autoritar de
guvernare în Federaţia Rusă bazat pe constrânge-
re şi putere nelimitată a aparatului birocratic poli-
ţienesc.

Ucraina este îngrijorată de faptul că, în ciuda
zecilor de mii de victime şi răniţi, a 1,8 milioane
de persoane obligate să se strămute, Federaţia
Rusă continuă escaladarea conflictului în
Donbas.

Suntem serios îngrijoraţi de situaţia critică în
ceea ce priveşte drepturile omului pe teritoriul
Crimeei temporar ocupate care se înrăutăţeşte
continuu. Peninsula s-a transformat de mult într-
un teritoriu al fricii şi al represiunilor împotriva
persoanelor cu alte convingeri, în special împotri-

va activiştilor ucraineni şi a
tătarilor crimeeni. Între ulti-
mele exemple de încălcare a
drepturilor omului şi a liber-
tăţilor de bază cu caracter de
masă în Cri meea ocupată
menţionăm reţi ne rea, la 21
februarie a.c., a aproape 20

de tătari crimeeni. În paralel continuă procesul de
militarizare a Crimeei pe fondul închiderii totale
a peninsulei pentru monitorizarea internaţională
şi pentru regimuri internaţionale de control.

Este necesară o reacţie serioasă pe plan naţio-
nal şi internaţional la cazurile de amestec al struc-
turilor ruse în treburile interne ale altor state.
Numărul acestor cazuri creşte continuu. 

Pe fondul agresiunii ruse prelungite Ucraina se
aşteaptă ca comunitatea internaţională să rămână
pe poziţii de solidaritate cu statul nostru şi să
intensifice presiunile politico-diplomatice şi eco-
nomice, mai ales, sub forma sancţiunilor împotri-
va ţării agresoare pentru a o obliga să accepte
pacea. 

ambasada Ucrainei în România

După trei ani de agresiune a Rusiei, Ucraina 
aşteaptă din partea comunităţii internaţionale 

solidaritate şi intensificarea presiunilor asupra agresorului

Un spectacol impresionant 
la Bucureşti

Comunicat de presă
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„Trec zilele şi în zbor săptămâni-
le trec“, nu-i aşa? Parcă ieri a fost
ianuarie, am sărbătorit Crăciunul
ucrai  nenilor.

A trecut şi data atât de dragă
nouă de 15 ianuarie, când organiza-
ţia noastră, conform tradiţiei, sărbă-
toreşte pe cei doi poeţi dragi nouă:
Mihai Emi nescu şi Ştefan Tcaciuc.
De ce anume am ales să-i sărbătorim
pe ei şi de ce în ianuarie, am explicat
într-un articol anterior. De data
aceasta, din motive obiective (Fes ti -
valul in ter naţional de tradiţii, obice-
iuri şi co linde ucrainene de la Si -
ghetu Mar  maţiei unde am fost invi-
taţi, pe de o parte, şi sesiunea de
iarnă şi, res pectiv, vacanţa studenţi-
lor) a trebuit să amânăm acest fru-
mos obicei, astfel că la un moment
dat credeam că nu o să-l mai ţinem
anul acesta. Dar iată că s-a ivit oca-
zia. La propunerea membrilor Co -

 mi tetului organizaţiei noastre am
hotărât să facem două evenimente
într-unul singur (şi aşa e la modă
acum şi se practică „doi în unu“). În
consecinţă am or ga nizat şi desfăşu-
rat Simpozionul „Mihai Eminescu şi
Ştefan Tcaciuc  la ceas aniversar“ şi,
respectiv, „Zi ua Internaţională a
Limbii Ma ter ne“ în tr-o ambianţă de
sărbătoare şi bună dispoziţie.

Printre invitaţii de onoare ai eve-
nimentului au fost vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Iaşi, dl Chirilă
Victor, poetul ieşean Maftei Andrei,

profesori de la Colegiu Naţional de
Artă „Octav Băncilă“, reprezentanţii
minorităţilor cu care colaborează or -
ga nizaţia noastră (dna Daria Tă nă -
sucă, din  partea comunităţii arme-
ne, dna Cristina Ioanidis, din partea
comunităţii greceşti şi dl Ioachim
Ivanov, preşedintele comunităţii ru -
şilor-lipoveni), membrii organizaţiei
noastre şi alţi invitaţi.

Simpozionul a fost deschis de
preşedintele Organizaţiei Iaşi a
UUR. În cuvântul introductiv a fost
subliniat contextul în care organiza-
ţia Iaşi şi-a propus şi a organizat
desfăşurarea ce lor două ac ţiuni sub

semnul dragostei
şi al respectului
şi întru cinstirea
limbii materne şi
a scriitorilor noş -
tri. Din partea
m i  n o r i t ă ţ i l o r,
dna Daria Tănă -
su că şi Ioachim
Ivanov au subli-
niat câteva ca -
rac teristici spe -
cifice limbilor
minorităţilor pe
care le reprezintă

amintind pe câţiva din tre scriitorii
armeni şi, respectiv, ruşi atât de
iubiţi şi apreciaţi de minorităţile lor.

Partea centrală şi cea mai aştep-
tată din cadrul simpozionului nostru
a fost programul literar-muzical-co -
regrafic pregătit de tinerii din comu-
nitatea noastră cu participarea stu-
denţilor şi elevilor din comunităţile
armeană şi a ruşilor-lipoveni. Pro -
gra mul a fost deschis cu un colaj de
dansuri populare ucrainene susţinut
de formaţia de dan suri „Ve sel ka“,
condusă de pro fesoara Ro dica Făliş -

teanu. A urmat un
moment poetic şi
au răsunat cele
mai frumoase şi
apreciate poezii
în limba  armea-
nă, română, rusă
şi ucraineană ale
poeţilor Mihai
Eminescu, Ştefan
Tcaciuc, Varujan
Vosganian, recita-
te de studenţii
ucrai  neni Kistrui
Valyntyna, Maria

Şevcenko, Alexandra Zakina, Sergiu
Potlog, sub acompaniament de acor-
deon şi de blockflote al profesorului
Gorovei Ilie şi de chitară al profeso-
rului Vasile Gavriş, precum şi de
către Tănase Petra, Dumitru Pri se ca -
ru Claudia şi Flavian Ivanov, Avă -
danei Iulia, Pavlov Raisa, Trifanov
Irina sub coordonarea profesoarei de
limba rusă Zinaida Gromic, din par-
tea minorităţii armene şi a ruşilor-li -
poveni. Apoi, pe scenă s-a prezentat
duetul fraţilor Iva nov Lidia şi
Tomiţă, reprezentanţi ai aceleiaşi
co munităţi a ruşilor-lipoveni, care
au încântat invitaţii cu cântecele lor.
Momentul muzical a continuat cu un
scurt recital prezentat de absolventul
Conser va to  rului din Iaşi, Alexandru
Tărăţanu, care cu o voce inegalabilă
şi un talent de invidiat a prezentat
melodii pe versurile poetului Mihai
Emi nes cu. 

Finalul evenimentului a fost o
surpriză plăcută pentru oaspeţii
noştri: poetul ieşean Maftei Andrei,
pentru a sublinia valenţele speciale
ale fiecăreia dintre limbile noastre, a
recitat trei poezii cu mai multe stro-
fe, compuse din cuvinte care înce-
peau cu aceeaşi literă, şi anume: C,
B, Î. A încheiat programul nostru

dna Zaharov Otilia, profesor la Co -
le giul Naţional de Artă „Oc tav
Băncilă“, care a încântat asis tenţa cu
câteva cântece pe versurile lui Mihai
Eminescu şi despre Iaşul celor şapte
coline, cu acompaniamentul chitarei
mânuite cu multă dibăcie de invitata
noastră. Seara s-a încheiat cu mem-
brii organizaţiei noastre şi invitaţii
noştri reuniţi într-un cor cântând

(fre donând) cântece româneşti şi
ucrainene şi într-o bună dispoziţie
cum stă bine tinerilor în astfel de
momente.

Expoziţia s-a dorit să fie o invita-
ţie adresată, în primul rând, tinerilor
pentru a cunoaşte poeţii celor două
culturi şi a aduce mai aproape de
sufletul lor moştenirea perenă a
„poetului nepereche“ şi, respectiv,
cea a lui Ştefan Tcaciuc, care într-o
adresare către cititor spunea: „Tot
ceea ce am reuşit să scriu până acum

supun Marelui Judecător – cititorul
şi timpul – care fie mă vor urca pe
tron, fie mă vor coborî până la pă -
mânt, iar operelor mele le va da o
sentinţă meritată, dar necunoscută
mie. Dragi cititori, eu vă ofer tot ce
am scris de-a lungul vieţii, iar dum-
neavoastră alegeţi numai ceea ce vă
cade la inimă. Şi totuşi, gândesc că
ceva va cădea...“.

Conservarea multilingvismului
face posibilă nu numai salvarea ima -
gi nii unice a istoriei şi culturii noas-
tre milenare, dar, de asemenea, să
găsim abordări tot mai largi în do -
me niul înţelegerii reciproce şi a
uma nităţii, care încă mai continuă să
aibă o serie de probleme, a căror
soluţionare este încă complicată.

Paşii făcuţi în ce priveşte conser-
varea şi promovarea limbilor mater-
ne, în practică, au arătat că acestea
duc la consolidarea solidarităţii şi
toleranţei, lărgirea înţelegerii reci-
proce şi a dialogului, lucru deosebit
de valoros pentru noi, cultura noas -
tră modernă şi pentru tradiţiile noas-
tre, de asemenea.

Victor HRIHORCIUC,

Limba maternă şi poezia 
şi-au dat mâna la Iaşi

Nu-i păşesc pragul pentru prima dată şi ajuns în încăperea, impecabil de
curată, am senzaţia că mă aflu într-adevăr în mediul meu, în sensul că încă
de copil cartea mi-a ocupat un loc de frunte în spaţiul vârstei inocente. Da!
Iată-mă revenind după câteva luni la sediul bibliotecii Şcolii Gimnaziale
Izvoarele Sucevei aflând-o pe doamna bibliotecară în plină activitate.
Doamna Mariana Mechno salutului meu de bineţe îi răspunde cu un mărţi-
şor! E doar 1 Martie! Un gest emoţionant, dar firesc! O vizită inopinată la
locul ei de activitate şi cu amabilitatea dumneaei, deja cunoscută, după ple-
carea elevilor veniţi să împrumute cărţi, îmi prezintă aspecte din zestrea
instituţiei.

Principala ei avuţie aflu că semnifică cele 10.000 de volume, aranjate în
rafturi după o anumită ordine. Adăugând la aceasta numeroase reviste, cărţi
de limba ucraineană, predominând cele ale poetului naţional de geniu Taras
Şevcenko, revistele de ucraineană pentru adulţi şi acelea pentru copii ce le
încântă şi le atrag prin frumoasele ilustraţii color, dar şi prin poeziile şi tex-
tele specifice vârstei lor. Îmi apare şi o întrebare la care bibliotecara mă
informează că elevii din satul Bobeica care, după terminarea orelor, aştep-
tând autobuzul spre domiciliul lor, intră în spaţiul instituţiei pentru a lectura

cărţile, dicţionarele de limbi străine în limita cuvintelor asimilate în progra-
ma şcolară, cărţile de poveşti din literatura clasică şi universală etc. Dar
mulţi dintre ei îşi îmbogăţesc cultura acasă unde, chiar dacă-şi ajută părinţii
la gospodărie, îşi pregătesc lecţiile şi, în special, sâmbetele şi duminicile, îşi
rezervă timp pentru citirea cărţilor de la bibliotecă.

Astfel de elevi sunt: Diana Zinici – clasa a V-a, Maria Ardelean - clasa a
II-a, Laura Drebitca – clasa a IV-a, Iasmina Boca – clasa a II-a, Miriam
Drebitca – clasa a I-a, Diana Popiuc – clasa a VI-a, Elena Char – clasa a
V-a şi alţii.

Referitor la fondul de carte acesta staţionează, mi se spune, din motive
financiare. Activităţile bibliotecii de cultură generală cu elevii, prin studiul
individual la sediul ei s-au concretizat prin tematicile: „Omul cât trăieşte,
învăţătură dobândeşte!“, „Binele învinge răul!“, „Ascultă şi nu uita sfaturile
părinţilor!“, „Prietenul la nevoie se cunoaşte!“, „Poveştile doar de bine ne
învaţă“. Astfel, „În casa unde trăiesc cărţile“ multe dintre acestea devin fo -
lo sitoare, această formulare a bibliotecii devine ca un izvor al înţelepciunii
pentru tot mai mulţi dintre elevi, tot mai numeroşi absolvenţi ai Şcolii
Gimnaziale viitorii studenţi de mâine ai facultăţilor cu diferite profiluri –
apreciază doamna bibliotecară în finalul noii mele vizite.

Decebal alexandru SEUL

În casa unde trăiesc cărţile

preşedintele Organizaţiei
Iaşi a UUR
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La data de 21 februarie 2017, Organizaţia ju -
de ţeană Satu Mare şi Organizaţia locală Micula a
Uniunii Ucrainenilor din România, au sărbătorit
Ziua Internaţională a Limbii Materne.

