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Orice vocabular al unei limbi exprimă, de
fapt, o civilizaţie, o cultură, de aceea importanţa
lui este deosebit de mare. Bogăţia unei limbi
este dată de bogăţia şi de varietatea vocabularu-
lui ei, compartimentul cel mai labil şi mai supus
influenţelor din afară. Influenţele străine sunt
favorizate, de cele mai multe ori, de vecinătatea
geografică, amestecul de populaţie, convieţuirea
propriu-zisă şi de factorul politic, economic şi
cultural care se pot stabili între diverse popoare.

Vocabularul limbii române este foarte variat
ca origine şi aceasta din cauză că la formarea lui
au contribuit neobişnuit de multe limbi. Favo -

rizaţi de caracterul tolerant, pacifist şi deschis al
românilor, reprezentanţii diverselor culturi, etnii
şi religii s-au putut manifesta aici în libertate,
contribuind la deschiderea culturii române către
valorile universale şi la construirea şi modelarea
caracterului european al acesteia. Poporul ro -
mân a ştiut să asimileze valorile europene şi
noneuropene, păstrând, în acelaşi timp, propriile
valori şi identitatea specifică.

Convieţuirea românilor cu ucrainenii în
nord-estul şi nord-vestul ţării, precum şi, în ge -
neral, contactele directe îndelungate dintre cele
două popoare au dus la o influenţă lingvistică
reciprocă manifestată, cu deosebire, în dome -
niul vocabularului.

Cu oarecare aproximaţie, se poate afirma că
începuturile influenţei ucrainene asupra vocabu-
larului românesc datează de prin secolul al XI-
lea sau chiar cu un veac mai devreme (dacă
admitem opinia lui G. Ivănescu). În general vor -
bind, elementele lexicale de origine ucraineană
pot fi împărţite în două mari categorii, şi anume:
o parte care se întâlnesc în regiuni în care există
până astăzi un contact direct între populaţia
românească şi cea ucraineană şi o parte care
acoperă (aproape) integral spaţiul lingvistic ro -
mânesc. Dintre cele dintâi pot fi amintite, spre
exemplu: boroană, bortă, ciubotă, holercă,
hrib, scripcă, stoler şi multe altele, care prezintă
mai puţin interes tocmai pentru că au un pro -
nunţat caracter regional. Spre deosebire de aces-
tea, alte împrumuturi din ucraineană au devenit
sau tind să devină populare, ceea ce înseamnă că
se întrebuinţează în mai toate re giunile ţării. Din
această categorie fac parte: bahnă, bezmetic,
borş, burlac, cobzar, horn, lan, polonic, prispă,

rostopască şi altele. Aceste ucrainisme sunt
importante pentru lexicul românesc în ansam-
blul său, deoarece individualizează vocabularul
întregii limbi române sau al graiurilor din mari
zone ale ţării. 

Ceea ce trebuie remarcat în legătură cu ele-
mentele ucrainene în limba română este faptul
că patru dintre ucrainisme (calic, slut, tovarăş,
valmă) fac parte din lexicul fundamental, de
1419 de unităţi, al celor mai importante ele-
mente de vocabular al limbii române.

În ceea ce priveşte elementele româneşti din
limba ucraineană, aceasta a primit de-a lungul

veacurilor numeroase cuvinte. Acest lucru este
explicabil, dacă avem în vedere relaţiile strânse
dintre cele două popoare vecine şi faptul că pe
teritoriul pe care se vorbesc cele două dialecte
sudice se află graiuri româneşti, centrul din care
se răspândesc majoritatea cuvintelor împrumu-
tate.

Cuvintele pătrunse din limba română în
limba ucraineană n-au avut toate aceeaşi soartă.
Unele dintre ele sunt atestate numai în ariile
unde au fost introduse de la început în mediile
bilingve care favorizau împrumutul (amenda,
basmá, brazda, kameşa, masamary), iar altele
s-au ge neralizat pe arii destul de întinse. Astfel,
termeni ca bukata, ţaryna, dzeama, (j)aryci,
kep tar, mamalyga şi altele sunt cunoscuţi pe o
întindere mult mai mare, nu numai unde contac-
tul cu românii a fost direct. 

Ca amploare, vechime şi număr, pe primul
plan se situează elementele lexicale în domeniul
creşterii vitelor şi mai ales al păstoritului: baci,
balega, balmuş, berbenyţea, blyndyi, botei,
bryn dza, ţarok, dzer, floiera, kleag, kolyba, ko -
mar nyk, kuleşa etc. O asemenea situaţie este
firească dacă avem în vedere faptul că românii
cu care ucrainenii au venit în contact se ocupau
în primul rând cu păstoritul, fiind excelenţi spe -
cialişti în această ramură, care constituie o stră -
veche îndeletnicire a poporului român (Pentru
detalii şi pentru completarea informaţiei privi-
toare la împrumuturile româneşti în limba
ucraineană, vezi Ion Robciuc, Raporturile ling -
vis tice româno-ucrainene, Bucureşti, 1996).

Ion ROBCIUC

Importanţa interacţiunii
între culturi
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Deşi o parte din perioada scursă de la ultima
apariţie a rubricii a cuprins vacanţa parlamentară
şi sărbătorile de iarnă, pe stil nou şi pe stil vechi,
activitatea deputatului UUR nu s-a diminuat.
Parlamentarul nostru a folosit prilejul manifestă-
rilor sărbătoreşti pentru noi contacte directe cu
alegătorii şi pentru cunoaşterea trebuinţelor aces-
tora.

La reluarea activităţii parlamentare, domnul
deputat Nicolae Miroslav Petreţchi s-a implicat
decis în principalele evoluţii politice şi legislati-
ve, după cum se poate vedea din relatările noas-
tre.

Exigenţă la formarea noului Guvern

Întreaga societate a urmărit cu multă atenţie
criza guvernamentală iscată la începutul anului şi
mişcările politice pentru formarea noului guvern.
Ceea ce nu se cunoaşte în amănunţime este conţi-
nutul discuţiilor şi negocierilor purtate pe parcur-
sul procedurilor parlamentare.

Astfel, în calitate de candidată propusă pentru
funcţia de prim-ministru, doamna Viorica Vasili -
ca Dăncilă a avut şi întâlniri cu grupuri parlamen-
tare, pentru a câştiga încrederea acestora.

Folosind prilejul, deputatul comunităţii ucrai-
nene a expus doamnei Dăncilă şi suitei sale urmă-
toarele exigenţe:

1. Calea constituţională de legătură a parla-
mentarului cu membrii Guvernului o constituie
întrebările şi interpelările. Unii miniştri se abat
cu dibăcie de la problema ridicată, fie răspun-
zând incomplet, fie divagând de la subiect, fie
chiar cu date deformate de aparatul din subordi-
ne. Sugerăm ca doamna prim-ministru să-i aten-
ţioneze pe membrii viitorului Guvern să acorde
mai multă atenţie şi seriozitate răspunsurilor
oficiale pe care le transmit deputaţilor şi senato-
rilor.

2. În sensul celor arătate anterior, semnalăm
doamnei prim-ministru că rolul Departamentului
pentru Relaţia cu Parlamentul în circuitul între-
bări/interpelări-răspunsuri este cu totul formal,
se poate spune chiar parazitar. Pur şi simplu
Departamentul primeşte şi transmite mai departe
corespondenţele, ca un oficiu poştal. Dacă tot
există această intermediere, cel puţin Depar ta -
mentul să confrunte răspunsul primit de la minis-
trul întrebat/interpelat cu între ba rea/interpelarea
ce i-a fost adresată şi să observe dacă răspunsul
este serios.

3. Deputaţii GPMN au o situaţie specifică: ei
nu răspund numai faţă de alegătorii dintr-o anu-
mită circumscripţie pentru că sunt aleşi prin vot
naţional. De pe această poziţie ei pot observa
mai obiectiv ierarhizarea urgenţelor în domeniul
investiţiilor, desprinşi de interesele strict locale.
În acelaşi timp, ei remarcă mai bine dacă  aloca-
ţiile bugetare sunt repartizate principial sau după
criterii subiective, adică electorale şi partinice.
Semnalările deputatului unei minorităţi naţionale
ar trebui analizate cu mai mult interes ministe-
rial, pentru că parlamentarul minorităţii naţio-
nale nu intervine de pe poziţiile colegialităţii de
partid cu un primar sau altul, cu un preşedinte de
consiliu judeţean sau altul, ci de pe poziţiile cu -
noaşterii reale a urgenţelor din teritoriu.

4. Ca lider al PSD vă semnalăm că unii pri-
mari şi chiar preşedinţi de consilii judeţene ai
PSD manifestă infatuare faţă de dorinţa unui
deputat al minorităţii de a-l ajuta cu posibilităţile
parlamentarului, etalând cu orgoliu relaţiile pe
care le are în partidul majoritar. Această atitudi-
ne dăunează în mod practic, pentru că una este
perspectiva de jos în sus a apartenenţei la putere
şi alta este perspectiva de la centru spre teritoriu,
când intră în competiţie toate solicitările şi când
legăturile de partid intră în concurs cu alte legă-
turi din acelaşi partid pe un buget limitat.

5. O problemă aparent punctuală dar, în ace-
laşi timp, de principiu, cu rezonanţe chiar şi în
politica externă, este obligaţia - bine intenţiona-

tă! - prevăzută în legislaţia învăţământului, ca
manualele şcolare să fie editate atât pe suport
hârtie, cât şi în format digital. Aplicarea genera-
lizată a acestei reguli duce la imposibilitatea or -
ganizaţiilor minorităţilor naţionale de a finanţa
editarea manualelor în limba maternă, deoarece
tirajul inerent redus al acestora face imposibilă
economic imprimarea lor. Unele minorităţi îşi
rezolvă problema prin import, dar cel puţin pen-
tru minoritatea ucraineană această soluţie nu
este cea mai fericită şi nici cea mai conformă cu
interesele politicii externe a României.

6. Pentru final - un aspect care ţine direct de
activitatea primului ministru. Domnul Mihai
Tudose a manifestat solicitudinea de a ne invita
la o discuţie la Palatul Victoria. În opinia mea a
fost un lucru bun. Am folosit prilejul pentru a pre-
zenta un memoriu scris despre problema trans-
portului public în zonele periferice ale ţării.
Domnul prim-ministru a primit cu cuvinte de
apreciere memoriul, dar nu a mai urmat niciun
răs puns. Vă semnalez această întâmplare cu ru -
gămintea de a evita întâlnirile pur protocolare,
iar pe de altă parte, pentru a pune în vedere
membrilor Cabinetului Dvs. principiul că trebuie
să se considere angajaţi şi pentru asigurările
date în mandatul anterior şi pentru răspunsurile
încă neformulate la întrebările şi interpelările
adresate vechiului Cabinet“.

Expozeul deputatului ucrainean a constituit –
este onest să recunoaştem – punctul forte, cel mai
concret, al întâlnirii doamnei Dăncilă cu membrii
GPMN. De altfel, candidata şi suita Domniei Sale
au notat cu vădită preocupare aspectele puse în
discuţie.

Revenind la problematica transporturilor

Astfel, cum am relatat în ediţiile anterioare (a
se vedea „Curierul ucrainean“ nr. 349-350 din
decembrie 2017), dl deputat Petreţchi s-a adresat
direct premierului atunci în funcţie, Mihai
Tudose, cu un memoriu pe tema dificultăţilor de
deplasare în zonele de graniţă locuite şi de ucrai-
neni. Demisia Guvernului Tudose a lăsat proble-
ma în suspensie, motiv pentru care deputatul nos-
tru a ţinut să o menţioneze în contextul exigenţe-
lor exprimate noului premier.

Hotărât să nu lase lucrurile în seama solicitu-
dinii de tip electoral, cu tot respectul şi cu toate
speranţele faţă de noul guvern, domnul deputat
Petreţchi a apreciat că e bine să reia problema şi
imediat după învestirea noului guvern, conform
proverbului „bate fierul cât e cald“.

Reproducem interpelarea formulată după
învestirea noului guvern şi adresată doamnei
prim-ministru Viorica Vasilica Dăncilă şi domnu-
lui ministru al Transporturilor, Lucian Şova:
„Debutul noii echipe guvernamentale a coincis
cu deraierea  trenului de cisterne în zona Balota,
care a întrerupt pentru 15 ore şi 15 minute circu-
laţia pe importanta magistrală feroviară Bu -
cureşti-Timişoara. A fost al cincilea accident de
cale ferată survenit exact în aceeaşi zonă şi, din
câte suntem informaţi, din aceeaşi cauză: starea
deplorabilă a căii de rulare, precaritatea repara-
ţiilor făcute anterior. Rezultă că nu ne aflăm în
faţa unui eveniment grav dar izolat, ci în faţa
simptomelor unei boli de sistem: dispariţia orică-
rui simţ al responsabilităţii în cadrul companiei
care se ocupă de infrastructura feroviară.

Nu este vorba însă numai de o companie, ci de
întregul departament de căi ferate. Vă semnalez
un alt simptom de indolenţă din compania trans-
port de călători. Unele trenuri internaţionale au
în compunere vagoane străine, cu o altă compar-
timentare şi alt număr de locuri decât vagoanele
CFR. Spre exemplu, vagoanele căilor ferate ma -
ghiare de clasa a doua au cu câte 22 de locuri
mai puţin. Se ştie că emiterea biletelor de călăto-
rie se face computerizat, ceea ce ar trebui să asi-
gure rigoare. Totuşi, zi de zi, pentru aceste va -
goa ne se emit computerizat câte 22 de bilete

peste locurile existente. Nimeni nu adaptează sof-
tul.

Dar starea de nepăsare totală se întâlneşte şi
în celelalte departamente. Pentru cel care ad -
ministrează drumurile naţionale este deja antolo-
gică prăbuşirea unui segment din autostrada
Sibiu-Sebeş. A răspuns cineva? A plătit cineva?
S-a stabilit cine şi cum din partea Companiei a
supravegheat pe şantier lucrările de construcţie?
Cum se întocmesc contractele şi cum se garan-
tează calitatea lucrărilor?

Starea de indisciplină din departamentul
transporturilor aeriene s-a văzut cu mai multe
prilejuri, ultimul fiind abandonarea pasagerilor
cursei TAROM Bruxelles-Bucureşti.