Sărbătoarea limbii materne a fost marcată la
Centrul cultural-turistic din Micula, fiind deschi-
să de preşedintele organizaţiei Micula, Vasile Bu -
ciu  ta, şi de Irina Liuba Horvat, preşedintele
Or  ganizaţiei judeţene Satu Mare a Uniunii Ucrai -
ne nilor din România, care au subliniat, în alocu-
ţiunile lor, importanţa organizării acestui eve -
niment de suflet pentru ucraineni şi pentru copiii
care studiază aici limba maternă.  

La eveniment au participat Comitetul Orga -
nizaţiei judeţene Satu Mare a UUR şi Biroul local

Micula al UUR, cadrele didactice de la Şcoala din
Micula, fostul director al Şcolii Gimnaziale
„Gellert Sandor“, Doboş Csabo, dna director Ga -
bor Ana Maria, dl primar al comunei Micula,
Şandor Istvan, care în cuvântările lor au
subliniat importanţa organizării acestui
eveniment pentru copiii ucrai neni şi faptul
că prin organizarea unor astfel de acţiuni
se poate vedea că aici se promovează şi se
păstrează multiculturalismul şi identitatea
lingvistică a celor trei etnii care trăiesc în
Micula: ucrai  neană, maghiară şi rromă.
Au mai subliniat şi faptul că Uniunea
Ucrai nenilor din Ro mânia face eforturi
pentru susţinerea păs trării limbii materne

ucrainene, dar şi faptul
că colaborarea UUR cu
şcoala şi administraţia
lo  cală este una foarte
bună.

După un program artistic
pre zentat de gupul vocal „Mi -
culeanca“, copiii ucraineni care
studiază limba maternă ucrai-
neană au recitat poezii în limba
ucraineană şi au prezentat lu -
crări pe tema dată. Totodată, cu
această ocazie a fost organizată
şi o expoziţie în cadrul căreia
copiii au avut posibilitatea să

afle despre evoluţia scrisului şi a limbii ucraine-
ne, să facă cunoştinţă cu primele cărţi editate în
limba ucraineană, să afle despre Chiril şi Metodie
(„apos tolii“ slavilor) etc. 

Cei mai buni elevi au primit diplome de parti-
cipare din partea Organizaţiei judeţene Satu Mare
a UUR.

Scopul acestei acţiuni a fost acela de a promo-
va şi de a păstra limba maternă ucraineană, iden-
titatea noastră lingvistică. 

Acest lucru de datorează, în primul rând, ca -
dre   lor didactice şi, în special, profesoarelor Ni co   -
le ta Tcaci şi Adriana Horvat, colaboratoarei noas-
tre Loredana Morar şi dnei director adjunct Maria
Şteţco, care sădesc în inima elevilor dra gos tea
pentru limba maternă şi, nu în ultimul rând, Or ga -
ni  zaţiei judeţene sătmărene a UUR şi Or ga ni za ţi -
ei locale Micula, care prin activităţile desfăşurate
promovează cultura şi limba ucraineană.

Mihai MaCIOCa

Sărbătoarea limbii materne la Micula

Sfârşit de Făurar la Bălcăuţi. Elevi şi
dascăli din şcoli în care se predă limba
ucrai neană ca limbă maternă, şi-au dat
mâna pentru a întinde hora frăţiei şi pen-
tru a pune în undă tradiţiile, straiele naţio -
na le şi, nu în ultimul rând, dorinţa de afir-
mare a şcolarilor. Organizatorii manifes-
tării au fost Primăria din Bălcăuţi, primar
Şoiman Vasile, inspectorul şcolar şi preşe-
dintele Organizaţiei judeţene Suceava a
UUR, prof. Ilie Sauciuc, prof. Lă cră -
mioara Grigorciuc şi prof. Ştiu bia nu Anca

(coordonatoarele proiectului), directorul
Şcolii Gimnaziale Bălcăuţi, prof. Fra se -
niuc Diana.

O manifestare amplă desfăşurată în sa -
la primitoare a Căminului Cultural, cu
sec  ţiuni de prezentare a costumelor naţio -
na  le, recitări de poezii, creaţii literare,
forma ţii ar tis tice.  Alocuţiunile de la înce-
putul acti vi tăţii „Sărbătoarea limbii ma -
ter ne“, concurs interjudeţean, februarie
2017, au pledat pentru promovarea limbii
materne, asigurarea perenităţii ei, păstra-
rea tradiţiilor şi straielor populare. Pentru
că „portul po pu  lar este o zămislire a oa -
me nilor de aici, care se recunosc după el
oriunde s-ar du ce“ (Tancred Bănăţeanu,
1975). „Cine lasă limba în uitare, acela în

suflet piatră are“, spunea cineva.  Pentru
că avem copii ta   lentaţi, ei  trebuie să ducă
dincolo de dea  luri şi spre piscurile zilei de
mâine fă clia tradiţiilor, a obiceiurilor şi, în
fapt, a ceea ce suntem. Să nu ne pierdem
identitatea. 

Georgiana Mechno, clasa a VII-a şi
Ana Maria Velecico, clasa a VIII-a au in -
ter  pretat un cântec în limba mamei lor.
Punctul forte pentru Şcoala Gimnazială
Izvoarele Sucevei l-a constituit grupul vo -
cal-instrumental „Izvoraşul“, cu vechime

pe scenele judeţului,
fon dator, organizator şi
îndrumător preotul
prof. Valentin Petru Ar -
delean. Mulţumim, pă -
 rinte! Din repertoriu nu
a lipsit, vă daţi seama,
Huţulca, care nu în -
seam nă numai melo di -
citate, ci se traduce prin
vioiciune, hărnicie şi
ve se lie. Pen tru prestaţia
deosebită a grupului
„Iz vo ra şul“, juriul a
acordat Pre miul I. Din
par tea or ga nizatorilor,
copiii au primit o masă,

diplome, cărţi, dulciuri.
Eleva Georgiana Mechno a prezentat

costumul popular din sat. 
A doua zi, grupul nostru, deja cu renu-

me, a participat la faza de preselecţie pen-
tru Festivalul-concurs judeţean de folclor
„Comori de suflet românesc“, care se va
desfăşura la Câmpulung Moldovenesc,
ediţia a XV-a, iulie 2017. 

Şi uite aşa, încet, cu sudoare şi pasiu-
ne, o za după alta formează un lanţ al trăi-
niciei. Un lanţ al veşniciei şi melodiei pe
stru ne de mandoline.

Să ne trăiască limba maternă, să ne în -
grijim de ea şi s-o udăm cu sufletele noas-
tre ca pe o floare!

prof. ION aFLOREI

Sărbătoarea limbii materne
Priviţi-mă prin prisma realităţii,
De vreţi să vedeţi parcuri şi grădini,
De vreţi să vedeţi soarele dreptăţii
Şi cele mai fantastice lumini.

În mine veţi vedea stepe şi dealuri,
Şi-oceane liniştite între ţări,
Şi câteodată-nvolburate valuri
Şi-ncântătoare nesfârşite zări.

O să vedeţi cu toţii şi câmpia,
În jurul căreia teii-nfloresc,
Dar veţi vedea cu drag şi poezia
Pe-o rază, într-un han împărătesc.

Şi câte şi mai câte o să-apară,
În nişte straie albe, îngereşti,
Şi poate pe-undeva şi-o viaţă-amară,
Căci câte nu se-ntâmplă când trăieşti.

De-aceea-aş vrea să mă priviţi întruna,
Că-n mine-n orice vreme veţi vedea,
Cum cântă ode stelele şi luna,
Cum se strecoară-n poezia mea.

Şi-o să vedeţi minuni, minuni astrale,
Chiar nunţi între imense galaxii,
Şi nişte flori cu veşnice petale,
Şi-o să gustaţi şi rodul multor vii.

Priviţi-mă de fiecare dată,
Sunt prea convins că nu veţi regreta,
Când veţi vedea şi-o inimă curată,
Şi zestrea ei ce-a strâns-o-n viaţa sa.

Frumos e să priveşti un om de viaţă,
Ce-a strâns splendori şi  multe frumuseţi,
De-a le expune-n trupul său de faţă,
Pentru mai multe, foarte multe vieţi.

Privind pe mine zilnic, cu răbdare,
Vă veţi da seama-n satul meu iubit,
Că nu-n zadar în lumea-aceasta mare
M-am bucurat, am plâns şi am trăit.

Mihai VOLOŞCIUC

Priviţi-mă
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La data de 25 februarie 2017, începând cu ora
10, la Căminul Cultural din localitatea Bălcăuţi,
judeţul Suceava s-a desfăşurat concursul interju-
deţean „Sărbătoarea limbii materne“. Orga ni za -
torii manifestării, aflate la cea de-a opta ediţie, au
fost Şcoala Gimnazială Bălcăuţi, în colaborare cu
UUR Suceava, finanţatorul activităţii, Primăria
Bălcăuţi şi UUR, Organizaţia locală Bălcăuţi.

Concursul se adresează elevilor ciclului preşco-
lar, primar, gimnazial şi liceal, care provin din
şcolile în care se studiază limba ucraineană de pe
întreg teritoriul României.

Argumentele pe care le-au folosit cele două
coordonatoare, Lăcrămioara Grigorciuc şi Anca
Ştiubianu, în iniţierea acestui proiect au fost ur -
mă toarele: „Necesitatea implementării unui astfel
de proiect constă în faptul că mai mult de jumăta-
te din limbile lumii sunt pe cale de dispariţie, iar
promovarea, recunoaşterea şi utilizarea limbilor
materne reprezintă o prioritate de nivel mondial.
Limba maternă reprezintă identitatea
naţională şi culturală a individului şi
este una dintre dimensiunile fundamen-
tale ale fiinţei umane. Dat fiind faptul că
suntem vorbitori de limba maternă
dorim ca prin această activitate să con-
tribuim la conservarea şi promovarea
specificului etnic şi cultural. În conce-
perea acestui proiect am pornit şi de la
premisa că mulţi dintre elevii noştri sunt
talentaţi, dar talentul trebuie descoperit
şi cultivat. Din păcate, multe talente se
risipesc...încercăm prin acest proiect să
limităm această risipă. Con si de răm că
prin derularea acestui proiect beneficia-
rii lui vor avea prilejul de a conştientiza
şi promova bogăţia, frumuseţea limbii
ucrainene şi de a cultiva respectul pentru valorile
propriei culturi.“

Obiectivul general al proiectului este „atrage-
rea tinerilor aparţinând minorităţii ucrainene în
activităţi comune menite să promoveze afirmarea
identităţii culturale, ca fundament al dezvoltării
viitoare a cetăţeanului european“, iar dintre obi -
ec tivele specifice amintim: promovarea valorilor

ucrainene autentice; evidenţierea contribuţiei
limbii ucrainene la patrimoniul cultural universal;
cultivarea respectului şi preţuirii faţă de valorile
înaintaşilor; stimularea dorinţei de a le îmbogăţi
prin creaţii proprii; dezvoltarea gândirii şi imagi-
naţiei elevilor; lărgirea orizontului lor cul tural;
motivarea gustului artistic; cultivarea dis cer nă -
mân tului artistic; întărirea parteneriatelor dintre

şcoli, auto ri tăţi
locale şi re pre -
zentanţii co  mu -
 ni tăţii ucrai  nene
din ţa ră în vede-
rea dez vol tă rii şi
pro mo vării bune-
lor re laţii; dez v -
ol  ta rea co  mu ni -
că rii so ciale prin
ac tivităţi în echi-
pă.

Au participat
la activitate elevi
din localităţile
Mi   hăileni (Bo to -
şani), Bro dina de

Sus, Brodina, Băl  căuţi, Iz voa re le Sucevei, Ne -
gost ina, Rădăuţi, Ulma şi Văşcăuţi.

Juriul concursului a fost alcătuit din învăţătorii
Ilie Berbeneciuc şi Gheorghe Cega, profesorii
Ioan Chideşciuc şi Eusebie Fraseniuc şi directo-
rul Centrului Cultural „Mihai Teliman“ din Siret,
Ioan Mateiciuc.

Alături de cei adunaţi la Bălcăuţi pentru a săr-
bători limba ucraineană a fost, cu gândul şi inima,
domnul deputat Miroslav Nicolae Petreţchi. Salu -
tul domniei sale a fost transmis de domnul ins -
pec  tor şcolar Ilie Sauciuc. 

Despre activitatea culturală de la Bălcăuţi am
stat de vorbă şi cu primarul localităţii, Vasile Şoi -
man: „Ne-am întâlnit la o activitate foarte dragă
nouă. După părerea mea, oamenii privesc cultura
în trei feluri: fac cultură, sunt alături de ea sau o
ignoră. Astăzi s-au adunat la Bălcăuţi oameni
care fac cultură şi cei care sunt alături de activită-
ţile culturale. E o sărbătoare a diversităţii.“

Printre invitaţi s-a nu -
mă rat şi preşedintele Or ga -
nizaţiei Iaşi a UUR, Victor
Hrihorciuc. Fiu al satului
Negostina, acesta a strâns
în jurul său ucraineni stabi-
liţi de-a lungul timpului în
municipiul Iaşi, precum şi
tineri aflaţi aici la studii
creând o uniune puternică
şi extrem de activă.

Un gând despre limba
maternă a rostit şi domnul
pro fesor Eusebie Frase -
niuc: „La început, oamenii
vorbeau o singură limbă.