Se înţelege că asemenea situaţii grave nu sunt
limitate la durata unui mandat sau altul. Este un
balast care se transmite de la un guvern la altul
şi de la un mandat ministerial la altul, încât devi-
ne o boală a însuşi sistemului de a guverna.
Pentru acest motiv facem această interpelare
după instalarea noului guvern, pentru a afla dacă
are o politică pentru a se curma această transmi-
tere de stil de muncă paralizant de la o perioadă
la alta.

Am să mai citez o situaţie ilustrativă şi pentru
stilul legăturilor premier-miniştri. La începutul
lui decembrie 2017, în cadrul unei întâlniri de
lucru iniţiate de fostul premier Mihai Tudose cu
deputaţii GPMN, Domnia Sa a primit cu interes
un memoriu privind situaţia transportului public
în judeţele de graniţă, cu probleme concrete din
Maramureş şi Tulcea. Nici înainte, nici după
schimbarea Guvernului nu am primit niciun răs-
puns. Este şi aceasta o dovadă pentru situaţia că
schimbarea demnitarilor şterge responsabilitatea
pentru problemele deja cunoscute, reluându-se
totul de la capăt, într-un perpetuum mobile al lip-
sei de răspundere.

Aştept răspuns în conformitate cu prevederile
art.201-203 din Regulamentul Camerei De -
putaţilor”.

Remarcăm că interpelarea – aşa cum prevăd
normele parlamentare –a abordat problematica
într-un orizont larg, de politică internă, sporind
astfel şansele ca şi problemele punctuale, cum ar
fi cea a transportului din zonele de graniţă, să fie
mai serios rezolvate.

Ulterior interpelării, domnului deputat i s-au
semnalat şi alte probleme privind transportul fe -
roviar zonal, respectiv din judeţele Arad şi Timiş,
pentru care s-au iniţiat acţiunile corespunzătoare.

Din nou în atenţie 
drepturile constituţionale

Ca şi în lunile anterioare, deputatul nostru păs-
trează în centrul atenţiei propunerile şi iniţiativele
legislative cu semnificaţie pentru exercitarea
efectivă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Am reţinut două exemple.

Încă din sesiunea parlamentară septembrie-
decembrie 2017, liderul Grupului parlamentar al
minorităţilor naţionale a distribuit deputaţilor din
Grup draftul unui proiect de lege privind organi-
zaţiile minorităţilor naţionale. Domnul deputat
Nicolae Miroslav Petreţchi a studiat cu atenţie
documentul şi a prezentat 15 propuneri de îmbu-
nătăţire, care s-au ataşat intenţiei legislative.

De mare actualitate este problema îmbunătăţi-
rii cadrului legislativ pentru funcţionarea comisii-
lor speciale de anchetă. Domnul deputat Nicolae
Miroslav Petreţchi a avut o întâlnire specială cu
domnul Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei
Juridice, de Disciplină şi Imunităţi a Camerei De -
pu taţilor, prezentându-i opiniile sale despre
această idee de legiferare şi oferind expertiza
Cabinetului parlamentar pentru a lucra cu Grupul
de iniţiatori. Oferta de conlucrare a fost acceptată
cu interes.

Observator

Din agenda deputatului UUR



Continuăm să informăm cititorii noştri despre
activitatea conducerii Uniunii Ucrainenilor din
România.

De la ultima informare a cititorilor noştri, acti-
vitatea conducerii UUR şi aici avem în vedere, pe
de o parte, cea a preşedintelui UUR, iar, pe de altă
parte, a Prezidiului în ansamblu (sau a unor Co -
misii) ori a unor membrii ai Prezidiului, a fost
orientată pe trei direcţii: 

a) Pregătirea şi desfăşurarea Conferinţei naţio-
nale a profesorilor care predau limba ucraineană,
care s-a desfăşurat la Sighetu Marmaţiei în peri -
oada 8-10 februarie 2018. Concluziile, măsurile
şi direcţiile de acţiune pentru îmbunătăţirea acti-
vităţii în acest domeniu vor face obiectul unei
analize mai detaliate la următoarea şedinţă a Con -
siliului UUR şi, probabil, vor fi reflectate de re -
prezentanţii Comisiei pentru învăţământ a UUR
în paginile publicaţiilor noastre.

b) Desfăşurarea şedinţei ordinare, lunare a

Prezidiului Executiv al UUR, care a avut loc în
ziua de 14 februarie 2018 la sediul central al
UUR, unde în prima parte a lucrărilor şedinţei a
fost analizat modul de utilizare de către filialele
judeţene şi, respectiv, de către comisiile UUR a
resurselor bugetare alocate pentru luna ianuarie,
după care a urmat prezentarea referatelor (20 de
referate) pentru activităţile planificate a se desfă-
şura în luna martie, conform Planului de acţiuni
culturale aprobat de Consiliul UUR la finele anu-
lui trecut. La toate filialele au fost planificate şi
urmează a se desfăşura acţiuni dedicate Zilei
Internaţionale a Femeii, sărbătoririi poetului na -
ţio  nal Taras Şevcenko şi a altor personalităţi
ucrai nene.

Totodată, în cadrul şedinţei au fost analizate şi
aprobate un număr de 33 referate de necesitate
pentru cheltuieli gospodăreşti şi de altă natură,
transmise de preşedinţii filialelor judeţene. 

Un punct separat al şedinţei l-a constituit ra -

por tul de activitate prezentat de dl Petreţchi Mi -
roslav Nicolae, deputat al minorităţii noastre în
Parlamentul României, activitate detaliată în ca -
drul rubricii „Din agenda deputatului UUR“.

La finalul şedinţei, au fost prezentate şi anali-
zate invitaţii, adrese, petiţii, cereri venite din par-
tea unor organizaţii, instituţii, persoane fizice şi
juridice din ţară şi din Ucraina: susţinerea şi par-
ticiparea la diferite acţiuni culturale în ţară şi în
Ucraina.

La încheierea lucrărilor şedinţei, Prezidiul a
adoptat hotărâri şi decizii pentru fiecare dintre
măsurile adoptate, acestea fiind semnate de către
membrii Prezidiului.

c) În această lună s-au stins din viaţă persoane
de care ne vom aminti cu mult drag şi cu multă
preţuire. Nu voi pomeni numele lor din respect şi
pentru a nu răscoli amintirea celor dragi. Pre -
şedintele UUR şi o parte din membrii Pre zi diu lui
au fost alături de familiile îndoliate în momentele
grele, care lasă urme adânci în sufletele celor
rămaşi şi care s-au angajat să ducă mai departe
proiectele nefinalizate de către cei plecaţi de
lângă noi. 

Următoarea şedinţă de lucru a Prezidiului va
avea loc în prima jumătate a lunii martie. 

Material realizat de vicepreşedintele UUR, 
Victor HRIHORCIUC
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Sediul Uniunii Ucrainenilor din România, Bu -
cureşti, a fost gazda ultimei reuniuni din anul
2017 a Comisiei pentru învăţământ şi tineret a
Consiliului pentru Minorităţile Naţionale. La reu-
niune au participat domnul dr. Amet Aledin, sub-
secretar de stat în cadrul DRI, domnul Nicolae
Miroslav Petreţchi, preşedintele UUR şi deputat
în Parlamentul României, domnul Ghera Giureci-
Slobodan, preşedintele UCR şi deputat în Parla -
mentul României, domnul Slavoliub Adnagi,
deputat în Parlamentul României din partea USR,
doamna dr. Maria Nistor, director general al
Editurii Didactice şi Pedagogice şi reprezentanţii
comisiilor pentru învăţământ ale minorităţilor
naţionale din România.

La data 7 februarie 2018, rolul de gazdă i-a
revenit Comunităţii Ruşilor-Lipoveni din Româ -
nia, aici desfăşurându-se prima reuniune a Comi -
siei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului
pentru Minorităţile Naţionale (CMN) din cadrul
Gu ver nului României. La reuniune au participat
reprezentanţi ai organizaţiilor minorităţilor naţio-
nale din România, reprezentanţi ai Direcţiei Mi -
no rităţi din cadrul MEN, doamna Christiane
Cosmatu, subsecretar de stat al Departamentului
pentru Relaţii Interetnice (DRI) şi domnul Silviu
Feodor, preşedintele Comuni tăţii Ruşilor-Lipo -
veni din România. În deschiderea reuniunii,
dom nul Silviu Feodor a adresat un cuvânt de bun
venit participanţilor şi inviţaţilor şi a trecut în
revistă cele mai importante activităţi pe care
CRLR le-a desfăşurat în ultima perioadă, dar şi
priorităţile comunităţii pentru perioada următoa-
re, axându-se pe cele pentru tineret, proiectele pe

linie de învăţământ, manifestările culturale şi
ştiin ţifice în limba maternă.

Programul întâlnirii a cuprins alegerea comi-
tetului de conducere pentru anul în curs şi stabi-
lirea agendei Comisiei pentru anul 2018.

Pentru preşedinţia Comisiei pentru învăţă-
mânt şi tineret a CMN în acest an a fost aleasă
dna Vildan Bormambet de la Uniunea Democrată
Turcă din România, inspector pentru minoritatea
turcă în cadrul MEN, în funcţia de vicepreşedin-
te, dna Elvira Codrea de la Uniunea Ucrainenilor
din România, consilier în cadrul MEN pentru
minorităţile ucraineană şi polonă, iar în cea de
secretar – dna Svetlana Moldovan, de la Comu -
nitatea Ruşilor-Lipoveni, redactor-şef al publica-

ţiei „Zorile”, care răspunde şi de as -
pectele privind învăţământul în
cadrul Comunităţii Ruşilor-Lipoveni
din România.

Agenda Comisiei, pentru anul în
curs, a fost stabilită şi cuprinde o
serie de activităţi şi evenimente edu-
caţionale destinate elevilor care stu-
diază în limba maternă sau limba
maternă, dar şi cadrelor didactice din
şcolile cu predare în limbile minorită-
ţilor naţionale. Prima activitate cu -
prinsă în agenda Comisiei pentru
învăţământ şi tineret se va desfăşura
cu prilejul Zilei Inter na ţionale a
Limbii Materne, în data de 21 februa-

rie, la Liceul Teoretic „Dante Alighieri“ din Bu -
cu reşti. Evenimentul va reuni elevi aparţinând
minorităţilor naţionale, de nivel gimnazial, într-
un moment artistic în care vor fi prezentate cân-
tece şi poezii în limba maternă.

Ziua Internaţională a Limbii Materne este o
sărbătoare marcată la 21 februarie pe plan inter-
naţional în vederea promovării diversităţii ling -
vistice şi culturale, a multilingvismului. A fost
anunţată de UNESCO pentru prima oară în 1999
şi recunoscută de Adunarea Generală a Na ţiu -
nilor Unite prin aceeaşi rezoluţie prin care 2008 a
fost declarat Anul Internaţional al Limbilor. 

Mulţumim reprezentanţilor Comunităţii Ru -
şilor-Lipoveni din România pentru ospitalitate!

Elvira COdREa,
preşedintele Comisiei pentru învăţământ 

a UUR

Comisia pentru învăţământ şi tineret a
Consiliului pentru Minorităţile Naţionale
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La 29 ianuarie 2018, Ucraina marchează la
nivel naţional împlinirea a 100 de ani de la lupte-
le de lângă Kruty care pentru poporul ucrainean
au devenit simbolul eroismului şi al sacrificiului
tinerei generaţii în lupta pentru independenţă.

La 29 ianuarie 1918, pe platforma de cale
ferată se aflau mai puţin de 520 de ostaşi ucrai-
neni, tineri şi studenţi, înarmaţi doar cu 16 mitra-
liere şi un tun. Ruşii erau de zece ori mai mulţi şi
aveau în dotare tren blindat şi artilerie.

Trupele Republicii Populare Ucrainene de
lângă Kruty erau comandate de Averki Hon cea -
renko. Beneficiind de o poziţie avantajoasă şi
datorită eroismului de care au dat dovadă, ucrai-
nenii au reuşit să producă ruşilor pierderi însem-
nate şi să întârzie ofensiva acestora până la lăsa-

rea întunericului. Apoi, sub presiunea duşmanu-
lui, ostaşii ucraineni s-au retras în mod organizat
spre trenuri militare şi au pornit spre Kiev distru-
gând în urma lor liniile de cale ferată. Dar o com-
panie de studenţi formată din 27 de băieţi, rătă-
cindu-se în întuneric, a revenit în gara Kruty care,
între timp, fusese ocupată de bolşevici. Tinerii au
fost luaţi prizonieri, torturaţi şi executaţi. Mai târ-
ziu, aproape toţi aceşti eroi au fost îngropaţi pe
movila lui Askold din Kiev.

În aprilie 1918, ucrainenii sprijiniţi de ger-
mani şi de trupele austro-ungare (con form
Acordului de la Brest) au eliberat aproape întrea-
ga Ucraină de bolşevici. Aşadar, lupta de lângă
Kruty a devenit o luptă pentru viitorul Ucrainei.

Datorită victoriei şi curajului ostaşilor ucrai-

neni, asaltul bolşevicilor asupra Kievului a fost
oprit pentru câteva zile, timp în care s-au purtat
discuţii între Republica Populară Ucraineană şi
ţările din a Patra Alianţă. În contextul dat era
important ca, în acest timp, capitala ucraineană
să fie sub controlul Radei Centrale.

Acordul de pace de la Brest a fost semnat la 9
februarie 1918. El statua recunoaşterea Repu bli -
cii Populare Ucrainene independente ca subiect
al relaţiilor internaţionale.

Cinstirea memoriei tinerilor morţi la 29 ianua-
rie 1918 lângă Kruty capătă un caracter profund
simbolic astăzi când militari la fel de tineri apără
suveranitatea, libertatea şi independenţa Ucrainei
în luptele cu agresorii ruşi în partea estică a
regiunilor Doneţk şi Luhansk.

Istoria a demonstrat că dreptatea învinge în -
totdeauna, iar dreptatea este de partea poporului
ucrainean.

Ambasada Ucrainei în România

Obiectiv: prin studierea limbii ucrainene
păstrăm tradiţiile, obiceiurile strămoşilor noştri
şi identitatea noastră.

Limba maternă este cel mai important instru-
ment în păstrarea tradiţiilor, obiceiurilor, a cultu-
rii unui popor, asigurând, la urma urmei, perpe-
tuarea identitară a noastră ca popor, în general, şi
ca individ, în particular. Există nenumărate
moduri de a prezerva limba maternă, în cazul nos-
tru, limba ucraineană, şi, implicit, acea identitate
naţională enunţată anterior. Aici, e necesar să ne
oprim asupra câtorva dintre ele, trei mai exact, nu
ştim dacă sunt cele mai spectaculoase sau impor-
tante, însă, în opinia noastră, vitale şi eficiente
pentru atingerea obiectivului sus-enunţat.

Unul dintre modurile primordiale prin care
putem conserva limba maternă este iniţierea, dez-
voltarea şi perpetuarea ei în mediul familial. Nu
ştim dacă v-aţi gândit vreodată la modul cel mai
serios posibil, cât de norocoşi suntem noi, respec-
tiv, copiii noştri că ne naştem şi trăim într-un
mediu bilingv, beneficiind de un atu pe care
populaţia majoritară nu îl are. Faptul că, de la o
vârstă fragedă, vorbim, în paralel, două limbi cu
structuri total diferite, o limbă slavă (ucraineana)
şi una latină (româna), este un câştig enorm pen-
tru dezvoltarea noastră cognitivă, intelectuală şi
culturală. De ce să nu valorificăm această oportu-
nitate, pe care nu multă lume o are, şi să nu încu-
rajăm studierea aprofundată a limbii ucrainene, ci
ne oprim, din mers, odată cu păşirea copiilor
noştri în şcoală. De parcă, orientarea copilului
spre studierea sistematică a limbii materne ar fi o
ruşine, i-ar frâna dezvoltarea sau i-ar diminua vii-
toarele oportunităţi. Nimic mai fals. Lucrurile
stau tocmai invers, iar acest fapt se datorează
fenomenului globalizării, în care, vrem nu vrem,
suntem implicaţi. Iar aici, dorim să menţionăm
faptul că studierea limbii materne în România,
aşa după cum este bine ştiut, se poate face la toate
nivelurile de studiu, începând cu ciclul preşcolar,
primar, gimnazial, liceal şi culminând cu cel uni-
versitar, privilegiu de care nu toate minorităţile
beneficiază.

Un al doilea mod ar consta în păstrarea şi per-
petuarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice ucrai-
nene care riscă, ca mai tot ceea ce ţine de tradiţie,
în general, să se dizolve, în timp, în această lume
a vitezei şi a tehnologizării când, de pildă, faptul
de a interpreta un cântec sau a organiza o şezătoa-
re poate fi privit cu scepticism sau ca o trăsătură
exotică. Este lăudabilă munca şi strădania multo-
ra dintre cadrele didactice de a performa în aceas-
tă direcţie, mărturie fiind nenumăratele spectaco-

le, festivaluri, concursuri educaţionale şi artistice
etc. organizate de aceştia, şi pe care Uniunea
Ucrainenilor din România le-a sprijinit şi le spri-
jină cu toată încrederea. Dar conservarea datinilor
din străbuni, a tradiţiei populare orale, vedeţi
Dvs., tot prin limbă se face. Faptul de a le citi
copiilor noştri un basm popular sau cult ucrai-
nean, o poezie, de a le interpreta un cântec sau de
a pune în scenă împreună cu ei o piesă de teatru,
sunt tot parte a conservării limbii materne. Şi în
acest caz, UUR vine în sprijinul Dvs. prin edita-
rea revistelor, inclusiv pentru preşcolari şi şcolari,
a cărţilor, culegerilor, manualelor etc. sprijinin du-
i pe scriitorii noştri talentaţi în a-şi vedea ideile
puse pe hârtie, şi de care, ulterior, să beneficiem
atât noi, cadrele didactice, cât şi voi, stimaţi
părinţi şi copii.  

Iar al treilea mod, poate cel mai important, ar
fi eradicarea prejudecăţilor privind lipsa de opor-
tunităţi a celor care aleg să meargă în direcţia
ucrainismului. Însă există un călcâi al lui Ahile în
această problematică, pe care ar trebui să încer-
căm cu toţii să-l rezolvăm, şi anume, conştienti-
zarea părinţilor, a comunităţii din care facem
parte, asupra pericolului pe care-l comportă
această mentalitate păguboasă. Avem atâtea
exemple de ucraineni, şi aici ne referim la
OAMENI cu majuscule, care au demonstrat cali-
tăţi remarcabile în diferite domenii de activitate şi
care nu s-au dezis de A FI ucrainean.

Stimaţi părinţi de etnie ucraineană, acest lucru
îl pot face profesorii de limba ucraineană, ei fiind
cel mai elocvent exemplu al iubirii faţă de limba
lor maternă, ucraineana, şi un model pentru cei pe
care îi păstoresc şi cărora le îndrumă paşii spre a
deveni, la rândul lor, modele de urmat. Drept
urmare, solicităm sprijinul vostru în a vă îndruma
copiii spre a învăţa în limba voastră, a noastră a
tuturora, ucraineana, căci profesorii noştri repre-
zintă calea prin care poate fi plămădită identitatea
naţională, fiind o responsabilitate de care ei se
achită cu multă dăruire, lucru pe care îl putem
vedea la olimpiadele de limba ucraineană, serbă-
rile şcolare, numeroasele şi diversele concursuri
etc. 

Dragi profesori şi părinţi, limba ucraineană nu
te împiedică cu nimic în a-ţi atinge scopul, şi
chiar şi atunci când alegi sau viaţa îţi oferă posi-
bilitatea să performezi în domenii dintre cele mai
diferite, faptul că ştii limba ucraineană nu este
nici ruşinos, şi nici nu constituie un impediment,
ci, dimpotrivă, îţi oferă un plus de valoare, de
încredere şi de adaptabilitate. Şi dacă, totuşi, nu
găsim nicio motivare în a aprofunda limba ucrai-
neană, s-o facem măcar de dragul ei, pentru că

este o limbă melodioasă, frumoasă, bogată în sen-
suri şi nuanţe lingvistice, vorbită de peste 60 de
mi lioane de oamenii de pe Terra, este limba lui
Şev cenko, a lui Franko, este limba cazacilor, a
stră   moşilor noştri. 

În concluzie, cu toţii, începând cu factorul
decizional de la cel mai înalt nivel până la ucrai-
neanul din cel mai îndepărtat cătun al României,
trebuie să fructificăm posibilitatea pe care ne-o
oferă Guvernul României prin UUR, aceea de a
studia în limba noastră maternă, ucraineana, şi de
a ne păstra tradiţiile şi obiceiurile cu care am fost
înzestraţi de aproape un mileniu.

Ziua memoriei eroilor de la Kruty

Apelul cadrelor didactice, reunite în cadrul
consfătuirilor naţionale la Sighetu Marmaţiei,

adresat părinţilor elevilor care studiază 
limba ucraineană

Pentru o mai amplă reflectare în periodice-
le Uniunii Ucrainenilor din România a vieţii
comunităţilor ucrainene din România şi a
activităţii UUR, conducerea UUR a hotărât să
angajeze corepondenţi. În acest scop, va fi
organizat un concurs care va cuprinde o
selecţie a CV-urilor şi un interviu realizat de
o comisie alcătuită din redactorii-şefi ai
publicaţiilor UUR.

Persoanele care doresc să participe la con-
curs trebuie să transmită până la 1 martie
2018, la Secretariatul central al UUR o cerere
însoţită de CV în limba ucraineană şi limba
română (Atenţie! Vor fi analizate numai CV-
urile cu numărul de înregistrare al Secre ta ria -
tului organizaţiei centrale a UUR). Data inter-
viului va fi comunicată ulterior.

Doritorii trebuie să aibă în vedere faptul că
corespondenţii angajaţi ai periodicelor UUR
trebuie să corespundă următoarelor cerinţe.

• să cunoască bine limba ucraineană şi
limba română;

• să aibă aptitudini de jurnalist;
• să cunoască bine viaţa comunităţii ucrai-

nene din România, activitatea UUR şi perio-
dicele acesteia;

• să participe la acţiunile UUR organizate
pe întregul teritoriu al României (după cum
hotărăşte redactorul-şef) în vederea reflectării
acestora în presa noastră;

• să trimită redacţiilor materiale (articole,
reportaje, interviuri etc.) la timp şi la un nivel
corespunzător;

• să ştie să folosească mijloacele foto,
audio şi video digitale, precum şi mijloacele
electronice de comunicare.

Adresa Secretariatului central al UUR: 
Str. Radu Popescu nr. 15, sector 1,
Bucureşti
tel./fax (+4)201/222.07.55; 
(+4)201/222.07.37
e-mail: uur.secretariat@gmail.com

Anunţ
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Filiala Denumirea
acţiunii Localizare Data

Arad „Să ne cunoaştem patria“
(excursie în Maramureş) Maramureş iulie

Expoziţie culinară „Tradiţii
în gastronomia ucraineană“

în parteneriat cu Şcoala
Gimnazială Tîrnova

Tîrnova octombrie

E vremea colindelor
„Astăzi s-a născut Hristos“ Tîrnova decembrie

Botoşani
Întâlnirea comunităţilor

ucrainene din spaţiul
românesc

Maramureş, 
Satu Mare, 

Arad, Botoşani
iulie

Şcoala de vară a tineretului
din Botoşani

Botoşani,
Cernăuţi/Ucraina iulie

Sărbătoarea fanfarelor
şi a dansurilor ucrainene Cândeşti iulie

Ziua Naţională a Ucrainei
Rogojeşti,
Avrameni,
Cândeşti,

Ucraina, Botoşani
august

Rogojeşti, vatră a
ucrainenilor din judeţul

Botoşani; tradiţii
şi obiceiuri locale

Rogojeşti septembrie

Ziua sportului pentru toţi Agafton, Botoşani septembrie

Sărbătoarea culturii
ucrainene dincolo 

de Botoşani

Tudor
Vladimirescu,

Botoşani
octombrie

Toamna multiculturală prin
ochii studenţilor şi elevilor

ucraineni din judeţul
Botoşani 

Avrameni,
Botoşani,

Cândeşti, Tudor
Vladimirescu,

Rogojeşti

noiembrie

1 Decembrie, Ziua
Naţională a României prin
ochii tinerilor ucraineni din

Botoşani

Avrameni,
Botoşani,

Cândeşti, Tudor
Vladimirescu,

Rogojeşti

decembrie

Festivalul de colinde
ucrainene, ediţia a XIII-a Botoşani decembrie

Bucureşti

Zilele culturii ucrainene
(Tradiţii meşteşugăreşti şi
artă culinară. Expoziţie de

carte şi fotografii, spectacol
artistic, masă rotundă)

Bucureşti iulie

1030 de ani de la
creştinarea Rusiei Kievene Bucureşti iulie

Ziua Ucrainei/
Ziua Drapelului Bucureşti august

Zilele culturii slave; seară
culturală ucraineană Bucureşti septembrie

Sărbătorirea căzăcimii
ucrainene de Pokrovy. 

Hramul bisericii
şi spectacol

Bucureşti octombrie

Ziua scrierii şi limbii
ucrainene Bucureşti noiembrie

Evocarea Holodomorului Bucureşti noiembrie

Să ne cinstim înaintaşii;
vizitarea mormintelor

personalităţilor 
ucrainene din Bucureşti, 

depuneri de coroane

Bucureşti
octombrie,
noiembrie

Sărbătorirea Sf. Nicolae (în
colaborare cu Ambasada
Ucrainei la Bucureşti)

Bucureşti decembrie

Filiala Denumirea
acţiunii Localizare Data

Bucureşti Concert de colinde Bucureşti decembrie

Caraş-
Severin

Excursie în Ucraina
(Transcarpatia) Reşiţa iulie

Zilele culturii la Reşiţa Caransebeş iulie

Aniversarea a 25 de ani de
la formarea grupului vocal

feminin „Călinul roşu“
Caransebeş august

Ziua Ucrainei. Rolul limbii
materne în educaţia
religioasă. Cântece 

religioase. Întâlnire cu 
fiii satului. Sărbătoarea

cântecului ucrainean

Festival de colinde Caransebeş decembrie

Cluj-
napoca

765 de ani de la încoronarea
lui Danylo Halyţkyi

Romanovyci (în anul 1253) 
Cluj-Napoca octombrie

Deplasarea cu trupa de
teatru „Jarptiwx“

(„Pasărea de foc“), din
cadrul Organizaţiei judeţene
Cluj a UUR, la Organizaţia

judeţeană Bucureşti, 
în vederea promovării
identităţii culturale a
minorităţii ucrainene

din România

Bucureşti octombrie

185 de ani de la naşterea
scriitoarei Marko Vovciok

(1833-1907)
Cluj-Napoca noiembrie

Deplasarea cu trupa de
teatru „Jarptiwx“

(„Pasărea de foc“), din
cadrul Organizaţiei judeţene
Cluj a UUR, la Organizaţia

judeţeană Maramureş, în
vederea promovării
identităţii culturale

a minorităţii ucrainene
din România

Maramureş noiembrie

125 de ani de la naşterea
publicistului, poetului şi

scriitorului Mykola
Chvyliovyi (1893-1933) 

Cluj-Napoca decembrie

Galaţi Ziua Independenţei Ucrainei Galaţi august

Comemorarea hatmanului
Ivan Mazepa şi depunerea

de flori la monumentul 
din Parcul „Libertăţii“

Galaţi octombrie

Comemorarea
Holodomorului din Ucraina

anilor 1932-1933
Galaţi noiembrie

Marcarea Zilei 
Minorităţilor Naţionale Galaţi decembrie

Iaşi
Marcarea Zilei Naţionale a
Ucrainei şi a Drapelului de

Stat al Ucrainei
Iaşi august

Excursie în Ucraina a 
membrilor filialei „Pe
urmele lui Şevcenko

şi Eminescu“
Cernăuţi – Kiev august,

octombrie

(Continuare în pagina a 6-a)

Cornuţel

Copăcele

Caransebeş

Zorile

octombrie

noiembrie

august

septembrie

(Urmare din numărul 351/352)
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Filiala Denumirea

acţiunii Localizare Data

Iaşi
Participarea la Festivalul

dansului şi cântecului
popular naţional din judeţul

Iaşi „Confluenţe“
Iaşi octombrie

Simpozion „Ziua scrierii şi
limbii ucrainene“. Evocarea
literar-artistică a scriitorilor