Apoi, Dumnezeu a înmulţit limbile. Şi tot ceea ce
face Dumnezeu e pentru binele oamenilor. Săr -
bătoarea de astăzi este una sfântă, iar limba
maternă avem datoria morală s-o purtăm în suflet,
să nu ne fie ruşine cu ea. Şi după cum s-a văzut,
copiii au demonstrat că limba ucraineană este un
tezaur spiritual pe care-l păstrează cu sfinţenie.“

Prezentarea spectacolului a fost realizată de
Lăcrămioara Grigorciuc, profesor de limba şi lite-
ratura română la Şcoala Gimnazială Bălcăuţi.

Elevii premiaţi au primit diplome şi cărţi din
partea UUR. Menţionăm că şi costurile pentru
deplasarea elevilor la concurs şi pentru asigurarea
mesei au fost suportate de UUR, prin implicarea

domnului preşedinte al UUR – Organizaţia jude-
ţeană Suceava, Ilie Sauciuc.

În cadrul concursului, la secţiunea „Con fluen -
ţe literare“, a fost prezentată cartea „Viaţă de ar -
tist“ de Taras Şevcenko. Un grup de elevi de la
Şcoala Gimnazială Bălcăuţi a evocat destinul tra-
gic al femeii de altădată într-un moment lirico-
dramatic inspirat din nuvela „Argata“. Frag men -
tul selectat din volumul de proză al scriitorului
ucrainean a creionat şi un pastel al înserării şi un
imn închinat hărniciei. De asemenea, pentru a

marca începutul postului şi pentru a
ilustra un simbol naţional comun româ-
nilor şi ucrainenilor, Nataşa Şoiman a
recitat poezia „Ştergarul“ de Costache
Ioanid. 

Amintim că la Conferinţa Generală
UNESCO din 17 noiembrie 1999, data
de 21 februarie a fost proclamată Ziua
Internaţională a Limbii Materne, prin
care se promovează recunoaşterea şi uti-
lizarea limbilor materne din lume, în
special a limbilor grupurilor minoritare.
Începând din 2000, ziua de 21 februarie
se marchează drept Ziua Internaţională
a Limbii Materne. Statele membre
UNESCO s-au angajat să contribuie la
protecţia şi revigorarea bogatei diversi-

tăţi culturale prin promovarea limbilor ca formă
de comunicare, interacţiune şi înţelegere între
popoare diferite. În prezent, potrivit statisticilor
oficiale, mai mult de jumătate din limbile lumii
este pe cale de dispariţie.

Convalia HREHORCIUC

„Sărbătoarea limbii materne“ la Bălcăuţi



Ansamblul „Zorea“ care reprezintă Orga ni za -
ţia din Bucureşti a Uniunii Ucrainenilor din Ro -
mâ nia, a fost înfiinţat, în urmă cu 20 de ani, de
către doamna Iaroslava Colotelo, preşedintă a
Uniu nii Ucrainenilor, Organizaţia municipală Bu -
cu reşti şi a avut o activitate muzical-artistică deo -
sebită, cu multe spectacole şi acţiuni frumoase.

Grupul nostru este acum întinerit cu noi mem -
bri, mai exact studenţi de la Universitatea Bu   -
cureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străi ne,
Secţia limba ucraineană, studenţi foarte se rioşi,
dornici să dezvolte activitatea cultural-artistică şi
muzicală în cadrul Uniunii Ucrai ne ni lor din
România.

Aşa cum ghioceii apar timizi, primăvara, de
sub stratul protector al zăpezii, aşa au venit la noi
aceşti minunaţi tineri studenţi în cadrul ansam-
blului nostru.

Prima dată timid, alături de membrii consa-
craţi ai grupului nostru, „botezul“ primindu-l anul
trecut, la Zilele culturii ucrainene, acţiune desfă-
şurată la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti“‚ în luna
iunie 2016, sub conducerea atentă şi perseverentă
a doamnei Iaroslava Colotelo.

Ne-am pregătit temeinic şi am primit ajutorul
nepreţuit al Nataliei Colotelo-Pancec, inimoasă şi
delicată membră a grupului, absolventă a Aca -
demiei de Muzică din Bucureşti, doctor în mu zică
şi violonistă la Filarmonica Bucureşti, care a adus
pe cei mai mici membri ai grupului – Nicolae
Dumitru Pancec (9 ani) şi Nadia Teodora Pancec
(5 ani) – pe scena din incinta Muzeului Satului
„Dimitrie Gusti“ să cânte cântece din folclorul
copiilor ucraineni. 

Alături de noi este şi un alt vechi membru al
ansamblului, Bogdan Costiuc, originar din Mili -
şăuţi, judeţul Suceava, absolvent al Facultăţii de
Religie din Bucureşti, în prezent, student în anul
al 3-lea la Academia de Muzică, Bucureşti, Secţia
dirijat cor academic şi orchestră, acordeonistul
grupului care ne ajută să ne armonizăm la fiecare

repetiţie.
Vladimir Malcovici, un om serios, cu o voce

puternică şi caldă în acelaşi timp, este alături de
noi. El este originar din Sfântu Gheorghe (Del -
tă), judeţul Tulcea, profesor de religie şi  cântă-
reţ la strana Bisericii ucrainene „Petru Mo vilă“
din Bucureşti, alături de părintele profesor
Dumitru Colotelo, de dirijorul stranei, profeso-
rul de muzică Teodor Popovici şi Bogdan
Costiuc, care ne invită la slujbele ucrainene, ce
se desfăşoară în fiecare duminică la
biserica din lemn din str. Soldat Stelian
Mihale nr.14-20, sector 3, Bucureşti.
Aici câţiva membri ai grupului cântă în
corul bisericii. Repetiţiile de la biserică
ne ajută foarte mult în formarea urechii

muzicale armonice şi experienţa cântării
în cor ucrainean şi pe voci.

Roxana Miculaiciuc, originară din
Rus cova, judeţul Mara mu reş, o ucrai -
nean     că veritabilă şi frumoasă, cu o voce
spe cială, studentă în anul al 2-lea la Fa -
cul tatea de Limbi şi Literaturi Străine,
Secţia limba ucraineană din cadrul Uni -
versităţii Bu cu reşti este cea care şi-a con-
vins colegii de an să activeze în cadrul
ansamblului. 

Mădălina Ungureanu, originară din Botoşani,
o fată drăgălaşă şi vioaie, studentă în anul al 2-lea
la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia
limba ucraineană din cadrul Universităţii Bucu -
reşti, lider al grupului de tineri studenţi, este con-
ştiincioasă şi perseverentă.

Cristina Mocanu, din Bucureşti, o fată
blândă, cu o voce bună şi cu abilităţi de make-
up artist, care ne ajută să arătăm frumos pe
scenă, studentă în anul al 2-lea la Fa cul tatea
de Limbi şi Li te ra turi Străine, Secţia limba
ucraineană din cadrul Uni ver sităţii Bucu reşti
vine şi ea alături de noi. 

Coca Negoescu, profesoară din Bu cureşti,
studentă în anul al 2-lea la Uni versitatea Bu -
cureşti, master Pe da gogii alternative şi Artă
teatrală pentru educaţie, colega mea de an,
este îndrăgostită de cultura şi muzica ucrai-
neană, pe care o simte şi o trăieşte până la
ultima celulă a trupului ei, ni s-a alăturat şi ea.

Andrei Gheorghe, din Bucureşti, student şi
el în anul al 2-lea la Facul tatea de Limbi şi Lite -
raturi Străine din cadrul Uni versităţii
Bucu reşti, Secţia limba ucrai nea nă,
vine dintr-o familie mixtă ucrai neano-
greacă, un vulcan de energie şi bună
dispoziţie, un bă iat special şi deo sebit
de muzical, care are origini ase mă -
nătoare cu ale mele.

Zenovia Mandiuc din Bucureşti,
pro fesoară şi preşedinta Organizaţiei

de Femei din cadrul Uniu nii
Ucrai ne nilor – Orga ni za ţia
din Bucureşti, consolidează
cu vocea şi cu munca sa acti-
vitatea an sam blului „Zorea“.

Anul acesta am avut onoa-
rea de a fi invitaţi, alături de
celelalte minorităţi, să participăm cu un
program de cântece şi dansuri la Car na -
valul „Kathara Deftera“ (Lu nea Curată),
din cadrul pro iectului „E vremea carna-
valului“, or ganizat de Uniu nea Elenă din
Ro mânia, în ziua de sâmbătă, 25 februa-
rie 2017.

Carnavalul „Kathara Deftera“ (Lunea Curată),
este ultima petrecere cu dans înaintea Postului
Mare creştin ortodox. Acest obicei este asemănă-
tor cu al nostru, care ne îndeamnă să-i iertăm pe
toţi cei care ne-au greşit, bineînţeles este o sărbă-
toare specială de purificare, pentru ca într-adevăr
să fim curaţi în Lunea Curată, adică începutul
postului.  

Acest carnaval este o sărbătoare specială gre-
cească, care marchează începutul Postului Mare
(Sarakosti) similar cu Lăsatul secului la români
(„Puşcennea“ la ucraineni) şi care include festivi-
tăţi publice, picnicuri, unde se cântă, se dansează
şi se mănâncă produse din lapte, brânză, ouă,
peşte şi mâncăruri tradiţionale.

Ansamblul „Zorea“ a primit această invitaţie,
dar în cea mai mică formulă posibilă, adică numai
6 membri: Roxana Miculaiciuc, Andrei Gheor -
ghe, Mădălina Ungureanu, Cristina Mocanu,
Bog   dan Costiuc – acordeon, îndrumaţi de Zeno -
via Man diuc. Astfel, pentru prima dată, doamna
Co lo telo ne-a lăsat să ne descurcăm singuri. A
procedat la fel ca o mamă, care urmăreşte emoţio-

nată, din umbră, paşii copilului ei, care abia a
început să păşească.

Ne-am prezentat cu cinci cântece la care au
fost solişti vocali Zenovia Mandiuc, Roxana Mi -
cu laiciuc şi Bogdan Costiuc şi un dans ucrainean
din Mararamureş, dansat profesional de Ro xana
Miculaiciuc şi Bogdan Costiuc care au stârnit
ropote de aplauze. Am primit multe aplauze şi
aprecieri. Ni s-a spus că am fost cei mai frumoşi,
cel mai bine organizaţi, cea mai frumoasă intrare
în scenă şi cea mai frumoasă prestaţie, cele mai
frumoase şi diverse costume. În semn de preţuire
şi respect faţă de organizatorii evenimentului,
gru pul nostru a interpretat un cântec în limba
greacă. Bineînţeles că aplauzele nu au întârziat să
apară, iar cei implicaţi în acest proiect au fost
foarte impresionaţi de gestul ucrainenilor. 

Deputatul Uniunii Elene din România în Par -
la mentul României, domnul Dragoş Gabriel Ziso -
pol, impresionat de prestaţia şi de gestul nostru a
ţinut să ne felicite personal şi am primit invitaţie
specială pentru următoarele acţiuni culturale ale
minorităţii elene din România.

Lucrul acesta ne onorează şi ne dă elan! Dorim
să ni se alăture şi alţi tineri talentaţi care iubesc
muzica şi cultura ucraineană, pentru a putea refa-
ce şi repune pe picioare acest prestigios Ansam -
blu de cântec şi dans ucrainean.

Zenovia MaNDIUC
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E primăvară, cel mai deosebit anotimp din an,
când totul reînvie, când natura se trezeşte la viaţă
şi când prind viaţă sentimentele umane cele mai
sincere. Inima bate parcă mai puternic, iar în fie-
care suflet răsună cântecul „Vesneanka“. Ghioceii
şi zambilele abia aşteaptă să fie oferite în dar
doam nelor şi domnişoarelor cu prilejul Zilei In -

ter  naţionale a Femeii, care de mulţi ani se sărbă-
toreşte la 8 martie. Primăvara aduce mereu un
suflu nou, inspiraţie şi energie creatoare şi tocmai
ele au fost prezente în această zi la Iaşi în cadrul
Organizaţiei municipale a UUR. În ziua de 5 mar-
tie, femeile din organizaţia noastră au pregustat
din plin sincere şi calde felicitări cu acest prilej.
Sala de festivităţi a Clubului Medicilor din Iaşi,
unde a avut loc evenimentul, a fost „cutia de
rezonanţă“ a creaţiilor profesorilor Colegiului
Naţio nal de Artă „Octav Băncilă“ din Iaşi,
membri ai organizaţiei noastre şi ale studenţilor
de etnie ucraineană, care studiază în instituţii de
învăţământ superior din Iaşi.

Preşedintele Organizaţiei municipale Iaşi a

transmis femeilor prezente în sală felicitări cu pri-
lejul acestei sărbători şi le-a urat viaţă lungă şi
frumoasă alături de cei dragi. Între altele, el a
spus: „Ziua de azi reprezintă o ocazie să ne ple -
căm în faţa voastră şi să vă mulţumim pentru căl-
dură sufletească şi dragoste, înţelegere şi preocu-
pare, sprijin şi susţinere. Este cu adevărat o sărbă-

toare luminoasă de primăvară care ne-a
amintit despre lucrul cel mai valoros şi
mai frumos care există în viaţa noastră –
iubire, sinceritate  şi loialitate. Fie ca aces-
te sentimente înalte să ne inspire, perma-
nent, indiferent de anotimp“.

Un cadou frumos pentru Ziua Femeii a
fost şi programul muzical-literar pregătit
de studenţi şi profesori, membri ai organi-
zaţiei noastre, în cadrul căruia au răsunat
poezii şi cântece dedicate femei-
lor – mame păstrătoare a fami-
liei în societatea de azi atât de
mult încercată.