şi poeţilor din Bucovina
Iaşi noiembrie

Seară de film documentar şi
artistic al minorităţilor din
Iaşi. Masă rotundă dedicată
Zilei memoriei victimelor
Holodomorului şi situaţiei

din estul Ucrainei

Iaşi noiembrie

Spectacol omagial dedicat
Zilei Minorităţilor Iaşi decembrie

Participarea la Festivalul
datinilor şi colindelor 

organizat de alte organizaţii
judeţene ale UUR

Sighet, Tulcea,
Botoşani, Caraş-

Severin, Baia
Mare

decembrie

Participarea la acţiuni 
cultural-sportive organizate

la nivelul organizaţiilor
judeţene ale UUR şi cu 

celelalte minorităţi din Iaşi

Sighet, Tulcea,
Botoşani, Cluj etc. 2018

Participarea la acţiuni orga-
nizate în afara graniţelor, la

invitaţia organizatorilor,
asociaţilor şi instituţiilor din

Ucraina sau alte ţări

Cernăuţi,
Vinnyţea, Ivano-

Frankivsk
2018

Zilele culturilor slave.
Simpozion Iaşi 2018

Maramureş Sărbătorirea cântecului şi
dansului ucrainean Crasna Vişeului iulie

Sărbătorirea cântecului
de nuntă la ucraineni Valea Vişeului iulie

Acţiune Baia Mare Baia Mare septembrie

Cupa de fotbal a UUR, 
filiala Maramureş

Repedea,
Rona de Sus,

Remeţi,
Crăciuneşti,

Sighetu Marmaţiei

iunie, iulie,
septembrie

Întâlnirea cu fiii satului Lunca la Tisa,
Bocicoiu Mare octombrie

Festivalul minorităţilor
naţionale din România Sighetu Marmaţiei octombrie

Obiceiuri de toamnă
la ucraineni Remeţi noiembrie

Sărbătorirea Pomului
de iarnă

toate şcolile în
care se studiază
limba maternă

decembrie

Satu Mare
Sărbătorirea Zilei Naţionale 
a Ucrainei şi a Drapelului

Ucrainei
Satu Mare august

Relaţii româno-ucrainene.
Istorie şi contemporaneitate,

simpozion internaţional
Satu Mare octombrie

Ziua culturii ucrainene Tarna Mare, 
Satu Mare noiembrie

Filiala Denumirea
acţiunii Localizare Data

Satu Mare
Sărbători de iarnă la
ucrainenii sătmăreni

(Sf. Nicolae)
Micula decembrie

Suceava Obiceiuri ucrainene
la Ploşcii Ploşcii iulie

Identitatea religioasă 
a ucrainenilor Dărmăneşti iulie

„Petrivka“ – întâlnire cu
huţulii Brodina de Sus iulie

Concert de muzică
religioasă ucraineană, 

ediţia a IV-a
Maidan, Cacica august

Ziua Ucrainei şi a 
ucrainenilor de pretutindeni Siret august

Bucătăria ucraineană:
tradiţie şi inovaţie

Izvoarele
Sucevei, Moldova septembrie

„Elmovei lest“, festival 
de cântece ucrainene Ulma septembrie

Rolul seniorilor ucraineni
din Bucovina în activitatea

UUR
Brodina octombrie

Ziua educaţiei în şcolile 
în care se predă 

limba ucraineană
toate organizaţiile octombrie

Gospodina ucraineană –
tainele murăturilor Milişăuţi octombrie

„Să ne cunoaştem trecutul“
– Holodomorul din Ucraina

anilor 1932-1933
Suceava noiembrie

Omagierea scriitoarei 
Olha Kobyleanska Gura Humorului noiembrie

Ziua Minorităţilor Naţionale Rădăuţi decembrie

Festival (internaţional) 
de colinde ucrainene Siret decembrie

Timiş Excursie pe Dunăre
a copiilor ucraineni Caraş-Severin iulie

Turneu de fotbal 
al tinerilor ucraineni Ştiuca iulie

Festivalul de datini şi
tradiţii al tinerilor lugojeni Lugoj iulie

Din Timiş în Bucovina Bucovina august

„Din Maramureş la Ştiuca“
– festival ucrainean Ştiuca august

Marcarea Zilei Naţionale
a Ucrainei Timişoara august

Festival etnic al
minorităţilor din Timişoara Timişoara septembrie

Gală maramureşeană a
ucrainenilor din Banat Soca septembrie

Zilele culturii ucrainene Variaş septembrie

Concurs de interpretare a
cântecului ucrainean

Ştiuca,
Dragomireşti octombrie

Ziua ucrainenilor
din Criciova: 110 ani Criciova noiembrie

Festival internaţional de
colinde ucrainene din Banat Timişoara decembrie

(Continuare în pagina a 7-a)
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PLANUL DE ACŢIUNI/PROIECTE CULTURALE ALE UUR PE ANUL 2018
Filiala Denumirea

acţiunii Localizare Data

Tulcea
Tradiţii în gastronomia
ucraineană. „Festivalul

borşului pescăresc“, 
ediţia a IV-a

Sulina, Tulcea iulie

Participarea
la obiceiuri ucrainene
din Ploşcii – Suceava

Suceava iulie

Aniversarea Independenţei 
de Stat a Ucrainei

Tulcea, Teliţa,
Fântâna Mare august

Dialog intercultural Sulina, Tulcea august

Zilele culturii ucrainene Chilia Veche august

Schimb cultural 
cu ucrainenii din patria

mamă – Ucraina
Reni, Izmail septembrie

Zilele culturii ucrainene.
Obiceiuri de toamnă

la ucraineni

Letea, Pardina,
Teliţa, Dunavăţ,

Ciucurova
septembrie

Masă rotundă „Mihail
Moruzov“ în slujba 
intereselor naţionale

Tulcea septembrie

Dialog intercultural al 
tinerilor aparţinând

minorităţilor naţionale
Tulcea octombrie

Participarea la Cupa
Tineretului – Botoşani Botoşani octombrie

Zilele culturii ucrainene Crişan,
Caraorman noiembrie

„Să nu uităm istoria“ –
Holodomorul din Ucraina Tulcea noiembrie

Ziua Minorităţilor Naţionale Tulcea decembrie

Participare la Festivalul 
colindelor din Timişoara Timişoara decembrie

Seară de colinde ucrainene toate organizaţiile decembrie

Participarea la invitaţiile
primite pe timpul anului

2018

Comisia de
Cultură

Festivalul „Concurs
Naţional de Creaţie“
Literatură artistică 

„Tinere talente ucrainene
din România“

Bucureşti iulie

Participarea membrilor
activi la călătorie

documentară în ceea ce
priveşte cultura, istoria şi

geografia Ucrainei

Ucraina martie-
noiembrie

Participarea la adunarea
anuală a Congresului

Mondial al Ucrainenilor
Kiev august

Participarea la Festivalul
„ProEtnica“ 2018 Sighişoara august

Zilele culturilor slave Bucureşti septembrie

Ucrainenii din România:
istorie, contemporaneitate

şi perspective
Bucureşti noiembrie

Între prieteni Bucureşti

Ucrainenii din România –
film Bucureşti

„Natalka-Poltavka“ Bucureşti

Portretul făcător de minuni Bucureşti

Filiala Denumirea
acţiunii Localizare Data

Comisia de 
Învăţământ

Cursuri de perfecţionare şi
formare profesională pentru

cadrele didactice care
predau limba ucraineană/în
limba ucraineană cu profe-

sori invitaţi din Ucraina

diverse judeţe iulie-august

Schimb de bune practici
între România şi Ucraina:
judeţele în care se studiază
limba maternă ucraineană 

România/Ucraina august

Zilele liceelor ucrainene
din România

Maramureş,
Suceava, Timiş septembrie

Ziua Profesorului Ucrainean Suceava octombrie

oTUR

Excursie cultural-educativă
în satul natal al marelui
Cobzar Taras Şevcenko,
pentru membrii activi ai
UUR şi OTUR (la care

participă reprezentanţii din
toate organizaţiile judeţene

ale UUR şi OTUR)

Regiunea
Zvynehorod,

Ucraina
iulie

Participare la „Forumul
Tineretului Ucrainean al

Diasporei“, Dnipro, Ucraina
(la care participă

reprezentanţii din toate
organizaţiile judeţene ale

OTUR)

Dnipro,
Ucraina august

„Zadunaiska rybka“ – 
concurs ucrainean naţional
de pescuit recreativ-sportiv

(la care participă  toate
organizaţiile judeţene ale

UUR şi OTUR)

Tulcea-Sarichioi septembrie

Zilele filmului ucrainean Cluj-Napoca octombrie

Proiect pentru tinerii
ucraineni „Mojo“ Bucureşti

oFUR Şcoala de vară 
a femeilor ucrainene

Sighetu
Marmaţiei iulie

Realizarea de CD-uri ale
grupurilor folclorice

ucrainene din România

toate 
organizaţiile de
femei ucrainene

iulie

Ziua Independenţei
Ucrainei

toate 
organizaţiile

judeţene UUR
august

Respectul şi preţuirea pen-
tru femei cadre didactice
pensionare, a scriitoarelor

toate 
organizaţiile de
femei ucrainene

octombrie

Chipul femeii
în cultura ucraineană Cluj-Napoca noiembrie

Sărbătoarea Sf. Nicolae decembrie

nicolae Miroslav Petreţchi,
preşedintele UUR

Mihai Traista,
preşedintele Comisiei de Cultură
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Spiritul sărbătorilor de iarnă, spiritul Naşterii
Domnului Isus Hristos, aduce întotdeauna pace şi
linişte  în casele creştinilor, chiar dacă afară nu a
căzut nici un fulg de nea. Albul zăpezii care tre-
buia să se aştearnă pe tot pământul, de sărbători,
s-a instalat în inimile şi în sufletul oamenilor care
s-au străduit să păstreze tradiţiile şi obiceiurile
lăsate din moşi-strămoşi.

La Negostina, judeţul Suceava, perioada
sărbătorilor a trecut fără zăpadă, fără viscol, chiar
şi fără gerul Bobotezei, dar s-a colindat, s-au fă -
cut urări de Anul Nou, 2018, mai mult pe la casele
gospodarilor şi în biserică. Copiii s-au străduit şi
au colindat pe la casele oamenilor româneşte, dar

şi ucraineşte, căci studiază limba maternă în şcoa -
lă, iar pentru efortul lor au fost răsplătiţi pe măsu -
ră cu bani, fructe şi dulciuri. La biserica satului
Negostina au fost prezenţi mulţi credincioşi şi cu
toţii au interpretat cele mai frumoase colinde
locale. Botezul Domnului (Boboteaza) a adunat,
de asemenea, mulţi credincioşi, care au venit să
participe la sfinţirea apei şi s-o ducă la casele lor,
deoarece agheasma mare este tămăduitoare şi
folositoare pentru multe întrebuinţări şi cu toţii
într-un glas strigau chiraleisa.

Membrii grupului vocal ucrainean „Vocile
Negostinei“ au fost prezenţi, în această perioadă,
la câteva activităţi culturale de păstrare a fru-
moaselor tradiţii şi obiceiuri de iarnă, care vestesc
cele trei mari praznice: Naşterea lui Isus Hristos,
Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare – Anul Nou
şi Botezul Domnului (Boboteaza). La 22 decem-
brie 2017, am fost prezenţi la Festivalul ,,Obi -

ceiuri şi tradiţii“ din Suceava pe scena amenajată
în faţa Casei de Cultură, unde am interpretat co -
lindele: „Z rojdenstvom Chrystovym“, „Boh
predvicinyi“, „Vciora iz veciora, veselaia nam
novyna“. Acţiunea a fost organizată de Centrul
Cul tural „Bucovina“, iar acolo ne-am întâlnit cu
doamna Gabriela Teişanu, consultant artistic, şi
ne-am fotografiat în mijlocul Târgului de Crăciun

şi a imensului brad împodobit. În
mijlocul multor formaţii de pe scenă
s-au prezentat şi câteva grupuri de
minorităţi, mai ales de ucraineni
unde am fost invitaţi şi noi.

Domnul profesor Petru Şoi man,
iniţiatorul tuturor acţiu nilor cultur-
ale din Bălcăuţi şi nu numai, ne-a
invitat să participăm la „Co lind la
Porţile Ce rului“. Aceas -
tă activitate a fost una
foarte reuşită, sala Că -
mi nului Cul tural era
arhiplină, iar cei pre -
zenţi pe scenă au trans-
mis mesajul înăl ţător al

colindelor tradi ţio  nale. Aici au colin-
dat alături de noi şi alte grupuri artisti -
ce: „Nadiia“ din Călineşti-Cu pa  rencu
coordonat de doamna profesor Lore -
dana Mândriş teanu, „Stră jăn cuţa“ din
Straja, care s-a prezentat cu tradiţii
româneşti şi bineînţeles gaz dele
„Koza ciok“. A fost prezent şi Moş
Crăciun care a asistat la frumosul pro-
gram de sărbători. Tot la Băl căuţi, la
acest eveniment s-au întâlnit şi trei co lin dători din
Măriţei, aproape vecini, fiecare făcând parte din
alt grup: Loredana Mândrişteanu de la „Nadiia“
Vlăduţ Barbir, elev de liceu de la „Koza ciok“ şi
subsemnata. Ne-am bucurat de această întâlnire şi
am făcut o poză ca să ne vadă cei cunoscuţi. De
Ajunul Bobotezei, în zona noastră se mai colindă
pe la casele oamenilor, „se şcidruie“. O mare
bucurie mi-au făcut membrii grupului „Koza -

ciok“ împreună cu dl prof. Petru Şoiman când au
venit la fereastra casei mele cu tot alaiul, cu
muzică în seara zilei de 5 ianuarie 2018 să mă
colinde.

Încheierea sărbătorilor s-a desfăşurat la biseri-
ca din satul Măriţei, biserica copilăriei şi tinereţii
mele, unde am participat la Sfânta Liturghie
împreună cu grupul „Vocile Negostinei“. Pă rin -
tele Ştefan, parohul bisericii „Adormirea Maicii
Domnului“ din Măriţei, ne-a primit cu mult drag
şi cu multă bucurie împreună cu foarte mulţi
credincioşi ai satului. La încheierea Sfintei
Liturghii am interpretat câteva colinde în limba
ucraineană, chiar şi rugăciunea „Tatăl Nostru“ a
fost cântată tot în limba ucraineană. M-am întâlnit
cu multe rude, cu vecini, cunoscuţi, prieteni pe
care nu i-am văzut de multă vreme, iar această
întrevedere mi-a creat multe emoţii constructive,
am trăit sentimente care mi-au creat o stare de
bine, de mulţumire sufletească. Am întâlnit per-
soane mai în vârstă care mi-au mulţumit cu la -
crimi în ochi pentru gândul bun pe care l-am avut,
să le aduc în dar un buchet de colinde ucrainene,

care se auzeau odinioară şi acolo, deoarece satul
este ucrainean. Alţii au venit să-mi mulţumească
pentru bucuria care au simţit-o când au ascultat
colindele ucrainene lăsate ca moştenire genera -
ţiilor viitoare, dar care uneori se pierd. Nu avem
voie să le uităm, avem datoria strămoşească să le
păstrăm şi să le transmitem mai departe.