În cadrul programului au
evoluat studentele Pascari Carina şi
Şevcenko Mariana cu melodii adecvate
momentului sărbătorit. Calităţi de cân-
tăreţi consacraţi au demonstrat soliştii
Alexandru Tărăţanu şi Potlog Sergiu,
oferind tuturor doamnelor şi domnişoa-
relor prezente la eveniment un moment
de neuitat.

O stare de spirit romantic a transmis
prin cântec doamna profesoară Otilia
Zaharov prezentând câteva cântece din
repertoriul propriu (la unele dintre ele au curs şi
lacrimi, care cu greu puteau fi mascate) stăpânind
cu dibăcie şi pricepere nelipsita-i chitară.

Un pic de umor a adăugat moderatorul progra-
mului, preşedintele Organizaţiei municipale Iaşi
care a citit câteva fapte interesante despre femei,
citate celebre şi epigrame (nu au fost uitate nici
„Vorbele dulci şi amare“ ale regretatului nostru
poet, Ştefan Tcaciuc).

În interpretarea studentelor Plantus Mirabela
şi Valentina Kistrui au răsunat versuri ale poeţilor
ucraineni şi români despre iubire, dragoste de
mamă şi pentru femeia iubită.

În numele Uniunii Ucrainenilor din România,
au fost oferite mici atenţii şi flori însoţite de cele
mai frumoase şi alese urări, reprezentantelor

sexului frumos, membre ale organizaţiei noastre
şi invitatelor de onoare. O surpriză plăcută pentru
doamnele şi domnişoarele prezente la eveniment
a venit din partea studentei Hlosciuc Ionela, care
a pregătit câte un mărţişor realizat cu forţe pro-

prii. Un gest frumos, apreciat şi răsplătit cu aplau-
ze de participantele la eveniment. 

Cu deosebită stimă şi sinceritate, într-o stare
de spirit deosebită, membrii organizaţiei noastre
alături de oaspeţii de onoare au sărbătorit la Iaşi
Ziua Femeii într-o atmosferă deosebit de plăcută.

Ne folosim de acest moment pentru a felicita
toate femeile din Uniune şi nu numai cu ocazia
acestei sărbători! Vă dorim fericire, bunătate,
iubire şi optimism! Sugerăm tuturor bărbaţilor să
vă iubească, să dăruiască momente plăcute, să vă
facă să vă simţiţi cele mai frumoase nu numai de
8 Martie, ci şi în fiecare zi!

Victor HRIHORCIUC,
preşedintele Organizaţiei Iaşi a UUR

Tuturor citi-
toarelor şi colabo-
ratoarelor noas-
tre, cu prilejul
zilelor de 1 şi 8
Martie, cele mai
calde urări de
sănătate, fericire
şi noi împliniri!

A venit primăvara!

În organizarea Comitetului judeţean şi a
Organizaţiei de Femei a Uniunii Ucrainenilor din
România, la 12 martie, a avut loc omagierea
femeii, cea care asigură perpertuarea speciei
umane, menţinerea şi transmiterea tradiţiilor, obi-
ceiurilor şi datinilor legate de anumite sărbători
religioase şi evenimente locale.

Prin felicitările individuale şi cele colective
s-a adus un respectuos omagiu tuturor mamelor,
tuturor femeilor pentru strădania lor permanentă
în educarea copiilor şi tineretului, în condiţiile
când, prin toate mijloacele de comunicare în masă
găsim numeroase elemente, numeroase idei otră-
vitoare a conştiinţei tineretului. 

Femeia are astăzi, poate mai mult ca oricând,
obligaţii imense ca mamă şi soţie, iar biserica şi
societatea trebuie să-i asigure condiţii de îndepli-
nire în totalitate a acestor obligaţii. De aceea, pe
bună dreptate, în popor se spune că femeia ţine
trei colţuri din casă.

Tot creştinul, indiferent de sex, trebuie să ştie
că însuşi Domnul nostru Isus Hristos ridică odată
pentru totdeauna femeia în stima tuturor prin
cuvintele: „şi ea este o fiică a lui Avraam“ (Luca
13,16), deci şi ea aşteaptă mântuire şi pentru ea a
venit Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul rânduieşte
toate în aşa fel, încât ele să aibă un rol de seamă
în Evanghelii. Când Isus a fost răstignit, apostolii
fug din faţa Crucii, iar femeile vin şi stau la
picioarele Crucii (Ioan 19,25). Când îl judecă pe
Isus, apostolii nu sunt de faţă să-I ia apărarea, dar

o păgână, Claudia Procula, scrie lui Pilat din
Pont: „Să nu-i faci niciun rău acestui drept“
(Matei 27,19). Când Isus cade sub greutatea
Crucii nimeni nu-L ajută să se ridice, dar o femeie
Veronica Îi şterge faţa plină de sânge, de năduşea-
lă şi de scuipatul oamenilor. Când ajunge la
Poarta judecăţii mulţimea Îl huiduia, dar un grup
de femei hohotesc de plâns. Cele dintâi fiinţe care
se învrednicesc de adevărul care strigă: „Hristos a
înviat“ a fost o femeie. Cea dintâi fiinţă căreia
Isus I se arată după înviere este o femeie, este
Maria Magdalena, cel dintâi martor ocular al
imen sului adevăr dumnezeiesc, al dogmei ce stă
la baza creştinismului. Cel dintâi nume pe care îl
rosteşte Isus după Înviere e al unei femei, Maria.

Din toate acestea deducem că femeia are un
rol deosebit pe pământ. Apostolii fug de lângă
Cruce, dar ele s-au apropiat de Cruce. Apostolii
s-au ascuns şi s-au încuiat în casă, iar ele s-au ară-
tat în văzul tuturor. Au fost ultimele care au plecat
de pe Golgota. Femeile sunt învăţate cu jertfele,
cu nopţile nedormite, cu slujirea. Ce fac pentru
copiii lor, vor face şi pentru Biserica lui Hristos şi
aceasta au dovedit-o cu prisosinţă. Sunt mame şi
ştiu ce înseamnă să te dăruieşti total. Copilul iese

din mâinile mamei aşa cum ea l-a învăţat. Ea face
educaţia copiilor.

În spiritul biblic, femeia trebuie să recunoască
superioritatea bărbatului, iar acesta trebuie să-şi
socotească soţia sa născută din inima lui (Efeseni
5, 21, 32).

Evenimentul dedicat femeii a fost deschis de
profesorul Ioan Bodnar, prim-vicepreşedinte al
Organizaţiei judeţene a Uniunii Ucrainenilor din
România. Din spiciul domnului prof. Ioan Bodnar
s-a desprins rolul femeii în viaţa economico-
socială, în perpetuarea speciei umane, educarea
copiilor şi a tineretului, menţinerea şi dezvoltarea
tradiţiilor, obiceiurilor şi datinilor comunităţii
unde trăieşte şi munceşte. Membrii Comitetului
au împărţit femeilor prezente flori şi îmbrăţişări
creştineşti.

Totul a fost minunat, începând cu alegerea
locaţiei într-o pădurice situată în imediata apro-
priere a Cetăţii Sucevei. O bună parte a femeilor
a fost însoţită de soţi.

Un grup de tineri din comuna Bălcăuţi a inter-
pretat câteva cântece din folclorul ucrainean de
altădată. Lor li s-au alăturat şi alte persoane parti-
cipante la acest eveniment.

De pregătirea şi desfăşurarea evenimentului
s-a preocupat doamna prof. Lucia Mihoc din par-
tea Organizaţiei de Femei a Uniunii Ucrainenilor
din România.

Gheorghe CEGa

Organizaţia municipală Iaşi a UUR
a marcat sărbătoarea primăverii

8 Martie 8 Martie 
la Suceavala Suceava



511Curierul UCRAINEAN

Concursul judeţean ,,Comori de suflet româ-
nesc“ a ajuns la cea de-a XV-a ediţie şi de fiecare
dată şi-a propus să promoveze valorile folclorice ale
judeţului Suceava, care este o prioritate a Centrului
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tra -
diţionale. În ultimii ani, evoluţia satului românesc
are anumite particularităţi care se reflectă în peisa-
jul sociocultural ac tual. Această amplă manifestare
are un caracter educativ pentru artiştii amatori din
lumea satului şi doreşte să sensibilizeze opinia
publică în vederea identificării valorilor culturale
tradiţionale specifice fiecărei  vetre folclorice.

Obiectivele festivalului-concurs sunt ur mă -
 toarele: promovarea şi valorificarea fol clo rului mu -
zical, literar şi coregrafic; cercetarea şi conservarea
creaţiei populare; revitalizarea formelor de mani-
festare culturală colectivă tradiţională; descoperirea
şi promovarea valorilor umane şi a talentelor din
judeţul Suceava; întărirea coeziunii sociale; asigu-
rarea unui cadru adecvat pentru organizarea activi-
tăţilor culturale cu caracter folcloric.

Acest concurs se desfăşoară în două etape: faza
zonală şi faza finală. La faza zonală participă for-
maţii din  localităţile celor 6 subzone ale judeţului,
iar la faza finală formaţiile care s-au situat pe locuri
fruntaşe şi au obţinut cel mai mare punctaj din par-

tea juriului. Este deja o tradiţie ca faza finală să aibă
loc în cadrul Festivalului Internaţional ,,Întâlniri
bucovinene“, în luna iulie, la Câmpulung
Moldovenesc.

În cadrul acestui concurs există şi secţiunea
„Minorităţi“, la care au participat şi ucrainenii din
Negostina - ansamblul ,,Cervona kalyna“ şi „Vocile
Negostinei“, din Bălcăuţi - ansamblul „Kozaciok“,

iar din Siret – „Kolomyika“. Toate aceste formaţii
s-au prezentat la un înalt nivel artistic şi au promo-
vat în etapa finală.

Grupul vocal „Vocile Negostinei“ are un reper-
toriu foarte bogat şi variat. Interpretează cântece
ucrainene despre dragoste, despre frumuseţile natu-
rii, despre muncă, obiceiuri şi tradiţii, colinde şi
cântece satirice. Luna martie la ucraineni este dedi-
cată marelui poet ucrainean Taras Şevcenko. În faţa
unui public numeros grupul s-a prezentat cu patru
cântece ucrainene: unul dedicat lui Taras Şevcenko,
unul de dragoste, unul despre frumuseţile naturii şi
unul despre muncă, pentru interpretarea cărora am
smuls multe aplauze.

Apreciez devotamentul şi consecvenţa tuturor
membrilor grupului, care cuprinde oameni cu dife-
rite profesii şi de diferite vârste, dar toţi cu un suflet
ucrainean adevărat. Unii lucrează în ture, alţii sunt
pensionari sau cadre didactice care au foarte multe
obligaţii faţă de şcoală, dar când vine vorba de repe-
tiţii pentru un eveniment deosebit, îşi aranjează tim-
pul în aşa fel să nu lipsească de la ele. Tuturor le
place să cânte şi au în sânge spiritul ucrainean mai
ales că avem un dirijor profesionist care nu oboseşte
niciodată şi vine tocmai din Suceava pe cheltuială
proprie numai ca să iasă totul foarte bine.

„Vocile Negostinei“ caută în continuare, în ladă
de zestre, cântece noi cu valoare sentimentală pen-
tru ucraineni. Noi interpretăm  mai mult cântece
locale din Negostina, care păstrează un tezaur fol-
cloric preţios.

Felicia GRIGORaŞ

Cu sprijinul Primăriei Şerbăuţi şi
al doamnei director de la şcoala din
localitate, Silvia Boiciuc, Ziua de 8
Martie a fost marcată prin două eveni-
mente importante dedicate tuturor
membrilor comunităţii, desfăşurate la
Căminul Cultural. Este vorba despre
lansarea volumului de poezii „Pira mi -
da viselor“, coordonat de doamna
pro fe soară de limba şi literatura ro -
mână, Roxana-Iulia Dragomir, res-
pectiv un program artistic de poezii şi
muzică vocală şi instrumentală dedi-
cat tuturor femeilor, sub îndrumarea
doamnei profesoare Tatiana Baciu şi a
învăţătorilor de la ciclul primar.

Prima secţiune a manifestărilor
cultural-artistice, lansarea volumului
antologic „Piramida viselor“, coordo-
nat de doamna profesoară Roxana-
Iulia Dragomir, i-a avut ca protago-
nişti pe cei 13 membri ai Cenaclului
„Gheorghe Eminovici“ de la Şcoala
Gimnazială Şerbăuţi ce au urcat pe
scenă, lecturând din propriile creaţii
pline de sensibilitate şi fantezie.
Cartea este rodul activităţii din atelie-
rele cenaclului, înfiinţat în februarie
2016, din iniţiativa şi generozitatea
doamnei Viorica Petrovici în partene-
riat cu Şcoala Şerbăuţi, reprezentată
de profesoara Roxana-Iulia Dragomir.

Antologia „Piramida viselor“ a vă -
zut lumina tiparului în august 2016, la
Editura „Ateneul Scriitorilor“ din
 Ba cău. Textele sunt însoţite de o gra-
fică simbolică impresionantă semnată
de artistul Constantin Ungureanu-
Box.

Invitatul de onoare al evenimentu-
lui, Viorica Petrovici, a realizat o re -
cen zie a volumului în cuvinte magice:
„Ce poate lega piramidele din Egipt
cu piramidele din Mexic“ şi „Pi ra -
mida viselor“? Geniul, vine răspun-
sul prin eter,/ Eminescu/cel cu aripi
de cuvânt/Şi Lumină/ Legământ/ Între
cerurile şapte/ Şi pământ. Ră dă cinile
îl aduc în codri vechi ce leagă Şer -
băuţi de Călineşti-Cuparencu şi unde
se aud şi acum paşii lui Eminescu şi
ai lui Vasile Eminovici, bunicul lui
Emi  nescu şi ai lui Gheorghe Emi no -
vici, tatăl poetului.

Ceva mai presus de simţurile ştiu-
te m-a făcut să-mi doresc să lucrez cu
aceşti copii din Şerbăuţi şi bucuria
mea era mirare, iar mirarea devenea
bucurie la fiecare întâlnire a Ce na -
clului „Gheorghe Eminovici“, guver-
nat de excelenta profesoară Roxana-
Iulia Dragomir.

Sufletele acestor copii talentaţi
s-au prefăcut în rouă, s-au ma -
terializat în imagini, în discurs poetic
plin de prospeţime.

Cartea aceasta, „Pi ra  mida vise-
lor“, este im por  tantă, ea cuantifică
ener  gia începutului şi, ori  cât de mari
oameni de ştiinţă, me dici, ziarişti sau
chiar scriitori vor ajunge într-o zi au -
torii acestor pa gini, aici şi acum au
de butat. Anto logia nu este structurată
alfabetic, ci valoric, varietatea şi
spon taneitatea creează parfumul unui
spaţiu artistic original.

Denis Greholea este spontan, bo -
gat în limbaj, dar şi în informaţie
ima gistică. Are un stil discursiv, o
pro funzime a ideilor peste inocenţa
vârstei: „Gândurile mele toată ziua
au fost plecate/ Spre ploaia de azi di -
mi neaţă,/Umbrelele se-nvârtesc în
peisajul umed/ Şi dispar în casele din
depărtare (...)“ (Gândurile mele) sau
„Ziua se face noapte, / Soarele va fi
lună, /Nimic nu este permanent,/Doar
viaţa mea de vis,/ Copilăria, purita-

tea, veşnică aş vrea să fie“ (Veşnic).
Vasile Orobeţ, un copil foarte creativ,
are inocenţa verbului, dar şi o matură
filosofie: „Cerul gol a devenit/ Lăsat
de păsări fără stare/ Ce acum zboară-
n stoluri/ Spre neant/ În tristeţea
lumii“ (Lăsat de păsări fără stare).
Diana Maria Corniciuc manifestă afi-
nitate cu teme cosmice. Poezia ei,
„Piramida viselor“, a dat titlul volu-
mului, o formă de cunoaştere de sine
prin poezie:„Eu sunt Cleopatra,
/Stăpâna acestor locuri, /Acel vis îmi
tot şopteşte, /Nu-mi dă pace,/Acele
vise cresc în mine/În fiecare zi, / Se
fac tot mai dorite, / Se clădesc unul pe
altul/ For -
mând o pira-
midă/ În care
ai vrea să te
aventurezi, /
Eu sunt“ (Pi -
ra mida vise-
lor). Ilie San -
duleac este
stăpânul jo -
cu lui, adoles-
cenţa cu vin -
telor: „Mă
gândesc/ Ce
am făcut cu
copilăria,/ Unde am pus-o, unde s-a
dus,/ În amintirile mele de demult/
Eşti ca lacrima, /Ca izvorul ce curge
limpede, uşor“ (Mă gândesc). An -
dreea Cioban este profundă, elabo-
rează o metaforă eterică: „Do ream
să aflu cine sunt/ Să intru în izvorul
ce curge neîncetat / Şi să mă privesc
ca într-o oglindă. /Mi-am zis:/ Fie -
care persoană mă vede altfel“ (Cine
sunt?). Gabriel Maciuc este un fin
obsevator, original, inedit: „De pe un
vârf de casă veche/Privesc/Într-o vale
cam pustie/ Unde mai păşec din când
în când,/Ca-ntr-o altă lume/ Fel de fel
de lumi eu văd/Mintea mi-e ca un ti -
par“(„Ca-ntr-o altă lume“). Andreea
Corniciuc exprimă puritate: „Flori

albastre, azurii /Se revăd în luna
înflăcărată /Ce se oglindeşte-n lac,/
Şuieratul ca un cântec/ Al pădurii
magice/ Se aude dinspre lan.//Suită
într-un copac,/Stau fericită/ Şi ascult
chemarea /Pădurii de vis, /Copacii
înalţi respiră,/Cu bolţi de smarald
încălzite /De ale soarelui raze de
peste zi“ (Gândul). Diana Sanduleac
devine creatoarea unei lumi pure,
miraculoase: „Pe spate îmi ies aripi,
/Iar în adâncul inimii/ Înfloreşte o
grădină parfumată,/este luată în zbor
de aripi/ În călătoria de-o veşnicie“
(Adăpostirea aripilor). Un mic poet
autentic, profund este Laura Ta na -

siciuc, laureată cu menţiune la etapa
judeţeană a Concursului „Ti ne re con-
deie“, 2016. Ea are bogăţie lingvisti-
că, teme originale şi titluri bune:
„Zbor deasupra ei, /E pustie, /Li niş -
tea o străbate, /Nu-i plac florile, /Va -
luri de vânt grăiesc în ea, //Aud o
voce liniştită, /Îmi vorbeşte / Nu ştiu,
/Dar îi răspund, /Linişte, //Acolo nu
plo uă,/ Trăieşte“ (Câmpie fără
nori)“.

Poezia copiilor din Cenaclul
„Gheorghe Eminovici“ este iubire, ea
te poate ajuta să-ţi vezi sufletul. E
necesară pentru a respira puritatea şi
bucuria“ (Viorica Petrovici).

Kolea KURELIUK

„VOCILE NEGOSTINEI“ LA 
„COMORI DE SUFLET ROMÂNESC“

De la piramidele din Egipt şi cele din Mexic la 
„Piramida viselor“ de la Şcoala Gimnazială Şerbăuţi



Curierul UCRAINEAN12

La data de 23 februarie 2017, la Centrul Cul -
tu ral Sighetu Marmaţiei a avut loc a treia ediţie a
Concursului de Lectură „Bătălia cărţilor“. Con -
cur sul s-a desfăşurat la Biblioteca Municipală
„Lau renţiu Ulici“, care împreună cu Centrul Cul -
tural au fost şi organizatorii celei de a treia ediţii
a Concursului Naţional de Lectură, etapa zonală.

Scopul acestui concurs este stimularea lecturii
în rândul copiilor şi adolescenţilor şi atragerea lor
ca cititori la Biblioteca Municipală „Laurenţiu
Uli ci“ din Sighetu Marmaţiei. Ideea organizării
con   cur sului „Bătălia cărţilor“ la Sighetu Mar ma -
ţiei îi aparţine prof. Odarca Bout, care a iniţiat
realizarea acestui proiect la Bi blio teca Muni ci -
pală „Laurenţiu Ulici“. Odarca Bout este prof. dr.
de limba română la Liceul Pedagogic „Regele
Fer  di nand“ din Sighetu Marmaţiei, provine din
Ro na de Sus, este coordonator al „Monografiei
co   munei Rona de Sus“, coordonator al volumului
„Monografia Liceului Pedagogic“ din Sighetu
Mar  maţiei şi autoare a multor cărţi de metodică şi
ştiinţifice.

În deschiderea concursului au vorbit: ing. Ho -
ria Scubli, primarul municipiului, prof. dr. Odar -
ca Bout şi Pralea Spiridon, directorul Centrului
Cultural Sighet (gazda manifestării). Eveni men -
tul s-a desfăşurat pe două secţiuni: ca te goria 11-
13 ani şi categoria 14-18 ani. Con cu renţii, cititorii

bi blio  tecii, trebuiau să lectureze 10 cărţi din
tematica stabilită. 16 finalişti au susţinut o ple-
doarie pentru lectură la secţiunea „Cea mai bună
fişă de lectură“ şi „Convinge-mă să citesc“. 

Juriul a stabilit următorul clasament: 11-13
ani: premiul I – Co lopelnic Daria Nicola, premiul
II – Smecicaş Laura Maria, premiul III – Mich

Gabriela Maria, menţiune – Coro -
ian Mariş Ioana Andreea, premiul
pentru cea mai bună fişă de lectură
– Colopelnic Daria Nicola.

Categoria 14-18 ani: premiul I
– Berciu Daniela Ileana, premiul II
– Dunca Denisa Mi hae la, premiul
III – Florea Diana Nicoleta, men-
ţiune – Romaniuc Amina Mălina,
premiul pentru cea mai bună fişă
de lectură – Dun ca Denisa
Mihaela.

Câştigătorii edi ţiei din acest an
vor reprezenta Sighetul la Con    cur -
sul Na ţio nal de Lectură „Bătălia

cărţilor“ din Cluj-Napoca, la 31 martie.
Sponsorul principal al concursului a fost ec.

Vasile Prodan de la SC Mecanica SA.
Aş vrea să felicit pentru reuşita acestui con-

curs, pe lângă personalităţile sus-amintite, pe
poetul Echim Vancea, fost di -
rector al Bibliotecii Munici pale
„Laurenţiu Ulici“ şi, în spe cial,
pe prof. dr. Dorel Todea, atât de
activ în toate activităţile litera-
re, culturale şi de artă din
Centrul Cultural Sighetu Mar -
ma ţiei. Ar fi bine ca aceste con-
cursuri să se desfăşoare şi în
comunele din Maramureş, unde
există biblioteci, întrucât din
cauza legislaţiei proaste multe
au fost desfiinţate.

În acest sens aş vrea să amin-
tesc şi să laud Uniunea Ucrai ne -
ni lor din România care, de

mulţi ani, desfăşoară „Concursul de recitare a
poeziei ucrai  nene“. Început la Rona de Sus de
prof. Mi roslav Petreţchi pe plan judeţean, cu anii
a de venit „Festival naţional de recitare a poeziei
ucrainene“ care se desfăşoară acum în municipiul
Sighetu Marmaţiei, ştiind că în această parte a
Maramureşului trăieşte cea mai mare parte a
ucrai  nenilor din ţară. La acest concurs participă
elevi începând din clasa 0 până în clasa a XII-a.
La faza naţională participă elevii care au obţinut
locul I la faza judeţeană unde trăiesc ucrainenii.
Şi ca să nu fie învăţarea mecanică a poeziei s-a
introdus şi proba de citit a unui text literar, iar din
clasele mai mari, redarea conţinutului fragmentu-
lui citit. Cu participarea profesorilor de limba
ucraineană, a unor scriitori ucraineni, a preşedin-
telui UUR, ec. Nicolae Miroslav Petreţchi, depu-
tat în Parlamentul României, acţiunea devine mai
festivă, motivându-i pe elevi. Şi desigur, merită
laude prof. Miroslav Petreţchi, preşedintele Or ga -
nizaţiei judeţene Maramureş a UUR, iniţiatorul şi
conducătorul acestui concurs. Doresc atât con -
cursului „Bătălia cărţilor“, cât şi Consursului de
poezie ucraineană, ambele desfăşurate la Sighet,
viaţă lungă. 

Ileana DaN

Concursul de Lectură „Bătălia cărţilor“ la Sighetu Marmaţiei

Izvoare-Poznań. Un drum pe care
îl parcurge un meşter popular, un
adevărat ambasador al Bucovinei,
care, fără trâmbiţe, reprezintă ţara la
Târgul Internaţional de Turism din
Polonia. Cele peste 30 de ţări şi-au
etalat produsele. Dacă am înţeles bine, România a
ocupat locul I. Ouăle încondeiate au fost la loc de
cinste. Demonstraţiile şi ouăle încondeiate pre-
zentate participanţilor la târg au făcut un nume
din acest colţ de ţară. Iată că şi la Izvoare... nasc
oameni mari. Ionică Zinici duce făclia tradiţiilor
locale dincolo de graniţeţele ţării. Se vede că
unele îndeletniciri au rădăcini adânc înfipte în
glia satului.  

„Nu va fi, atunci, surprinzător să afli,
dacă eşti oaspete în ţara huţulilor, că
încondeiatul ouălor e o datină care înso-
ţeşte şi Crăciunul. Cu bobul de aur care
adună în sine, deopotrivă, amintirea unei
vieţi şi prevestirea alteia, care adăpos-
teşte sub fragile carapace trecut, prezent
şi viitor, oul e simbolul care întruchipea-
ză aici spiritul Crăciunului, la fel ca pe
acela al Paştilor. Mulţumirea pentru anul
încheiat şi speranţa pentru anul care vine
se întâlnesc în bucuria sărbătorilor de
iarnă. Sunt ouăle încondeiate, sunt case-
le împodobite, sunt mesele încărcate...
Şi mai sunt tradiţiile şi obiceiurile ne -
atin se de vreme şi de vremuri al căror
rost e acela de a reîntoarce sufletul spre bucuria
senină a începuturilor. Frumuseţea şi bucuria ce
îmbracă sufletul trebuie rostită şi în afară, în veş-
mintele de sărbătoare ce îmbracă trupul. Portul
huţulilor vorbeşte, mai întâi de toate, despre res-
pectul pentru rânduiala obştească. Vorbeşte mai

apoi, într-un limbaj subtil, transmis de la o gene-
raţie la alta, despre dragostea pentru frumos a
acestei seminţii de oameni ai muntelui. Şi, ca tot
ce ţine de tradiţie, veşmintele de sărbătoare, ne -
schimbate de secole, vorbesc de statornicie, des-
pre amintirea vie a unor vremuri care dăinuie“
(prof. dr. Cristian Radu Viorel, Universitatea
Cluj-Napoca).