Felicia GRIGORaş

Ecoul
sărbătorilor

Corul mixt „Vocile Ronei“ din Rona de Sus,
Maramureş se îndreaptă încet, dar sigur spre 70
de ani de activitate. Acest lucru se datorează unui
grup inimos de corişti care cântă de peste 50 de
ani în acest cor, inimoasei dirijoare, prof. Geta
Petreţchi, care de aproape două decenii îl animă
cu răbdare şi măiestrie. Şi nu în ultimul rând,
acest lucru se datorează Uniunii Ucrainenilor din
România, care de peste un sfert de veac organi-
zează şi sponsorizează toate activităţile culturale
ale ucrainenilor din România.

Dacă la început corul s-a compus
dintr-un grup de dascăli, treptat numărul
lui a crescut ajungând, după anii 1960,
să aibă 60, 70, 80 şi chiar 90 de persoa-
ne. Cu anii, prin căsătorie, prin plecări în
alte localităţi numărul coriştilor a scăzut.
Mai mult despre asta am scris în mono-
grafia corului „Vocile Ronei“.

Ce m-a determinat să scriu aceste
rân duri este un eveniment dureros. A
plecat dintre noi doamna Hafia Grijac

(Bout), cea care a luat parte la
înfiinţarea corului din Rona
de Sus în anul 1949. De la
dânsa am avut câteva fotogra-
fii pe care le-am folosit în
monografie. A mai plecat din-
tre noi şi prof. Nicolae
Kramar care a cântat şi el un
număr de ani în acest cor şi a
continuat munca de profesor
de muzică şi de dirijor la
Suceava. Anul trecut ne-a
părăsit înv. Marta Bota, care a
fost coristă, dar şi scriitoare.
Cu lacrimi în ochi le dorim

„Odihnă veş nică!“, iar familiilor condoleanţe.
Celor care mai cântă în cor le doresc multă

sănătate şi succes în frumoasa activitate de corist.
Tinerilor corişti le doresc să le ia exemplul, să
continue această frumoasă tradiţie spre bucuria
lor şi cinstea comunei Rona de Sus.

înv. Ileana daN

Numărul anilor de activitate
ai corului mixt „Vocile Ronei“ creşte, 

dar cel al coriştilor scade

Repere culturale  ± Repere culturale  ± Repere culturale
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Uniunea Ucrainenilor din Ro -
mânia, filiala Timiş organizează în
fiecare an Ziua Culturii Ucrainene în
toate localităţile în care există
minoritatea ucraineană. Anul 2017 a
fost un an bogat în astfel de acţiuni
culturale, iar ultimele festivaluri au
avut loc în localitatea Criciova, la 19
noiembrie 2017, şi în localitatea
Variaş, la 9 decembrie 2017. La fes-
tivalurile din Criciova şi Variaş au

participat toate ansamblurile vocal-
instrumentale şi ansambluri de
dansuri din judeţul Timiş, dar şi alţi
invitaţi. Surpriza mare a fost pre -
zenţa la Variaş a ansamblului ucrai -
nean „Glasul ucrainenilor“ de la fi-
liala UUR Caraş-Severin, condus de
dl profesor Ivan Liber, care a cântat
şi a încântat publicul prezent, fiind
rechemat să cânte încă două melodii
ucrainene: „Banate, Banate“ şi „Ma -

ra moreş, ridnyi kraiu“. Ansamblul
„Şovkova trava“ din Lugoj condus
de doamna Albiciuc Sa va na, a fost
la înăl ţime, primind
aplauze îndelungate
ale publicului specta-
tor. 

La Criciova, a
debutat noul ansam-
blu ucrai nean de cân-
tec şi dans din Ştiuca,
condus de dna Ho -
lovciuc Maria, nu -
mele acestui ansam-
blu fiind „Zabava“,
iar la Variaş au debu-
tat cu cântec şi dans
ucrainean elevii de la
Colegiul Na ţio nal
„Iulia Hasdeu“ din
Lugoj, secţia ucraineană. Întregul
co mitet UUR, filiala Timiş a fost
prezent atât la Criciova, cât şi la
Variaş, iar dl Hleba Gheorghe,
preşedintele UUR filiala Timiş, a dat
startul programului artistic. Şi la

Criciova, şi la Variaş, programul
artistic l-au încheiat „Huţulii“ din
Banat cu noi cântece ucrainene, unul
dintre ele fiind „Cereşnevyi ţvit“,
versuri de poetul ucrainean Pavlo
Romaniuc, compoziţia muzicală de
dl profesor Ivan Liber, iar naistul
ucrainean Hrin Nicolae a cântat o
suită de cântece ucrainene, în colaj,

la 6 naiuri, unul aparţinând UUR, iar
celelalte 5 construite şi acordate
chiar de el. Au fost două zile cu cân-
tec, joc şi voie bună.

ana HRIN

În ziua de 25 noiembrie 2017, la Micula, fi -
liala Satu Mare a Uniunii Ucrainenilor din
România a organizat Ziua Culturii Ucrainene. La
acţiune au participat 150 de persoane, ucraineni
din Satu Mare, Micula, Tarna Mare, Ciuperceni,
Moftinu Mic, Păulian, Răteşti etc.

La eveniment au luat parte şi invitaţi: Doboş
Ştefan, primarul comunei Micula, consilierii
locali ai Primăriei, Doboş Csaba, directorul şcolii
„Gellert Sandor“, Şteţco Maria, director adjunct
al şcolii „Gellert Sandor“, cadre didactice care de

fiecare dată sunt prezente la toate manifestările
or ganizate de UUR.

În deschidere, deputatul Nicolae Miroslav
Petreţchi, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din
România, a subliniat importanţa organizării unor
asemenea evenimente pentru etnia

ucraineană, deoarece
numai aşa etnia
noastră îşi poate
demonstra aparte -
nenţa etnică şi
culturală. A mai pre-
cizat faptul că trebuie
să ne iubim limba,
cultura, deoa rece fără
acestea nu poate
exista niciun popor şi
că UUR va susţine
toate activită ţile pe
care le orga nizează
filiala Satu Mare.

Acţiunea, în afară
de prezentarea artei cu linare a

ucrainenilor, a mai avut şi o com po nen tă artistică.
Pe scenă a urcat grupul de elevi care studiază
limba maternă ucraineană „Miculeanca“, coordo-
nat de Loredana Morar şi Sacala Camelia.

Totodată, la eveniment a fost prezent şi ansam-
blul popular „Hudaţka taistra“
din Ujhorod, care a
încântat publicul cu
prestaţia lor de o
înaltă ţinută, pre-
cum şi coordona-
torii ansamblului
prof. Nebesnyk
Ivan, rectorul Aca -
de  miei de Artă a
regiunii Trans car -
patia, şi prof. Pavlo
Ciucika.

„Ne bucură fap-
tul că în Micula
ucrainenii îşi păs -
trează identitatea

etnică prin organizarea de eve ni men te culturale şi
le mulţumim pentru că iau parte la evenimentele
organizate şi finanţate de Uniunea Ucrainenilor
din România“, a precizat Irina Liuba Horvat,
preşedintele filialei Satu Mare a UUR.

Mai trebuie precizat încă un lucru important
pentru etnia ucraineană, şi anume faptul că în
luna noiembrie se mai sărbătoreşte şi „Ziua
scrierii şi a limbii ucrainene“ şi „Ziua co me mo -
rării victimelor Holodomorului din Ucraina“.

Mihai MaCIOCa

Ucrainenii sătmăreni au sărbătorit Ziua Culturii Ucrainene

Grupul de elevi „Miculeanca“ Ansamblul popular „Hudaţka taistra“ din Ujhorod

Ziua Culturii Ucrainene
în localităţile Criciova şi Variaş

Repere culturale  ± Repere culturale  ± Repere culturale
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Devenită deja tradiţie, celebrarea de anul aces-
ta a „Zilei Internaţionale a Limbii Materne“ la
Cluj-Napoca a fost inedită datorită faptului că a
reunit, sub aceeaşi cupolă, patru naţionalităţi dis-
tincte care au ales să sărbătorească împreună cu
noi limba lor maternă: ucraineană, română, ma -
ghiară şi bielorusă. Ca de fiecare dată, Uniunea
Ucrainenilor din România în parteneriat cu
Specializarea Limba şi literatura ucraineană din
cadrul Departamentului de limbi şi literaturi slave
(Facultatea de Litere – UBB) au organizat această

acţiune, evidenţiind, anual, prin acest gen de
întâlniri un lucru definitoriu pentru orice naţiune,
şi anume că limba maternă trebuie percepută ca
element esenţial al identităţii naţionale a fiecăruia
dintre noi. De menţionat că „Ziua Internaţională a
Limbii Materne“ se sărbătoreşte anual în întreaga
lume, începând cu anul 2000,
având drept obiectiv promovarea
diversităţii cultural-lingvistice şi a
multilingvismului.

Cuvintele de salut au fost rosti-
te de preşedintele Uniunii Ucrai -
nenilor din România, dl deputat
Nicolae Miroslav Petreţchi, de
prodecanul Facultăţii de Litere, dl
conf. dr. Dorin Ioan Chira, de di -
rec torul Departamentului de limbi
şi literaturi slave, dna lector dr.
Katalin Balázs şi de gazda eveni-
mentului, preşedintele Filialei Cluj
a UUR, lector dr. Ioan Herbil.

În deschidere, membrii Coralei
Organizaţiei Cluj a UUR au into-
nat imnurile de stat ale României şi Ucrainei. Ca
fiecare dintre manifestările organizate la Cluj, şi
aceasta a înglobat două componente, ştiinţifică şi
cultural-artistică, menite să întregească viziunea
audienţei asupra celor prezentate.

Astfel, partea ştiinţifică a mani-
festării a fost deschisă de către stu-
dentul-istoric Andrei Kałłaur, de
origine bielorusă care, în comuni-
carea sa, Мова, література,
влада: на ри си з історії білорусь-
кої культури з часів повстання
1863-1864 рр. до кривавої ночі
1937 р., a relevat, pe de o parte,
profilul cultural, ştiinţific, social
etc. al naţiunii bieloruse, iar pe de
alta, tragedia intelectualităţii bielo-
ruse care, asemeni celei ucrainene,
a suferit represalii din partea regi-
murilor totalitare. Comunicarea a
fost prezentată în limba sa maternă,
fapt ce i-a sporit farmecul şi, toto-
dată, s-a încadrat, într-un mod ori-
ginal, în specificul evenimentului. Prezentarea
dlui Kałłaur a fost exemplificată prin diverse
documentare.

Cea de-a doua comunicare, Limba ucraineană
din perioada Rusiei Kievene, prezentată de lector
dr. Ioan Herbil, ne-a purtat în vremuri şi locuri

îndepărtate, mai exact în Rusia Kieveană, pe
urmele genezei limbii ucrainene. Autorul comu-
nicării a devoalat şi a demontat, totodată, cu aju-
torul instrumentelor lingvistice, câteva mituri şi
prejudecăţi privind perioada începerii formării
limbii ucrainene, idei „comandate“ de diferite
regimuri politice cu scopul de a minimaliza im -
portanţa limbii ucrainene în contextul lingvistic
slav. Autorul ajunge la concluzia că „la sfârşitul
secolului al XI-lea şi începutul secolului al XII-
lea s-a încheiat, convenţional spus, procesul for-

mării limbii ucrainene, adică
varianta vorbită a acesteia dobândi-
se acele trăsături lingvistice specifi-
ce şi, în acelaşi timp, această
perioadă reprezintă începutul unei
noi etape a dezvoltării sale“. 

Directorul Departamentului de
limbi şi literaturi slave, lector dr.
Katalin Balázs, în comunicarea
Importanţa limbii materne, a vorbit
despre necesitatea conservării lim-
bii materne ca factor identitar pri-
mordial. Pornind, în exemplificare,
de la limba maternă a domniei sale,
limba maghiară, dna Director a
subliniat frumuseţea şi unicitatea
fiecărei limbi naţionale, îndemnân-

du-i, în principal pe studenţi, să nu-şi abandoneze
limba maternă în detrimentul limbilor dominante.

Din cea de-a patra comunicare, Limba mater-
nă – instrument natural al gândirii şi comunică-
rii, prezentată de prodecanul Facultăţii de Litere,
dl conf. dr. Dorin Ioan Chira, un vechi şi de

nădejde prieten al ucrainenilor, am putut afla
lucruri inedite despre diferite dialecte vorbite, de
pildă, în Olanda sau în Irlanda, şi despre riscul pe
care-l comportă globalizarea, punând în pericol
existenţa acestora.

Spre finalul acţiunii, membrii Coralei au reci-
tat, în limbile ucraineană şi română, poezii dedi-
cate limbii materne şi au intrepretat mai multe
cântece din folclorul ucrainean, pentru a ne
aminti, o dată în plus, cât de frumoasă, melodioa-
să şi bogată este limba noastră maternă. Ca un

fapt, poate, mai puţin popularizat pe care doresc
să-l menţionez, este că, de pildă, în cadrul
Concursului internaţional al limbilor de la Paris
din anul 1928, datorită posibilităţilor lingvistice
nelimitate şi a muzicalităţii sale, limba ucrainea-
nă a ocupat locul al III-lea, după limbile franceză
şi italiană.

În concluzie, limba maternă a jucat şi continuă
să joace un rol esenţial şi în dăinuirea noastră, a
ucrainenilor din România, atestaţi de peste şapte
secole pe aceste meleaguri. Păstrată şi perpetuată
prin cântece, proverbe, zicători, poezii, poveşti
etc., cu alte cuvinte, prin tot ceea ce ţine de como-
rile inestimabile ale folclorului tradiţional ucrai-
nean, limba maternă rămâne factorul primordial
în conservarea noastră identitară.

Mihaela HERBIL

„Ziua Internaţională a Limbii Materne“
sărbătorită la Cluj-Napoca

Sub cerul cărui început
se plimbă zorii cei bezmetici?
Sub norii primului sărut
născut în termeni aritmetici

Sub streaşina ce curge în vânt 
furtuni de lacrimi ce-or să vină
trecute ore pe pământ
şi nopţi crescute-n rădăcină

Sub mersul aştrilor mă leg
C-un zâmbet fals ca de lumină
şi merg ca puberul cel bleg
să văd o fată orfelină

Sortit să-ţi fie mersul lin,
adaug trupul meu de tine
Şi-ncerc să pot să mă alin
cu stropi din ploaia care vine.