Se vede că pământu-i rotund. Porneşti de-
acasă, laşi atelierul, aşezi uneltele de lucru, inclu-
siv costumul naţional în geamantanul pregătit din
vreme şi-o iei la cale. Pe drumuri europene. Via
Poznań. Târg Internaţional de Turism cu partici-
pări de marcă. „Închistrirea“ (împestrirea/încon-

deierea) ouălor este un fel de emble-
mă a satului şi asta datorită celor care
au îmbrăţişat această, să-i zicem,
îndeletnicire, pornită din respectul
pentru locurile natale, pentru părinţi
(de la care au primit deprinderi, pa -

siu ne şi dragoste), pentru tradiţie. La început de
Mărţişor, când începe Postul Mare, demarează şi
încondeierea ouălor. Motivele prezentate pe ouă
sunt diverse: fitomorfe, zoomorfe (mai cu seamă,
păstrăvul, cerbul şi iepuraşul) şi geometrice (cu
mare căutare), fie netede, fie pe ceară. Aşa lucrea-
ză meşterul nostru popular, care şi-a făcut un crez
dintr-un ou care, cândva, nu avea rost decât în bu -

cătărie. „Depinde cum le combini pentru
că ele sunt inspirate din viaţa de zi cu zi
a omului locului care se confundă cu
fâneaţa şi omul a mers în ritm cu natu-
ra“, ne spune interlocutorul nostru. Ouă -
le de raţă  (acestea „au coaja mai netedă
şi mai groasă, vopseaua prinde mult mai
uşor“) şi le procură de la Brăila sau
Râmnicu Sărat, iar vopselele, tocmai din
Kazahstan. Ceara, de la apicultori. Chi şi -
ţa (kyrstka) o cumpără de la meseriaşi ai
locului. Încondeierea presupune „înde-
mânare, răbdare, imaginaţie şi precizie
peste care se presară pasiune...“. Este o
cale de a aşeza o punte între oameni, de
a semăna sâmânţa armoniei între ei, de a
ne cunoaşte mai bine. Un ambasador,

care ştie să ducă mai departe, peste mări şi... ţări
mesajele locurilor natale şi ale ţării. Mulţumim,
pan Ionică, şi aşteptăm un colţ-muzeu al ouălor
încondeiate şi la Obârşiile Sucevei! 

prof. Ion aFLOREI

IZVOARE - POZNAŃ
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Este zi sfântă de primăvară! Nu, n-am greşit cu
nimic! Duminică n-am avut dreptul să ne uităm
pe calendar pentru că, după el, încă n-a venit pri-
măvara. Dar nu era aşa. O vreme superbă, cu un
soare strălucitor, care toată ziua ne-a bombardat
cu razele sale. Numai aerul s-a încăpăţânat să nu
se-ncălzească. Probabil că încă îi pare rău după
iarnă.

De la doamnele Virginia Drahta (Măneuţi) şi
Mariana Grosu (Horodnic de Sus) am aflat că la
Măneuţi se desfăşoară un proiect educativ foarte
interesant cu tema „Tradiţii şi obiceiuri“, în reali-
zarea căruia colaborează şi Gimnaziul nr. 6 din
Cernăuţi şi Şcoala din Stroieşti. Este vorba de
doamnele profesoare  Lilia Govornean şi Ludmila
Rotaru din partea Asociaţiei Cadrelor Didactice
de etnie română din Cernăuţi şi înv. Veronica
Moscaliuc, preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor
„G.Tofan“ din fostul judeţ Rădăuţi.

Partea română a oferit o activitate la Horodnic
de Sus şi a doua acum la Măneuţi-Frătăuţii Vechi.
Aceasta se numeşte „Un strop de suflet româ-
nesc“. Urmează încă o activitate la noi şi-apoi una
la Gimnaziul nr. 6 din Cernăuţi şi la Complexul
Instructiv-Educativ din satul Stroieşti, raionul
Noua Suliţă. Următoarea activitate de la români

se va intitula „Ştefan, Ştefan, Domn cel Mare“.
De fapt în cele două localităţi din Ucraina se face
învăţământ în limba română.

Pentru informarea cititorilor este necesar să
precizez obiectivele acestui proiect, şi anume:
cu noaşterea, păstrarea şi promovarea culturii,
cre dinţei, obiceiurilor şi tradiţiei românilor; des-
coperirea frumosului din viaţă, natură, creaţie
umană şi statornicirea lui în lume; educarea sen-
timentului de apartenenţă la o anumită cultură;
comunicarea prin diferite forme ale artei (dans,
muzică, desen, teatru) a unor emoţii, sentimente,
gânduri şi mesaje tuturor din jur.

Consider că sunt obiective interesante, nobile
şi, după câte îi cunosc eu pe iniţiatori, sunt sigur
că le vor îndeplini cu succes. Toţi sunt cadre di -
dac  tice de excepţie, cu mare dragoste pentru
no bi la meserie de dascăl şi mari iubitori ai tradi-
ţiilor noastre milenare.

Activitatea la care voi face referire s-a ţinut,
nici  nu se putea altfel, în spaţioasa şi frumoasa
sală a Căminului Cultural din localitate în prezen-
ţa unui număr foarte mare de copii de toate vâr-
stele, de părinţi şi de bunici de-ai copiilor. Demn
de menţionat este faptul c-au fost prezente autori-
tăţile locale din comună, dar şi din satele vecine,
unde mai pui şi preoţii satului.

Scena, pregătită ca o casă ţără-
nească, era ornată cu scoarţe, şter-
gare cusute, costume populare şi
icoa ne. Se mai
aflau pe scenă o
la dă de zestre şi
teancuri întregi
de ţesături de
casă, precum şi
multe din us ten -
silele care se
găseau într-o
gos podărie ţără-
nească. Iar copiii,
de la cei de-o
şchioapă şi până
la cei din clasa a
VIII-a, îm brăcaţi

în frumoasele lor costume naţio-
nale, la fel ca şi mulţi dintre pă -
rinţii şi bunicii lor. Între ei, îmbrăcate în frumoa-
sele lor costume naţionale, erau şi cele două pro-
fesoare din Ucraina, împreună cu două fetiţe.

Manifestarea s-a desfăşurat după un scenariu
riguros întocmit şi respectat în totalitate. Pe scenă
s-a desfăşurat o şezătoare după toate canoanele.
Copiii au cântat, au jucat, au împletit, au depănat,
au cusut şi-au spus foarte multe ghicitori, snoave,
proverbe şi zicători.

Un alt moment important a fost parada costu-
melor populare. Trei fetiţe şi trei băieţi au prezen-
tat, în amănunţime, costumele pe care le moşte-
nesc, le poartă şi se fudulesc cu ele, nevoie mare.
Foarte aplaudate au fost două gâgâlici, care şi-au
prezentat costumele în... versuri. Superb! La fel
au procedat şi copiii din delegaţia şcolii din satul

ve cin, Şcoala „Iulian
Ves per“ (îndrumătoare
Mariana Grosu).

Au urmat Tatiana
Governean de la Gim -
naziul nr. 6 din Cernăuţi,
care a descris costumul
său de fată, şi Dana
Luchian de la Şcoala din
Stroieşti, raionul Noua
Suliţă, care a descris un
costum de băiat. Şi ele
au fost foarte bine docu-
mentate, prezentând cos-
tumele în amănunţime:
pânza folosită, cum se
ţese, cu ce bumbac sunt
cusute, cum se croieşte o

cămaşă, piesele ei componente, ce fel de modele
folosesc femeile şi fetele  din zona lor la cusut.

Înainte de a prezenta rezultatul jurizării şi a
înmâna premiile, prof. Nicolae Făurescu a felici-

tat toţi concurenţii şi organizatorii proiectului
pentru modul în care au pregătit manifestarea,
cum s-au pregătit pentru prezentare şi pentru fap-
tul că sunt preocupaţi de păstrarea şi transmiterea
tradiţiilor noastre populare. Domnia sa a conside-
rat că şi acest schimb de experienţă a fost excep-
ţional. Juriul n-a putut departaja concurenţii şi
le-a acordat tuturor premiul I. Gazdele au premiat
şi pe membrii delegaţiei din Ucraina. Aceleaşi
felicitări au fost adresate şi de doamna Adriana
Cră ciun, directorul şcolii organizatoare, şi dânsa
unul din artizanii manifestării.

Preotul  Iosif Andronic s-a adresat asistenţei
cu cuvinte foarte alese, fiind entuziasmat de fap-
tul că aceşti copilaşi duc mai departe tradiţiile
strămoşeşti ale satului, că se îngrijesc de păstrarea
costumului popular local şi-l transmit celor care

vin după ei şi că nu uită niciodată să apeleze la
credinţa noastră strămoşească.

Doamna Lilia, conducătoarea delegaţiei din
Ucraina, mi-a declarat: „Mi se umple sufletul de
bucurie şi de fericire că sunt împreună cu cei care
gândesc şi acţionează româneşte. Păstrăm cu cin-
ste costumul nostru popular pentru că el este zes-
trea noastră strămoşească. Îi moştenim pe toţi cei
care de-a lungul mileniilor au luptat pentru neam,
limbă şi credinţă. Ne-ntoarcem acasă cu impresii
de neuitat. Vom transmite şi copiilor din şcolile
noastre ce-am văzut şi auzit aici, cărora le vom
duce şi darurile pe care le-am primit aici“.

Doamna Mariana Grosu, unul dintre artizanii
acestui proiect educativ, a prezentat publicului
cum s-a născut acest proiect şi cum s-a lucrat la
elaborarea lui. A fost foarte mulţumită că au răs-
puns atâtea organizaţii şi unităţi, printre care şi
biserica, ca să colaboreze la realizarea lui. A pre -
zen tat apoi, şi spre ştiinţa publicului, manifestări-
le ce vor fi organizate până în luna iunie a acestui
an.

Aceleaşi felicitări calde şi recunoscătoare au
fost adresate realizatorilor, copiilor şi părinţilor
acestora de către domnul primar Artimon Ionesi,
care a arătat că şi în continuare va sprijini, cu tot
ce i se va cere şi va fi posibil, organizarea în con-
tinuare a unor asemenea activităţi. Ce mulţumire
poate fi mai mare decât aceea când la o manifes-
tare culturală sala Căminului Cultural este arhi-
plină. Aceleaşi felicitări şi mulţumiri le-a adresat
şi domnul Gheorghe Luţa, primarul co mu nei Ho -
rod nic de Sus, comună coorganizatoare a acestui
proiect.

Am apreciat foarte mult şi modul în care
doamna Virginia Drahta a coordonat desfăşurarea
acestui adevărat spectacol, cum a prezentat fieca-

re număr şi cele spuse de fiecare concurent sau
obicei care urma să se desfăşoare pe scenă. Ală -
turi de dânsa merită felicitări şi doamna Iuliana
Isopescu, care a dirijat din spatele cortinei în -
trea ga desfăşurare a spectacolului. Şi cum în
sală se aflau şi multe cadre didactice, aproape
toate îmbrăcate în costume naţionale, sufletul ni
s-a umplut de bucurie că şi la Măneuţi este un
loc binecuvântat de Dumnezeu unde slujitorii
şcolii sfinţesc locul în care muncesc. Iar oaspeţii
noştri din Ucraina au putut constata că ne ase-
mănăm foarte mult şi prin tradiţiile şi obiceiuri-
le noastre, ca şi prin costumul nostru popular.
Totul a fost extraordinar.

Gheorghe DOLINSKI

Tradiţii pe traseul Măneuţi-Horodnic de Sus-Cernăuţi
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Sâmbătă, 18 februarie, din iniţiativa Orga -
nizaţiei judeţene Suceava a Uniunii Ucrainenilor
din România, preşedinte Ilie Sauciuc, în confor-
mitate cu Planul de acţiuni/proiecte culturale ale
Uniunii pe primul semestru al anului 2017, a avut
loc comemorarea scriitorilor ucraineni din Buco -
vina, a doua acţiune de acest fel, prima desfăşu-
rându-se tot aici la finele lunii februarie a anului
trecut.