Sub storuri ce se lasă, sunt
un om al nimănui. În fine!
o palmă de ţărână sunt
Şi o eroare de destine.

Cristian Ilie CEGa

Erori

S-a-mpărţit lumea-n două
iar partea cea mai bună era

atât de mică
încât puteai să o cumperi
cu-n bob de rouă
picat accidental pe marea de urzică
împrăştiată-n câmpul plin de maci
Şi, culmea, peste tot ţi se va spune
să rabzi şi mai ales, să taci.

Împărţire
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Cu deosebit respect revin în publicaţia
„Curierul ucrainean“ cu bucuria de a ura redacto-
rului-şef, domnului Ion Robciuc, „La mulţi ani!“
la împlinirea vârstei de 82 de ani. Aceeaşi urare
tuturor colaboratorilor revistei căreia îi doresc
apariţii neîntrerupte.

Trimit cuvintele scrise pe hârtie cu pixul pen-
tru că sunt un cititor „vechi de ani“ care nu se
poate adap ta la cerinţele
mo  derne de comunicare
prin fo lo sirea internetului,
calculatorului etc. Când ci -
tesc, simt nevoia să ţin car-
tea în mână, să răsfoiesc
paginile iar mirosul de cer-
neală tipografică este un
stimul pentru lecturare. Cu
cartea în mână mă simt în
intimitate cu acţiunea şi
personajele îmi apar aie-
vea. Citesc în majoritatea
cazurilor cu pixul şi caietul
lângă mine pentru a-mi
nota ce îmi place şi mă
sensibilizează, pentru re -
îm prospătarea me moriei.

În spiritul celor de mai
sus, eu „studiez“ revista
„Cu    rierul ucrainean“ şi
consemnez ideile care
concură la instruirea mea (limbă, şcoală, lansări
de carte etc.). În intervalul septembrie 2014 –
noiembrie 2017 în care eu am primit revista prin
bunăvoinţa domnului Kolea Kureliuk, articolele,
interviurile, relatările, poeziile, poveştile etc.
publicate în revistă m-au im presionat şi şi-au
găsit loc în suflet şi în memorie.

Domnule profesor Ion Robciuc, am făcut un
bilanţ tematic al conţinutului revistei primite de la
nr. 271-272, septembrie 2014, la nr. 347-348, no -
iem brie 2017. Redau mai jos câteva spicuiri din
vastul bilanţ întocmit.

În nr. 271-272, semnalaţi, domnule Ion Rob -
ciuc, în articolul „Modalităţi de studiere şi pro-
movare a limbii ucrainene“ următoarele: „a fost
înfiinţată o reţea de 93 unităţi şcolare în România
în care se studiază limba ucraineană“, aproxima-
tiv 8.500 de elevi care reprezintă 16,7% din tota-
lul de 51.000 de ucraineni declaraţi la recensă-
mântul din 2011. Susţineţi îmbunătăţirea acestei
situaţii prin scrierea dezideratului „Limba mater-
nă ucraineană este cheia regenerării identităţii
ucrainene, un mijloc de afirmare a identităţii cul-
turale, naţionale“. Aici aş adăuga cuvintele scrise
pe Facebook ale preşedintelui Ucrainei, Petro
Poroşenko, publicate în articolul „Ziua scrierii şi
limbii ucrainene“ din nr. 347-348/2017: „Fie ca
limba ucraineană să ră su ne veşnic şi să câştige
adepţi în toată lumea“.

În următorul număr afirmaţi: „Cartea ucrai-
neană nu cunoaşte criză“. Cu sprijinul financiar al
Gu ver nului României, în fiecare an lansaţi în cir -
cu laţie 10-15 titluri sau chiar 20 de titluri fiindcă
„ea, cartea, este o fereastră deschisă spre om şi
uma nitate“. Ca argument transcrieţi din „Leto pi -
se ţul vechi rus“ un adevăr pentru toată lumea:
„căci mult folos trage omul din învăţătura cărţii.
Din cărţi dobândim înţelepciune şi cumpătare,
căci ele sunt râuri ce adapă întreaga omenire, sunt
izvoare de înţelepciune“. Primiţi, vă rog, pentru
cele de mai sus, de la un cititor, felicitări!

Scrieţi un adevăr de necontestat în nr. 289-
290/2015: „Diversitatea culturală este esenţială
pentru realizarea deplină a drepturilor omului şi
li bertăţilor fundamentale. Toleranţa şi respectul
reciproc între popoare şi culturi sunt indispensa-
bile pentru menţinerea păcii şi securităţii la nivel
naţional şi internaţional“. Aş adăuga: „cine are
urechi de auzit, să audă!“.

În numărul din octombrie 2015 (297-298) în
articolul „Activitatea culturală a UUR“ scrieţi cu
bucurie despre zecile de festivaluri organizate în
diferite localităţi cu susţinerea financiară asigura-
tă de Guvernul român, simpozioane, editări de
cărţi, întâlniri ale scriitorilor cu cititorii şi conti-
nuaţi în ianuarie 2016 (nr. 303-304) în bilanţul
pozitiv cu noi realizări, cu o nouă conducere a

UUR, cu ediţia a XXII-a a
Festivalului interetnic „Con -
vie ţuiri“ or ga nizat pri ma dată
de prof. Kolea Ku re liuk în
Măriţei (Ştefan Bu ciuta în nr.
341-344/2017). Ca o conclu-
zie a celor de mai sus şi pentru
neuitarea în datoririlor spuneţi:
„Nu trebuie să uităm, însă, că
pur tăm pe umerii noştri res-
ponsabilitatea pentru situaţia
populaţiei ucrainene din Ro -
mânia, că este absolut ne cesar
să veghem la unitatea comuni-
tăţii ucrainene...“.

Stimate domnule Ion
Robciuc, stimată redacţie, din
bilanţul întocmit, pe intervalul
2014-2017, în aceste rânduri
trec puţine însemnări. Am
urmărit în acest interval în
„Curierul ucrainean“ evoluţia

unor corespondenţi şi materialele lor publicate.
Am să scriu câteva rânduri şi despre dânşii (prin
tragere la sorţi), nu înainte de a comenta articolul
dvs. „Ho lod omorul este unic şi nu poate fi uitat“.
În acest articol publicat în nr. 348-348/2017,
scrieţi, domnule profesor: „Este o tragedie umană
fără precedent, unică în felul ei şi nu poate fi uita-
tă“. Această tragedie „a luat vieţile a aproape zece
milioane de oameni“ prin înfometare şi că în
această perioadă a anilor 1932-1933 erau zile în
care mureau de foame 20.000-25.000 de oameni,
aflaţi pe acest teritoriu. Încercările locuitorilor din
ţările vecine, de a ajuta ţăranii din Ucraina cu ali-
mente, nu au avut mereu succes. Acest subiect
este tratat în multe cărţi şi publicaţii. Am să amin-
tesc aici cartea diplomatului şi publicistului
Vadim Guzun „Marea foamete sovietică“ (1926-
1933), articolul domnului prof. Gheorghe Do -
linski „Rănile trecutului încă nu s-au închis“ pu -
bli cat în „Flacăra lui Adrian Păunescu“, nr.
49/2014. De asemenea, cartea domnului Octavian
Bivolaru „Durerea memoriei“ vol. I şi II tratează
în cuprinsul ei acest subiect.

Ca un corolar al celor scrise, adaug câteva cu -
vin te scrise de dvs. în articolul „UUR a împlinit
un sfert de secol“, publicat în nr. 281-282/2015.
Amintiţi cu pioşenie că: „Iniţiatorul şi primul pre -
şe dinte al organizaţiei în ţară a fost scriitorul
Ştefan Tcaciuc care a cumulat şi funcţia de depu-
tat până la decesul survenit în 2005“. Afirmaţi că:
„Ucrainenii au un loc bine determinat, o existenţă
reală, garantată, sunt fideli României, ţară în care
s-au născut, au crescut, muncesc şi trăiesc, unii
dintre ei, de peste şase secole“. Cu o bucurie nedi-
simulată încheiaţi articolul: „Suntem mândri pen-
tru ceea ce am realizat şi recunoscători Guver -
nului României pentru sprijinul financiar care asi-
gură viaţa ucraineană în România“.

Pentru mine, cărţile sunt un izvor de cunoaşte-
re, conţinutul lor îmi creează un sentiment de dra-
goste aparte, iar lecturarea lor este hrana, medica-
mentul, bucuria ritualului zilnic. Dorim să cum-
părăm noi vo lume, dar vorba marelui Constantin
Tănase: „Da' cu ce?“.

Domnul Virgil Riţco în „Instinct pierdut“ ne
des crie lumea păsărilor şi obiceiurile „ne la locul
lor“ practicate de unele păsări. Această alegorie
este „tradusă“ pe înţelesul tuturor: „Aşadar, nu
este părinte cel ce aduce pe lume puiul părăsin  du-

l, ci cel care-l îngrijeşte, făcându-l capabil să se
descurce singur în viaţă“. Citind frumoasa „po -
veste“ şi auzind păreri diferite despre măsurile ce
trebuie luate împotriva violatorilor, mă gândesc
ce măsuri ar trebui luate împotriva doamnelor
„cuci“ pentru a nu umple maternităţile şi grădini-
ţele cu „puii“ părăsiţi.

Doamna Felicia Grigoraş, locuitor al Ne gos -
tinei, de baştină din Măriţei, în nr. 283-284/2015,
ne relatează despre Ziua Femeii şi despre pome-
nirea în Biserică a lui Taras Şevcenko, despre
depunerea de coroane de flori la bustul poetului,
despre recitări şi interpretări de cântece „pe ver-
surile poetului, pline de jale, de tristeţe, de dor şi
de dragoste“, afirmă: „că etnia ucraineană ştie să
convie ţuias că în pace şi în bună înţelegere cu toţi
cetăţenii români“.

Am citit „Cobzarul“ în traducerea regretatului
Ion Cozmei (împrumutat de la doamna Saveta
Vărăreanu) şi mă întreb: Ar avea curajul denigra-
torii să-l numească pe Taras Şevcenko antisemit
pentru poemul „Haidamacii“?

Prin profesia exercitată, prin dragostea de cul-
tură, cu tot ce implică acest termen, doamna Feli -
cia Grigoraş ne demonstrează şi în articolul „Câ -
te va amintiri“ despre „profesorul meu de lim ba
ucraineană“ respectul pentru înaintaşi elogiind
omul şi activitatea depusă întru slujirea limbii
ucrainene şi meritul plecatului prea devreme, în
educarea şi însufleţirea în inima copiilor a limbii
materne şi obârşiei ucrainene, profesorul Iuri Ra -
co cea. Iubind împrejurimile, pădurea şi culegând
plante medicinale spunea: „...bunul Dum nezeu a
sădit pentru fiecare boală câte o plantă“.

Aceeaşi temă o dezvoltă în articolul „Limba
ucraineană încă trăieşte“ din nr. 287-288/2015,
scriind: „Pentru ucrainenii autentici, limba ucrai-
neană reprezintă «sarea în bucate» îndemnând şi
concluzionând că: „limba cu care ne naştem tre-
buie vorbită cu părinţii, cu bunicii şi cu toţi mem-
brii familiei“. Profesia de educatoare i-a stimulat
dragostea de oameni şi în special de copii, dra-
gostea cu care s-a născut şi pe care o revarsă asu-
pra nepoţilor care îi transmit multă putere. Din tr-
o poezie închinată relaţiei bunici-nepoţi pe care
am scris-o demult, redau o strofă care scoate în
evidenţă motivaţia: de ce bunicii se „topesc“ de
dragul nepoţilor: „Dragostea care migrează de la
copii la nepoţi/ Doar bunicii sunt în stare s-o per-
ceapă pentru toţi. / Iar aceasta se revarsă prin pre-
zenţa lor în lume/ Aducându-i într-o stare cum
n-au fost în vremuri bune“.

(Continuare în numărul următor)

Niculae SUCIU,
Gherla, Cluj

„Nici într-o carte nu mi-aş putea
exterioriza bucuria citirii revistei

«Curierul ucrainean»“

La cea de-a 86-a aniversare a compozitorului
şi dirijorului cunoscutului cor ucrainean din
Copăcele – Caraş-Severin, transmitem profeso-
rului Ion Liber urările noastre de bine şi sănăta-
te din Ruscova sa natală!

Te îmbrăţişăm împreună cu binecuvântarea
bunului Dumnezeu la acest ceas aniversar al
zilei de naştere, împletite într-un decor al iernii,
care să-ţi aducă sănătate, o adiere caldă de feri-
cire, un nor plin de speranţe şi un soare străluci-
tor asemenea sufletului tău!

Să ai mereu în vedere că viaţa este o vie şi
fiecare ciorchine, dulce sau mai puţin dulce,
este un moment frumos şi mai puţin frumos al
vieţii.

Deci, sapă în via ta cu credinţă, răbdare, iu -
bi re şi speranţă ca fiecare rod să-ţi înfrumuseţe-
ze viaţa pe mai departe şi să facă din ea un
mănunchi de bucurii! 

Îţi urez tradiţionalul „La mulţi ani!“.

Livia COVaCI

La ceas aniversar

Dl Niculae Suciu împreună cu soţia
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Există nu puţini semeni de-ai noştri care se
declară credincioşi, dar spun uneori, chiar cu o
doză de mândrie, că ei nu merg la biserică, con-
siderând, poate, că mersul la biserică este o regulă
pentru oamenii mai puţin instruiţi, mai simpli. Ba
mai auzim şi o altă variantă a aceluiaşi mod de
gândire: „Eu am credinţa mea şi nu am nevoie de
biserică”. Cu alte cuvinte, credinţa lui se rezumă
la un subiectivism care nu are nimic de-a face cu
caracterul comunitar al creştinis mu lui. Vom în -
cer ca în cele ce urmează să arătăm importanţa
deosebită a participării la Sfânta Liturghie pentru
toţi credincioşii, indiferent de starea socială sau
intelectuală.

Plecăm de la cuvintele Sfintei Scripturi, ale
Mân tuitorului Însuşi. Anticipând  evenimentele
care aveau să urmeze,  în Evanghelia de la Ioan,
El face o afirmaţie şocantă pentru cei care îl
ascultau: „Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât
din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi
în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa
lumii este trupul Meu“ (Ioan 6, 51). La uluiala
celor prezenţi („Cum poate Acesta să ne dea
trupul Său ca să-L mâncăm?”), Mântuitorul le
răs punde: „Dacă nu veţi mânca trupul Fiului
Omu lui şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea
viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea
sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în
ziua cea de apoi“ (Ioan 6,53-54). Cu siguranţă că
cei prezenţi nu au prea înţeles nici de această dată.
Abia la Cina cea de Taină, Sfinţii Apostoli aveau
să intuiască ceva, atunci când Mântuitorul le ofe -
ră pâinea şi vinul, rostind cuvintele de instituire a
Sfintei Liturghii: „Luaţi, mâncaţi, acesta este
trupul Meu“, iar mai apoi: „Beţi dintru acesta toţi,
acesta este sângele Meu”, după care le-a cerut

„Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea” (Luca 22,
19-20). Prin această ultimă solicitare, El le cere
Sfinţilor Apostoli să continue ritualul respectiv, ei
şi urmaşii lor, până la sfârşitul veacurilor. Cu alte
cuvinte, Cina cea de Taină nu rămâne doar un act
de unicat, ea fiind oferită lumii prin lucrarea
Sfinţilor Apostoli şi a urmaşilor lor. 

Prin Jertfa de pe Cruce, întreaga existenţă a
Mântuitorului se pune în slujba umanităţii, resta-
bilind, în persoana Sa, armonia dintre Om şi
Dumnezeu. După Învierea Sa, înviere ce s-a con-
stituit în pecetea acestei restaurări, El rămâne cu
Sfinţii Apostoli încă patruzeci de zile pentru a-i
învăţa ce trebuie să facă pentru ca fiecare adept al
Său să beneficieze de împărăţia lui Dumnezeu,
adică să aibă parte de roadele Jertfei de pe Cruce.
Le promite pentru această lucrare trimiterea
Duhului Sfânt, arătând prin aceasta că viitoarea
lor lucrare nu va fi una strict umană, ci una sacra -
men tală. Şi astfel, după pogorârea Duhului Sfânt,
ei încep să săvârşească Sfânta Liturghie, numită
de Sf.Evanghelist Luca „frângerea pâinii“ (Fap -
tele Apostolilor 2, 46), primind Sfântul Trup şi
Sfântul Sânge al Domnului nostru Hristos sub
chipul pâinii şi al vinului. Având în vedere această
legătură fiinţială între Sfânta Liturghie şi Jerfa de
pe Cruce, ea, Sfânta Liturghie, devine centrul vie -
ţii creştine, prin care fiecare participant, devenind
beneficiarul roadelor Jertfei de pe Golgota, intră
în Împărăţia lui Dumnezeu promisă de Mântui -
torul, făcându-se părtaş vieţii veşnice. Ea este ac -
tua lizarea permanentă, până la sfârşitul veacurilor
a Jertfei de pe Cruce prin pre facerea tainică a
pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Domnului,
pentru ca roadele ei să fie accesibile credincio -
şilor din toate locurile şi toate timpurile.

Primii creştini participau cu rigurozitate la
Sfânta Liturghie şi se împărtăşeau cu Trupul şi
Sân gele Domnului. Ei aveau o viaţă morală de
sfinţenie şi cu siguranţă erau compatibili cu pri -
mi rea Sfintelor Taine. Cu toate acestea, Sfântul
Apostol Pavel le atrage atenţia să aibă mare grijă
în ce priveşte conduita morală raportată la Sfânta
Liturghie: „Oricine va mânca din Pâinea aceasta
sau va bea din paharul Domnului cu nevrednicie,
va fi vinovat faţă de Trupul şi Sângele Dom -
nului..., căci cel ce mănâncă şi bea cu nevredni-
cie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind Trupul
Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt nepu -
tin cioşi şi bolnavi şi mulţi au murit” (Epistola I
către Corinteni 11, 27-30).

Astăzi, prea puţini dintre noi mai pot să se
numească sfinţi. De aceea Biserica a rânduit taina
spovedaniei (despre aceasta vom vorbi cu alt
prilej), rânduială prin care ne refacem moralitatea
şi devenim compatibili cu Trupul şi Sângele
Domnului. De regulă, acest lucru se realizează în
perioada celor patru posturi mari de peste an.
Între ele, însă, fiecare credincios are datoria de a
participa la Jertfa euharistică, la Sfânta Liturghie,
chiar dacă nu se împărtăşeşte, pentru a se îm -
bogăţi sufleteşte, fiind prezent la drama mântuirii
noastre, drama Golgotei.

În altă ordine de idei, cunoscând faptul că
Sfânta Liturghie este expresia deplinei comuniu-
ni, săvârşirea ei în limba maternă are o importanţă
deosebită pentru etniile minoritare, care îşi păs -
trea ză mult mai bine identitatea cultural-spi ri -
tuală. Este evident faptul că în zonele cu minori-
tate ucraineană din ţara noastră în care Biserica
şi-a îndeplinit rolul de a liturghisi şi mărturisi cre -
dinţa în limba maternă conştiinţa etnică a ră mas
mai puternică, promovând tradiţii populare speci-
fice, unele dintre ele izvorând din negura timpu-
lui.   

Pr. dr. dumitru COLOtELO

Necesitatea creştinului de a merge la biserică

Fostul preşedinte al Ucrainei,
Viktor Iuşcenko, însoţit de un grup
de istorici, dar şi de fostul ministru-
consilier al Ambasadei Ucrainei la
Bucureşti, dl dr. Teofil Rendiuk, au -
torul unui studiu ştiinţific, tradus în
limba română de dl dr. Ion Robciuc,
intitulat „Hatmanul Ucrai nei – Ivan
Mazepa – Moldova  şi Ro mânia“, au
sosit într-o vizită la Galaţi în data de
25 octombrie 2017. Scopul pentru
care fostul preşedinte al Ucrainei,
însoţit de un grup de istorici de
anvergură, a efectuat această de pla-
sare este legat de faptul că în oraşul
dunărean a fost înmormântat, în
1710, trupul neînsufleţit al lui Ivan
Mazepa. Hatmanul şi-a pierdut viaţa
în războiul pe care ucrainenii, în
alianţă cu Carol al XII-lea, regele
Suediei, l-au purtat cu Rusia, iar o
întorsătură a istoriei a făcut ca hat-
manul să fie înmormântat de cazaci
la Galaţi, în Biserica Sfântului
Gheor ghe. De menţionat că prima
vizită neoficială a fostului preşe -
dinte al Ucrainei la Galaţi a avut loc
în 2016. Dl ministru Teofil Rendiuk
ne-a sunat la telefon la sediu, anun -
ţând despre această vizi tă, iar întâl-
nirea cu dl Viktor Iuşcen ko a avut
loc în Parcul Libertăţii unde este
amplasată statuia lui I. Mazepa încă
din anul 2004. 

Din Parcul Libertăţii am plecat la
locul unde a fost înmormântat hat-
manul Mazepa. Biserica Sf. Gheor -
ghe a fost distrusă prin inundare, de

comunişti, în anul 1962. Ieşit de
câţiva ani din lumea politică, fostul
preşedinte al Ucrainei, Viktor Iuş -
cen ko, intenţionează să restabilească
adevărul istoric în ceea ce-l priveşte
pe controversatul hatman al cazaci -
lor, Ivan Stepanovyci Mazepa
(1639-1709), personalitate conside -

rată în ţara sa de ceva vreme, dar
mai ales de la declanşarea crizei
Crimeei, un erou naţional de im por -
tan ţă majoră. Timp de decenii,
biografia lui Mazepa a fost falsi -
ficată în mod grosolan de autorităţile
bol şevice. Hatmanul căzăcimii
ucrai    nene a fost înfăţişat ca un aven-
turier care şi-a  trădat ţara şi a pro -
vocat mari nenorociri poporului
ucrainean. Cu prilejul vizitei pe care
a făcut-o la Galaţi, la 25 octombrie
2017, fostul preşedinte al Ucrainei a
mărturisit că istoria Ucrainei trebuie

rescrisă în ceea ce-l priveşte pe I.
Mazepa, pe baza mărturisirilor ce
trebuie scoase la lumină cu multă
migală. Primul pas în demersul de a
descoperi mormântul lui Ivan Ma -
zepa a fost semnarea unui protocol
de colaborare cu Universitatea „Du -
nă rea de Jos“ din Galaţi, document

fără de care nicio săpătură arheo -
logică nu ar putea fi autorizată, a
declarat prof. univ. dr. Iulian Bârsan,
rectorul Universităţii de Stat gălă -
ţene. După semnarea protocolului,
vizita a inclus discuţii cu profesori ai
Facultăţii de Istorie, Filosofie şi
Teologie, cu reprezentanţi ai Muzeu -
lui de Istorie şi ai Primăriei Galaţi,
pentru a fi clarificate o serie de as -
pecte juridice şi ştiinţifice legate de
intenţiile echipei de istorici ucrai -
neni. Deja s-a identificat locul în
care ar putea fi mormântul lui Ma -

zepa, însă zona este destul de mare,
de aproape un hectar, fiind acoperită
în proporţie de 60% de mai multe
clădiri: câteva blocuri, un hotel, un
restaurant şi sediul Camerei de
Conturi din Galaţi. Prima concluzie
a fost că procedura va fi una de du -
rată şi necesită o mulţime de apro -
bări speciale. Înainte de a trece la
acţiunile arheologice este  necesar să
se facă o cercetare minuţioasă a
arhivelor, trebuie studiate planurile
Bisericii Sf. Gheorghe, găsiţi, even-
tual, martorii care au participat la
demolare. Chiar dacă se vor găsi
oseminte, cine garantează că sunt
ale lui Mazepa? Trebuie găsiţi ur -
maşi pentru a preleva probe ADN,
astfel încât identificarea să fie
corectă, a fost de părere dl Con stan -
tin Ardeleanu, profesor universitar,
unul dintre reprezentanţii părţii ro -
mâne la discuţii. Trebuie întocmit un
dosar la Ministerul Culturii pentru a
solicita începerea săpăturilor arheo-
logice. În concluzie, I.S. Ma ze pa,
mare hatman al cazacilor din
Ucraina între anii 1689-1709, repre -
zintă o interesantă personalitate
politică şi militară, care a suscitat o
atenţie deosebită în istoriografie,
datorită poziţiei sale de conducător
al unui stat slav care a încercat, după
anul 1708, să dobândească vechiul
statut politico-juridic de stat inde-
pendent al Ucrainei faţă  de „aliatul“
şi „protectorul“ – Rusia – un impe -
riu aflat în plină expansiune politică
şi extensie teritorială, ce-şi exercita
dreptul forţei, sub masca elibera-
torului popoarelor creştine din sud-
estul Europei.

Vichentie NICOLaICIUC

Fostul preşedinte al Ucrainei în căutarea
mormântului lui Ivan Mazepa
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Aşadar romanul ,,Iaroşenko“, tematic, îl pre-
lungeşte pe Sadoveanu dezvăluind realităţi istori-
ce grave specifice nu numai Moldovei, ci şi
Ucrainei din care aflăm adevărata faţă a cucerito-
rilor creştini sau păgâni, conform previziunii lui
Nicoară, ce reprezenta ambele state vecine, fost
hatman al cazacilor şi domn al Moldovei, căci
cele două puteri, care se înfruntau pentru hege-
monie, la nevoie, se împăcau mereu în defavoarea
supuşilor lor. Romanul lui Osyp Makovei, la rân-
dul său, se publică în ziarul ,,Ruslan“ din Lviv în
1905, iar cartea dedicată tineretului şcolar apare
spre sfârşitul anului tot acolo, fiind reeditată la
Kiev în anii 1915, 1919, 1929 şi la Lviv în 1926,
succes pe care l-a prevăzut marele Ivan Franko în
studiul-sinteză ,,Literatura ucraineană 1904-
1908“, generalizând astfel: ,,Osyp Makovei prin
eroul Mykula Iaroşenko ne-a dat nouă, în baza
cercetării de studii şi izvoare istorice, o scenă
emo ţionantă a luptei dintre turci, polonezi şi ca -
zaci“. Într-adevăr Makovei a citit tot ce se putea
citi despre Bătălia de la Hotin din 1621, a cutre-
ierat câteva săptămâni terenul de lângă Ho tin,
între Siret, Prut şi Nistru, nordul Basa rabiei şi
Kamianeţ-Podilskyi ca să-şi imagineze scenele
de bătălie aidoma, a folosit propria disertaţie
,,Osman“ susţinută în 1899 în faţa marelui slavist
Vatroslav Jagić, la Viena, despre poetul croat Ivan
Hondulyci şi epopeea sa ,,Osman“ , care trata
exact tema victoriei polonezilor şi cazacilor îm -
potriva turcilor la Hotin (1621) şi-n sfârşit, recu-
noaşte autorul, de cel mai mare preţ i-a fost cartea
,,Istoria campaniei de la Hotin“ (1646) a comisa-
rului Jan Sobieski, voievod de Lublin şi partici-
pant direct la această în fruntare, unde au fost pre-
zente şi alte personalităti istorice ale vremii pre-
cum hatmanul Jan Karol Chodkiewicz, liderul
campaniei poloneze, hatmanul Petro Konaşevyci
Sahaidacinyi, liderul cazacilor zaporojeni, alături
de fostul hatman Iakiv Borodavka, Radu Mihnea,
domn al Ţării Ro mâneşti, Ştefan Tomşa luptând
pentru a doua domnie în Moldova alături de turci,
Petru Movilă, viitorul mitropolit al Kievului şi
pretendent la domnie tot în Moldova, alături de
poloni, ca urmaş al tatălui său, domn al Moldovei
şi Ţării Româneşti Constantin Movilă, ucis în
luptă cu tătarii, Stanislaw Liubomyrski, succeso-
rul lui Chodkiewicz şi Osman II, iniţiatorul cam-
paniei antipoloneze şi anticăzăceşti. Turcii cu
armata lor supranumerică asediază cetatea
Hotinului, unde s-au instalat mai devreme armata
poloneză şi cea a cazacilor ca să împiedice înain-
tarea lor spre Polonia. Despre taberele poloneză
şi cea a cazacilor aflăm amănunte zilnice prin