Acţiunea a avut două părţi, prima – slujba reli-
gioasă de pomenire şi depunerea de coroane la
mormintele unor scriitori şi cea de a doua - evo-
carea personalităţii şi activităţii scriitorilor la
sediul Organizaţiei judeţene Suceava. Slujba reli-
gioasă s-a desfăşurat la biserica cu hramul
Sfântului Ilie din Dărmăneşti, preot paroh Mihai
Cobziuc, în prezenţa unui număr însemnat de
invitaţi, rude şi cunoştinţe ale unora dintre scriito-
rii comemoraţi, enoriaşi, membri ai comunităţii
ucrainene. În timpul slujbei au fost pomeniţi
scriitorii ucraineni din generaţiile mai tinere, dar
şi cei din generaţiile mai vechi, din prima catego-
rie făcând parte Ştefan Tcaciuc, Corneliu Re -
guş, Vasile Ţa poveţ, Ioan Negriuc, Gheorghe
Lucan, Vasile Socoliuc, Ilie Frase niuc, Eugen
Mihaiciuc, Teofil Reboşapca, Ivan Bodnariuc,
Victor Co za riuc, Vichentie Necolaiciuc, Ste -
lian Gruia Iaţentiuc, Ivan Seredenciuc (Nepo -
ho da), Gheorghe Barbir, Vasile Clem, Ioan
Cozmei, Ilie Cojocar, Ioan Fraseniuc, iar din a
doua categorie: Olha Kobyleanska, Sil vestr
Iari cevs chi, Dionisie Oneşciuc şi Gheor ghe
Ra co cea. Cu această ocazie, părintele M. Cob -
ziuc a spus că această slujbă este un omagiu şi
un semn de recunoştinţă aduse acestor scriitori
cu care ne mândrim, creaţia lor fiind impor-
tantă, iar noi având datoria să o lăsăm moşte-
nire generaţiilor viitoare. Păstrarea vie a me -
moriei personalităţii şi creaţiei literare a aces-
tor scriitori ucraineni din Bucovina este impor-
tantă pentru această etnie – a treia ca mărime din
România - pentru păstrarea identităţii naţio nale şi
pentru activitatea Uniunii Ucrai ne ni lor din Ro -
mâ nia (UUR), deoarece „asemeni unor frunze
dintr-un copac, dacă acestea se usucă, se usucă şi
copacul“.

În cadrul ceremoniei religioase, domnul Mihai
Mihăiescu Aniuk, expert pentru minorităţile na -
ţio nale în cadrul Prefecturii judeţului Suceava, a
adus mulţumiri bisericii, părintelui Mihai Cob -
ziuc pentru faptul că aminteşte şi se roagă pentru

cei trecuţi în nefiinţă. Totodată, a mulţumit şi
domnului Ilie Sauciuc pentru această acţiune. La
rândul său, domnul Ilie Sauciuc a arătat că acţiu-
nea, a doua de acest fel, este dovada recunoştinţei
noastre pentru activitatea scriitorilor pomeniţi,
memoria lor trebuind a fi cinstită şi în viitor.
După slujbă a urmat depunerea de coroane la
mor  mintele scriitorilor Ioan Cozmei, Ioan Ne -
griuc şi Gheorghe Lucan în cimitirele din Că li -
neşti-Enache şi Ipoteşti.

Partea a doua a acţiunii s-a desfăşurat la sediul

filialei UUR din oraşul Suceava, în prezenţa per-
soanelor participante la slujba religioasă, a unor
membri ai comunităţii ucrainene şi a altor persoa-
ne. După ce preşedintele Organizaţiei judeţene
Suceava, domnul Ilie Sauciuc, a evidenţiat impor-
tanţa acestei acţiuni, din rândul celor prezenţi au
luat cuvântul mai multe persoane, care au evocat
memoria şi activitatea scriitorilor comemoraţi.

Doamna Virginia Tcaciuc, soţia scriitorului
Ştefan Tcaciuc, care a fost cândva şi preşedintele
UUR şi deputat în Parlamentul României, a reci-
tat câteva dintre poeziile acestuia şi a menţionat,
cu mult regret, faptul că majoritatea scriitorilor
ne-au părăsit prea devreme, mulţi în floarea vâr-
stei şi, dacă ar mai fi trăit, desigur ar mai fi creat
şi alte opere valoroase, îmbogăţind şi mai mult
tezaurul cultural al comunităţii ucrainene din ţară,
dar şi pe cel de peste hotare. Domnia sa a adus şi
o notă de umor celor spuse făcându-i pe cei pre-
zenţi să zâmbească atunci când a spus că spiritele
scriitorilor răposaţi «dacă s-ar întâlni undeva,
acolo sus, sigur ar constitui un cenaclu literar». 

Mulţumind conducerii Organizaţiei judeţene
Suceava a UUR, domnului preşedinte Ilie Sau -
ciuc pentru organizarea acţiunii, doamna Aspazia
Re guş, soţia scriitorului Corneliu Reguş, a evo-
cat, câteva aspecte din viaţa şi activitatea acestu-
ia. La rândul său, domnul Mihai Mihăiescu
Aniuk, elogiindu-i pe scriitorii Ştefan Tcaciuc şi
Corneliu Reguş, a arătat că această zi constituie în
mod figurat „un duel cultural“. S-a mai referit şi
la activitatea răposatului scriitor Gheorghe (Gică)
Lucan pe care l-a cunoscut îndeaproape.

Luând cuvântul, domnul Ion Grigoraş a afir-
mat că acţiunea este lăudabilă, însă
era şi mai bine dacă la ea ar fi fost
invitată mai multă lume. A mai pre-
cizat că, pentru ca operele scriitori-
lor ucraineni să poată fi citite, este
necesar ca tineretul să ştie limba
maternă ucraineană şi să nu o uite.
Referitor la comemorarea scriitori-
lor amintiţi, a spus că şi în cazul lor
sunt valabile şi se potrivesc cuvin-
tele marelui poet ucrainean Taras
Şevcenko care în poezia sa „Testa -
men tul“ („Zapovit“) a spus „...Po -
me niţi-mă cu o vorbă/ Bună, linişti-
tă“ (traducere din limba ucraineană
de Ion Cozmei).

La rândul său, domnul Eusebie
Fraseniuc, după ce a făcut unele
evocări despre scriitori, a propus ca

altă dată, atunci când se va organiza o acţiune
similară, să fie invitate şi cadrele didactice care
predau limba ucraineană, chiar şi elevi. Atunci,
pentru o mai bună cunoaştere, ar putea fi evocaţi
mai pe larg câţiva, eventual câte trei dintre scrii-
torii respectivi din generaţii diferite. Cu regret a
arătat faptul că în prezent pe internet se află prea
puţine date despre aceşti scriitori. 

O interesantă propunere a făcut-o, în cuvântul
său, domnul Ioan Bodnar spunând că ar fi lăuda-
bil ca pe terenul din apropierea bisericii din Dăr -

mă neşti să se facă o alee a acestor scriitori aşa
cum există parcuri şi alei asemănătoare în alte
localităţi din ţară. A mai arătat că la acţiunile de
comemorare nu trebuie uitaţi nici scriitorii din
generaţiile trecute, amintindu-l cu această ocazie,
spre exemplu, pe scriitorul Dionisie Oneşciuc.

Domnul Ilie Sauciuc a arătat că „prezenţa“ în
ziua respectivă a scriitorilor amintiţi este una spi-

rituală, căci cea fizică, spre regretul nostru, nu
mai este posibilă şi a reamintit faptul că ideea
amenajării în incinta sediului Orga ni zaţiei
judeţene UUR din Suceava a unei galerii cu
fotoportrete ale scriitorilor ucraineni din
Bucovina (propunere făcută anul trecut, la pri -
ma comemorare) este valabilă, rămâne în
aten ţia sa, în care scop vor fi întreprinse măsu-
rile necesare. A mulţumit celor prezenţi pentru
participare şi pentru atenţia pe care au acordat-
o acestui eveniment.

În ultima parte, renumitul grup vocal
„Soacrele“ („Svekruchy“) din Suceava a inter-
pretat în limba ucraineană cântece pe versurile
poetului Ştefan Tcaciuc puse pe note de doam-
na Aurora Huţan, dintre acestea fiind şi cânte-
cul „Suflă vânt din Bucovina“ („Povii, vitre, z

Bu ko  vyny“). Tot atunci, un moment emoţionant
l-a constituit şi recitarea de către doamna Saveta
Vără reanu a unei poezii scrise de Ştefan Tcaciuc,
traduse de dumneaei în limba română, intitulate
„Bucovina mea iubită” din care redăm următorul
fragment: „Bucovina mea iubită,/Plaiul meu cel
dulce/Către tine, Bucovină,/ Tainic dor mă duce“.
Atitudinea poetului faţă de Bucovina natală este
semnificativă, emblematică, el fiind exponentul
atitudinii similare a tuturor locuitorilor acestui
minunat ţinut.

Acţiunea de comemorare a scriitorilor ucrai-
neni din Bucovina a fost reuşită, lăudabilă, exem-
plară şi pentru alte Organizaţii judeţene ale UUR,
căci se pare că în prezent este unica de acest fel.

Iarema ONEŞCIUC

COMEMORAREA SCRIITORILOR
UCRAINENI DIN BUCOVINA

Transmitem pe această cale sincere con do -
lean ţe familiei îndurerate din Cră ciu neşti,
judeţul Maramureş în aceste clipe când se des -
par te de scumpul lor soţ, tată şi bunic Şcerban
Ianoş (Ivan).  

Vestea tristă a plecării dintre noi spre cele
veş nice a bunului nostru coleg şi prieten ne-a
întristat mult. Pentru tot şi pentru toate câte a
făcut pentru comunitatea noastră ca dascăl şi ca
acti vist pe tărâm cultural îi datorăm neuitare şi
recu noş tinţă veşnică.

Dumnezeu să-l odihnească în pace şi linişte! 
Nechai zemlea bude iomu puchom! 

Ştefan Buciuta,
preşedinte de onoare 

al Uniunii Ucrainenilor din România

Mesaj de condoleanţe
pentru Şcerban Ianoş
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Se împlinesc, luna aceasta, 109
ani de la naşterea şi 26 de ani de la
trecerea în eternitate a celui care a
fost Iuri Racocea, un om cu un suflet
mare. S-a născut la 14 martie 1908 şi
a plecat de pe această lume la 7 mar-
tie 1991.

Iuri Racocea a iubit nespus de
mult copiii, natura, în general, pădu-
rea şi animalele sălbatice, în special.

Iuri Racocea a fost un poet de un
real talent care întreaga sa viaţă a
aspirat spre perfecţiune. Iată ce scria
despre el un  alt cunoscut poet buco-
vinean, Ştefan Tcaciuc. „Poezia lui
Iuri Racocea este bună şi duioasă,
iar el, poetul, un truditor onest şi
credincios pe tărâmul literaturii. El a
fost conştient de faptul că numai
bunătatea şi dragostea sunt în măsu-

ră să aprindă stelele unei poezii ade-
vărate care, mai apoi, să formeze o
întreagă constelaţie pe bolta spiri-
tuală.

Vreme îndelungată, Iuri Racocea
a trăit şi educat tânăra generaţie în
satul Mă riţei, vecin cu Dănila mea
natală. Cele două sate bucovinene
sunt despărţite doar de pădurea lui
Pruncul. De-a lungul anilor, ne-am
întâlnit deseori pe hotarul dintre
satele noastre, în mijlocul pădurii lui
Pruncul pe care poe tul a numit-o
raiul cântecului şi al fru museţii, al
proiectelor şi amintirilor“.

Redăm mai jos poezia „Lă cri -
mioa ră“, apărută în volumul poetu-
lui „Iubire-credinţă-raţiune“, Sucea -
va, Editura „Lupta poporului“,
1947, p. 20.

Fiicei mele Orika

Lăcrimioară! Lăcrimioară...
Lacrimă Divină!...
Tu eşti mică, dar iubită
Chiar în umbră de lumină.

Creşti în umbră, dar îţi place
Viaţă multă să îmbii.
Te alină şoapta vremii
Într-un cântec de copii.

Şoapta vremii te alină
Şi lumina te sărută,
Numai lumea este lume:
Tu eşti fină, ea e brută!

Eşti micuţă şi plăpândă,
Dar semeaţă totdeauna

Căci aroma ta cea dulce
Naşte viaţă din furtună...

Din fiorul unui freamăt,
Dintr-un zumzet de albine
Tu rechemi o reverie
A speranţelor de bine...

Tu cunoşti mirajul vieţii
Şi esenţa ei din muncă
Când tăcerea rătăceşte
Sau pe piscuri, sau pe luncă...

Unde privighetorile măiestre
Se dezmiardă şi tot cântă,
Unde raza de lumină
Tot în valuri se frământă.

Tu le vezi acestea toate
Şi le simţi adânc în tine:
Firea cântă, codrul doarme
În lumina lunii pline...

Kolea KURELIUK

In memoriam Iuri Racocea

În fiecare an, la începutul lunii martie
(uneori mai devreme) când ultimul sloi a
părăsit Dunărea, când se pregăteşte prohi-
biţia la celelalte specii de peşte, pescarii de
la gurile braţului Sfântu Gheorghe al flu-
viului (de obicei ucraineni sau lipoveni),
încep activitatea de pescuit la scrumbia de
Dunăre (Alosa pontica).

Bătrânul Ilko Ignat, un priceput şi vestit
pescar, care a trudit toată iarna reparând
setcile familiei dar şi ale vecinilor, stă pe
malul Dunării şi oftează. Tare ar mai arun-
ca o ,,toană“, dar se mulţumeste cu gândul
că cei din familie vor fi mai norocoşi în
acest an, căci anul trecut pro ducţia a fost
sub aşteptări.

Pescuitul la scrumbie
este o muncă grea. De
obicei, câte doi pescari
voi nici la o barcă se
com  pletează reciproc:
unul vâsleşte începând
de la malul drept al Du -
nării spre malul opus, iar
celălalt lansează setcile
lungi de maximum 100-
200 m ca apoi duse de
curenţii fluviului pe o
oarecare distanţă (timp
în care scrumbia intră în plasele pescarilor)
să se întoarcă înapoi descurcând sculele,
reparându-le dacă este cazul şi predând
captura la cherhana (de multe ori se întorc
cu plasele goale). 

Dar activitatea de pescuit la scrumbie
este nu numai grea, ci şi periculoasă. Ade -
seori, pescarii se avântă în zona aşa-zisă
„strelca“ (zona la îmbinarea Dunării cu
ma  rea şi care este bogată în peşte), dar
atunci când îi surprinde furtuna pe neaştep-
tate (chiar şi atunci când marea este linişti-
tă), se formează valuri uriaşe, vârtejuri şi
curenţi puternici care răstoarnă barca sau o
izbesc de pragurile ce se formează din alu-
viunile aduse de Dunăre, pescarii riscând
să-şi abandoneze sculele (pe care nu le mai
pot recupera) sau să-şi piardă viaţa (şi s-a
întâmplat de multe ori la Sfântu Gheorghe).

Pescarii organizaţi câte doi la o barcă,
îşi aşteaptă rândul pe malul stâng al Du -
nării. Şi cum prin apropiere se află un bufet
poreclit de localnici „la tona“ unde poţi
afla toate noutăţile privind pescuitul, unii

,,luaţi de val“ pierd rândul, fiind obligaţi să
aştepte tura următoare (de obicei peste câ -
teva ore, deoarece rândul se respectă, aşa-i
legea nescrisă, iar cele mai frecvente şi
,,uzuale“ expresii care se aud aici sunt:
plau ca, toana, setca, scrumbia).

Sunt ani când producţia e atât de mare,
încât tot satul este îndestulat, mănâncă
scrum  bie chiar şi cei care nu pescuiesc, se
găteşte în tot felul (marinată, prăjită, dar
mai ales grătar), iar surplusul se conservă
pentru iarnă (prin sărare). Acest lucru se în -
tâmplă când generaţia de 3 ani (de obicei
mai numeroasă când condiţiile de dezvolta-
re au fost favorabile) şi care a iernat în
mare, devenind matură pentru reproducere,
primăvara, pătrunde în cârduri în Dunăre,
se îngraşă mult, perioadă în care scrumbiile
sunt pescuite.

Migraţia începe în martie, dar reprodu-
cerea se declanşează, de regulă, în luna
mai, desfăşurându-se în Dunăre chiar şi la
1000 km de la gurile fluviului, aşa se expli-

că de ce prohibiţia se
realizează eşalonat,
pe sec  toare. Pescuitul
scrum  biei se realizea-
ză şi în amonte de lo -
ca      li  tatea Sfântu
Gheor  ghe, pe toată
lun    gimea Dunării
(da că peştii au scăpat
de plasele pescarilor
de la gurile Dunării).

Primăvara, în tim-
pul migraţiei de re -
pro ducere, scrumbii-

le de Du năre se îngraşă mult, devenind mai
rotunde, dar după ce-şi depun icrele, multe
din ele mor, iar cele care se întorc în mare
sunt foarte slabe, confundându-se cu alte
specii, dacă sunt prinse.

Mai puţin frecventă, dar adesea se con-
fundă cu scrumbia de Dunăre este scrum-
bia de mare (Alosa maeotica). În Deltă, de-
a lungul litoralului românesc se reproduce
în Razelm, unde pătrunde primăvara şi se
retrage în mare toamna.

Foarte gustoasă, cu o carne grasă şi dul -
ce, lipsită de oase este scrumbia albastră
(Scomber scombrus), care însă nu se re -
produce aici, ci pătrunde în mare doar pen-
tru hrană îmbelşugată. Îmi povestea Ilko
că, pe timpuri, pescuiau în mare can ti tăţi
industriale din această specie, dar, proba-
bil, din cauza poluării aceasta a dispărut.

Merită să asişti la un pescuit de scrum-
bie, mai ales dacă se lasă şi cu un grătar.

Vasile IaSCHIU

Lăcrimioară...

— Curaj! i-am zis când m-a vizitat recent la domiciliu.
Avea la el o geantă diplomat cu cifru procurată prin Italia şi,
drept răspuns la îndemnul meu, a deschis-o, scoţând din ea
cele mai recente picturi. Şi, pentru a mă surprinde, nu i-au

trebuit mai mult de câteva minute să schiţeze pe o coală de
hârtie chipul Mântuitorului nostru Isus Hristos.

— Am înţeles. Pictura are prioritate...
— Aşa este.
— Dar pictura înseamnă şi poezie. Ai încercat ceva, dar

trebuie să continui...
— Voi proceda aşa numai să „prind o sponsorizare“. Nu

realizezi că ce faci dumneata sau eu se plăteşte?
— Mie-mi spui! Asta este. Însă harul din naştere, har

rămâne chiar cu sacrificii materiale. Uite, Vasile! Eu îţi voi
prezenta în finalul dialogului nostru o poezie de a ta postată,
ca şi cele pe wikipedia şi în manuscris. Poate îndemnul de a
publica o plachetă cu poezii îţi va deschide uşa unui univers
propice picturilor tale.

— Nu te contrazic dar, sincer să fiu, deocamdată creez
poezii doar pentru „oxigenarea sufletului“.

Blestem pădurile de aur verde,
Iar căpăţânile încoronează zeii.
Străini ne sunt aicea „dumnezeii“

Plâng codrii seceraţi de ferăstraie,
Şi se răresc în fiecare zi.
Iar cei în sutane şi cu straie,
Îşi cer pământuri şi herghelii.

Şi urli, Doamne, de durere,
Nu sunt urechi de auzit.
Ce s-a numit cândva avere,
Se-ndreaptă repede către sfârşit.

Decebal alexandru SEUL

Miroase 
a scrumbie

Vasile Hutopilă – poetul!Vasile Hutopilă – poetul!

,,Codrii mei“
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Stimate doamne şi stimaţi domni,
Dragi mult respectate familii ale Eroilor 
Sotniei Celeste,
Dragi ucraineni,
Dragi Eroi ai Sotniei Celeste! Cred sincer 
că ei ne aud acum.

Ne-am adunat aici în acea parte a străzii în
care istoria Ucrainei s-a schimbat pentru tot-
deauna. În locul în care marea frăţie a unor
oameni neînfricaţi a plătit preţul suprem pentru
libertatea statului nostru.

Atunci, ei nu ştiau că se aruncă neînarmaţi
într-una din primele bătălii pentru independenţă.
Într-un război care va dura mai mulţi ani şi care
va lua la cer multe alte sotnii de eroi. 

Atunci, ţara nu-şi dădea seama cât de crud şi
de perfid este duşmanul cu care se confruntă. Şi
că primele focuri ale lunetiştilor asupra Maida -
nului au fost, practic, primele gloanţe trase de
agre  sor chiar în sufletul statului nostru. Pe
atunci, noi nici nu ne-am imaginat că cele mai
bune fiice şi cei mai buni fii ai Ucrainei vor tre-
bui să intre de multe ori în luptă inegală cu agre-
sorul.

Dar, viitorii Eroi ai Sotniei Celeste erau con-
vinşi că soarta Ucrainei se tranşează pe această
stradă, pe aceste poziţii lipsite de apărare, pe
acest mic câmp de operaţii supus tirurilor trase
din hotel, dinspre Conservator, din clădirea de
alături.

Ei au venit pe Maidan, fiecare în felul său,
din întreaga Ucraină, din toate colţurile statului
nostru unitar. Ei aveau vârste, pregătire, expe-
rienţă de viaţă diferite. Dar, cu toţii împreună
reprezentau societatea ucraineană în întreaga ei
unitate şi diversitate.

Dragi prieteni, 
Propun să cinstim memoria Eroilor Sotniei

Celeste, a tuturor apărătorilor Ucrainei printr-un
moment de reculegere.

Stimată mult respectată comunitate,
Trăim acum într-un alt stat. Vedem zilnic noi

şi noi eroi care îşi măsoară viaţa cu actele de
curaj ale Sotniei Celeste.

Revoluţia Demnităţii este continuată de cetă-
ţenii Ucrainei cu un simţământ puternic de
patriotism.

Revoluţia Demnităţii este continuată astăzi
de Brigada a 72-a de lângă Avdiivka şi de zeci
de mii de militari care şi-au asumat conştient şi
li ber, pe bază de contract, profesia de apărător al
Patriei.

Revoluţia Demnităţii este continuată de

lucrătorii „Ukroboronprom“ care testează în
poligon noul scut de rachete.

Revoluţia Demnităţii este continuată de
societatea civilă. Puternică şi exigentă ca nicio-
dată, aceasta îmbină iniţiativa, creativitatea şi
hărnicia proprie cu rolul de controlor exigent al
puterii.

Schimbările şi evoluţiile în multe sfere ale
vieţii, uneori nu atât de rapide pe cât ne-am dori,
sunt şi ele o continuare a Revoluţiei Demnităţii.

La începutul anilor '70 ai secolului trecut,
unul dintre liderii chinezi a fost întrebat cum
apreciază el marea Revoluţie franceză. Iar el a
răspuns, potrivit spuselor unor martori oculari,
cam aşa: au trecut doar 200 de ani, a trage anu-
mite concluzii este prematur. Şi pentru noi este
prematur să tragem concluzii, cu atât mai mult
pesimiste, despre Revoluţia noastră a Dem ni -
tăţii. Procesele generate de ea sunt acum în plină
desfăşurare şi sunt convins că ele se vor finaliza
într-o cheie optimistă. Vor mai trece mulţi ani de
schimbări, dar am convingerea că va veni şi ziua
când până şi Toma Necredin  cio sul va vedea şi
va recunoaşte cât de mult s-a schimbat în bine
statul nostru ca urmare a evenimentelor petrecu-
te la finele anului 2013 – începutul anului 2014.

Vrem să păstrăm în memoria naţională eveni -
men tele care le vor aminti generaţiilor viitoare
ce preţ s-a plătit pentru libertatea cucerită pentru
ei.

De aceea, eternizarea memoriei Eroilor
Sotniei Celeste este o problemă de stat.
Ridicarea  Memorialului Eroilor Sotniei Celeste
ca loc al memoriei naţionale este o sarcină gene-
rală. Anul trecut, mi-am exprimat convingerea
noastră comună că acest complex memorial tre-
buie să fie situat pe aleea Eroilor Sotniei
Celeste. Sunt ferm convins de acest lucru. Locul
în care ne aflăm a devenit, practic, un loc sfânt
pentru fiecare ucrainean. El s-a transformat într-
un loc de adevărat pelerinaj. Este clar că acest
loc, conform legilor divine supreme, aparţine
Sotniei Celeste.

Dar, pentru a tăia, în sfârşit, „nodul gordian“
care a făcut ca din cauza controverselor legate
de proprietatea asupra locului respectiv, această
problemă să intre în impas, am fost obligat să
mă implic în hăţişul legilor pământene. Apoi,
am hotărât şi declar ca fiind urgent proiectul
Legii Ucrainei privind modificarea legislaţiei
re f e ritoare la cinstirea actului de curaj al partici -
pan ţilor la Revoluţia Demnităţii şi la eternizarea
memoriei Eroilor Sotniei Celeste.

Aş vrea să aduc mulţumiri consilierilor din
Consiliul oraşului Kiev şi primarului oraşului
Kiev, Vitali Klyciko, care au adoptat o hotărâre

importantă ce dă undă verde ridicării acestui
complex memorial. Prin votul lor, ei au permis
elaborarea proiectului privitor la reglementarea
regimului proprietăţii funciare şi au repartizat
te re nul pentru construirea Complexului Memo -
rial Naţional al Eroilor Sotniei Celeste – Mu zeu -
lui Revoluţiei Demnităţii.

În sfârşit, problema alegerii celui mai bun
proiect şi construirea Memorialului va trece în
plan practic. În continuare, este necesară unirea
efor turilor societăţii şi ale puterii pentru reali -
zarea, în regim de urgenţă,  a concursului inter -
na ţio nal, elaborarea proiectului, demararea şi
finalizarea construcţiei lui. 

Cred că, în cel mai scurt timp, trebuie să fie
creat Fondul care să susţină realizarea fiecărei
etape a proiectului nostru comun, şi în acest
con text, aş dori foarte mult ca proiectul Memo -
ria lului să fie într-adevăr unul public. Mă declar
nu numai iniţiatorul, ci şi primul donator al
aces tui fond pentru a-l sprijini nu doar cu o
vorbă bună, ci şi cu bani. Sper că exemplul meu
va fi urmat şi de alţii. Fac apel la toţi aceia căro-
ra le este scumpă memoria despre actul de vite-
jie al Sotniei Celeste să se alăture acestui de -
mers.

Sunt convins că cel mai bun monument al
Eroilor Sotniei Celeste îl va constitui Ucraina
nouă pe care o construim şi construcţia căreia
mai cere eforturi titanice.

Dar, fără îndoială, este nevoie de un loc în
care să poată veni milioane de ucraineni pentru
a-şi pleca capetele în memoria acelora de la a
căror faptă eroică a început această Ucraină
nouă. În faţa acelora care au dovedit că vorbele,
intenţiile şi declaraţiile au valoare doar atunci
când oamenii sunt gata să-şi jertfească viaţa
pentru ele.

Slavă eroilor Sotniei Celeste!
Slavă Ucrainei!

UCRAINA - mai aproape
Paginã realizatã de Ion ROBCIUC

Discursul preşedintelui Petro Poroşenko la ceremonia
de cinstire a memoriei Eroilor Sotniei Celeste