intermediul eroului ucrainean Mykula Iaroşenko
din Siret care ajunge la Hotin pe urmele familiei
sale smulse din sânul curţii părinteşti în robie de
către turci, prin peripeţii extreme, la limita dintre
viaţă şi moarte, asemănătoare lui Ionuţ Jder spre
Cetatea Albă a lui Alexandru cel Bun, unul dintre
oamenii Măriei Sale – cum zice Sadoveanu.
Mykula Iaroşenko, un ţăran din Siret, locuia
lângă biserica Troiţa, azi monument istoric din
vremea Muşatinilor, sub dealul Ruinei, al fostei
cetăţi de apărare a capitalei moldovene, ştia să
mânuiască sabia de la tatăl său Semen Iaroşenko,
armean de origine, fost luptător în armata cazaci-
lor ucraineni, stabilit la bătrâneţe la coarnele plu-
gului în Siret, şi, bineînţeles, ştia de la fratele său
Ilaş, plecat voluntar, fără voia părinţilor, să lupte
împotriva turcilor alături de viteazul cazac
Koreţki, spaima turcilor, de care nu se ştia de ani
buni nimic. Plecat în oraş după cumpărături auzi
clopote şi larmă mare pe dealul Ruinei şi, când
ajunse acasă, nu-şi mai găsi familia – mama, tata,
soţia Roxanda şi băieţelul de 4 ani Todyrko –
fiind luată în robie de turci în drum spre Hotin. El
lasă casa în grija vecinilor, cumpără o sabie din
cartierul tătarilor şi pleacă în urma familiei sale.
Pe drum eliberează fugari din robie, căzuţi în
mâinile mercenarilor, ce-i revindeau iarăşi turci-
lor. Strecurându-se printre aceştia întâlneşte chiar
pe viitorul hatman Sahaidacinyi, care venea cu un
grup de cazaci spre hatmanul Borodavka să apere
cetatea Hotinului, unde se instalaseră polonezii
lui Chodkiewicz. Atacaţi fiind de turci, care se
pregăteau de asediul cetăţii, Mykula îl salvează
pe Sahaidacinyi, rănit la mână şi ajunge în tran -
şeele cazacilor, repartizat pentru meritele sale, ca
salvator al fostului hatman la regimentul vestitu-
lui comandant Mychailo Doroşenko, care pentru
a-i mulţumi pe cazacii dezbinaţi de plimbarea pe
drumuri ocolitoare prin Basarabia pe sub nasul
turcilor şi tătarilor cu pierderi imense, propune
realegerea tătucului Sahaidacinyi din nou hatma-
nul lor în locul lui Borodavka, căci altfel n-aveau
nici o şansă în încleştarea lor cu păgânii. Într-ade-
văr turcii, în atacuri succesive, îi loveau doar pe
cazaci fiind respinşi mereu, până într-o zi cumpli-
tă, când fără ajutorul nemţilor ar fi pierdut, însă
armata poloneză n-a intervenit nici atunci pentru
a obţine o victorie decisivă. În aceste condiţii
Mykula, între atacuri, îşi căuta mereu familia
având trecere liberă nu numai între cazaci, dar şi
printre moldovenii lui Tomşa, ce construiau un
pod de atac peste Nistru prin socrul său
Ceamcean ce lupta alături de domn, care îi dădu
bietului moldovean un bilet de liberă trece spre
tabere de ostatici putând astfel să continue împli-
nirea visului său de a-şi răscumpăra familia. Timp

de o lună şi jumătate rezista în luptele cazacilor
atacaţi continuu de turci, care ţineau morţiş să
scape de cazaci, căci prezentau pentru ei pericolul
cel mai mare. Se zvonea că făceau târg chiar cu
polonii să le predea pe cazaci, deşi cazacii s-au
înţeles să lupte alături de polonezi împotriva pă -
gânilor - turcilor şi tătarilor - ce prădau continuu
pământurile lor, luând toate bogăţiile, vite, cai şi
oameni în robie. Un cazac scăpat viu din ghearele
lui Osman la Isaccea, lângă Dunăre, se afla în
cele 18 galere căzăceşti prinse la furat în
Basarabia, iar ordinul sultanului, care şi-a ucis pe
fratele Mahomet, era să-i extermine. Astfel, una
au scufundat-o, iar dintre cazacii prinşi o parte i-
au împuşcat ienicerii, pe alţii ,,singur i-a blago-
slovit cu săgeţi, pe unii, la porunca sa i-au belit de
vii, i-au călcat cu elefanţii, ori i-au rupt cu galere
şi cârlige, fie i-au despicat în două... Se ridica
părul măciucă să priveşti acestea“(v. O. Makovei,
Opere, vol I, ,,Iaroşenko“, pag. 627, Kiev, 1990,
traducere proprie).

După lupta cumplită a cazacilor cu turcii, la
asistenţa pasivă a polonezilor Mykula avea trece-
re şi la poloni prin Dzeron armeanul, care îi slujea
lui Petraşcu Movilă şi-l ţinea în tabăra leşilor pe
tatăl său în afara atacurilor turceşti, dar, din păca-
te, chiar la sosirea lui Mykula moldovenii de-aici
au fost atacaţi de o ceată de leşi că-s trădători de-
ai lui Tomşa şi bătrânul Iaroşenko va fi ucis sub
cetate chiar în ascunzătoarea de unde privea cu
fiul său grozăviile leşilor răzbunători asupra mol-
dovenilor, care pe cei vii îi aruncau de pe stâncă
în Nistru, împuşcând în râsete pe supravieţuitori,
deşi Petru Movilă îi ruga pe mai marii oştenilor
polonezi şi ai cazacilor – Chodkiewicz şi
Sahaidacinyi – să nu se poarte ca barbarii, jefuind
şi omorând pe moldoveni, cu toate că toţi cei ase-
diaţi sufereau de foame. Pierzându-l pe tata,
Mykula era dărâmat psihic, nu mai avea chef de
luptă, deşi în acea bătălie cumplită lupta ca un leu
cu sabia, suliţă şi oiştea salvând o grămadă de
camarazi de moarte, ba a adus chiar şi o limbă de
preţ în persoana unui paşă, ce oferea bogăţii mari
pentru libertate. Cu promisiunile unor cazaci de
a-l ajuta şi a lui Tomşa, de asemeni, el continua
căutările restului familiei şi fu fericit când desco-
peri într-o noapte de vacarm turcesc hainele
Roxandei şi descoperi chiar a doua zi nişte fugari
în frunte cu fratele său Ilaş, pe care toţi îl credeau
mort, însă acesta fiind rob de 5 ani la turci a fugit,
ca să cadă iar în robie la turcul din Ţarigrad, aici
la Hotin, unde i-a găsit pe mama, Roxanda, şi pe
Todyrko, ca să-i elibereze şi pe ei.

(Continuare în numărul următor)
Ioan CHIdEşCIUC

PRIMELE ROMANE ISTORICE ALE LUI OSYP MAKOVEI ŞI MIHAIL SADOVEANU: 
,,IAROŞENKO“ (1905) ŞI ,,ŞOIMII“(1904) – SIMILITUDINI ŞI DIFERENŢIERI

La 1 fe brua -
rie 2018, s-au
îm plinit 166 de
ani de la naş -
terea celui mai
de seamă dra-
maturg, nu ve -
list, pamfletar, poet,
scriitor, director de tea-
tru, co mentator politic şi
zia rist român, Ion Luca
Caragiale. George Căli -

nescu îl considera a fi cel mai mare dramaturg
român şi unul dintre cei mai importanţi scriitori
români.

Nu vom relua date cunoscute despre viaţa şi
opera lui Caragiale, ci ne vom opri doar la câteva
aspecte mai importante.

Adolescentul Iancu a început să scrie poezii,
dar înainte de debutul literar a fost fascinat de
performanţele teatrale ale unchiului său, actorul
şi şeful de trupă, Iorgu Caragiale.

L-a cunoscut pe Eminescu când tânărul poet,
debutant la „Familia“, era sufleor şi copist în tru -
pa lui Iorgu. Mai târziu, între anii 1878 şi 1881, a
colaborat la „Timpul“ alături de Emi nescu şi
Slavici.

După moartea sa (la 9 iunie 1912), Caragiale
a început să fie recunoscut pentru importanţa sa
în dramaturgia românească. Deşi a scris doar
nouă piese, el este considerat cel mai bun drama-
turg prin faptul că a reflectat cel mai bine realită-
ţile, limbajul şi comportamentul românilor. Ti pu -
rile şi situaţiile din comediile sale erau inspirate
din realitatea socială a timpului. Dar actualitatea
scrierilor lui Caragiale este de necontestat.
Destui politicieni de azi amintesc de caricaturile
caragialeşti.

Opera lui Caragiale i-a influenţat
pe alţi dramaturgi, cum ar fi Eugen
Ionesco, românul naturalizat în
Franţa care a pus bazele (împreună
cu Samuel Beckett) teatrului absurd.
Eugen Ionesco a înţeles de minune
latura perenă a satirei înaintaşului

său. Golul sufletesc, gândirea-şablon, marasmul
intelectual al omului modern au ieşit la iveală cu
toată puterea şi cruzimea adevărului. Putem face
o paralelă perfectă între „Cântăreaţa cheală“ a lui
Ionesco şi, de exemplu, „Căldură mare“ a lui
Caragiale. Smotocea şi Cotocea, Leonică Ciu pi -
ces  cu, Manolache Guvidi, Traha na che, Tipă -
tescu, Bibicu, Pristanda, Gudurău, o în treagă
gale rie din dramaturgia şi din „Momen tele“ lui
Caragiale reînvie prin Eugen Ionesco şi se perpe-
tuează şi azi, în viaţa noastră, oriunde.

Ion Luca Caragiale a fost ales post-mortem
membru al Academiei Române (1948).

Ion ROBCIUC

166 de ani de la naşterea lui
Ion Luca Caragiale
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Toată copilăria mea am petrecut-o în mijlocul
naturii: ba în grădina din spatele casei părinteşti
plină cu pomi fructiferi, ba în ţarină, în lunci cu
vitele la păscut, dar mai ales în pădurea plină cu
fel de fel de copaci. În luna mai te îmbăta mirosul
florilor de salcâm, apoi al
celor de tei. Urmau fagii,
frasinii, stejarii, arţarii. La
marginea pădurii, în lumi-
na bogată a soarelui erau
specii mai mici: socul,
cornul, măceşul, liliacul
sălbatic. Vara, îmi plăcea
oceanul de verdeaţă cu
valurile line pe care le
făceau vârfurile copacilor,
când adia vântul! Dar ste-
jarii erau de neclintit cu
crengile lor robuste, ară-
tându-şi măreţia şi nesu-
punerea. Frunzele se miş-
cau puţin grijulii să nu-şi deranjeze locatarii: o
mulţime de păsărele care cântau atât de frumos.
Adeseori stăteam nemişcată, ca o statuie, ascul-
tându-le şi minunându-mă de frumuseţea acestor
locatari ai pădurii, căutând tot timpul să-mi creez
o lume a mea. Vara, când mergeam cu fraţii mei
sau cu prietenii la cules de ciuperci, ne sculam
tare de dimineaţă ca să ne întoarcem cu coşul plin
de hribi, hulubiţe, creasta cocoşului, iuţari, găl-
bioare, zbârciogi etc., nişte delicatese fierte cu
fire de mărar şi pregătite sub formă de salată cu
usturoi verde tocat. Ştiam la perfecţie care sunt
comestibile şi care otrăvitoare. Aşa încât tovarăşii
de drum mă întrebau despre felul ciupercilor. În
cariera mea didactică, când predam lecţia despre
păsări, îmi apărea în minte tabloul cu pădurea şi
vieţuitoarele ei din copilărie. Când am predat
„Puiul“, elevii au rămas atât de impresionaţi,
încât pe obrajii lor s-a prelins o lacrimă. Apoi,
unii dintre ei au adus şi la şcoală căsuţe pentru
păsările care rămân în ţară să ierneze ca să arate
dragostea şi grija pentru păsărele. Apoi au dus
căsuţele acasă să le pună în pomi, în livadă cu
pomi fructiferi unde puneam şi hrană. În fiecare
an, primăvara plecam în pădure să le urăm bun
venit păsărilor, să ascultăm cântecele lor, iar

toamna făceam acelaşi lucru: le uram „drum bun,
să veniţi din nou sănătoase“. De ce spuneam aşa?
Pentru că rândunelele, la începutul lunii septem-
brie ne părăsesc şi zboară în Africa unde este
cald. Trebuind să zboare 6000 de km, traversând
Sahara cu călduri foarte mari, fără hrană, adeseori
numărul se reduce cu 50%. Rândunelele zboară
mai încet decât o barză sau o raţă sălbatică,
neavând aripi puternice, cu care să planeze şi să
se odihnească în zbor. De aceea, cu mari emoţii
aşteptăm întoarcerea dragilor oaspeţi. Orientarea
lor la întoarcere cuprinde un veritabil mister care
le face să fie şi mai mult iubite şi aşteptate în fie-

care primăvară. Când
pleacă toamna, lasă
cuiburile pustii, iar în
sufletele celor ce iubesc
păsările lasă un gol
imens. În lipsa rându-
nelelor simţind poate
cum tânjim după ele,
s-au domesticit vrăbiu-
ţele. Dorm în grajd
(când e mai frig mai
dorm şi în cuibul rân-
dunelelor) împreună cu
găinile, mănâncă îm -
preună cu ele, nu se
sperie când venim să le

admirăm, să le observăm. Dar nu puteam pricepe
de unde au atâta vervă şi energie: se trezesc odată
cu zorii, n-au program drămuit de sindicat, nici
pensie de boală sau bătrâneţe... Cu inimioara lor
cât un grăunte de muştar zboară şi cântă cât e ziua
de lungă pe soare sau zăpadă cu aceeaşi bucurie
în glas. Picioruşele lor nu mai groase decât croşe-
ta, ţopăie pe zăpadă sau pe pervazul de gheaţă.
Când venim cu mâncare pentru găini, ele nu se
sperie, ci înclină căpşorul într-o parte şi mărgele-
le ochilor spun „mulţumesc“. Uneori se îmbăiază
în jardinierele pline ochi cu zăpadă, fără apă
caldă. Când ne doboară stresul, furia, supărarea
sau neputinţa, să privim cu mai multă curiozitate
şi îngăduinţă păsările. Ele nu seamănă, nu seceră,
nu strâng nimic în hambare şi, totuşi, Tatăl Ce -
resc le hrăneşte şi le are în grija Lui. Oare nu sun-
tem şi noi făpturi ale Lui, ca şi ele? Şi acum, când
trec prin satul meu drag Dărmăneşti, mi-arunc o
privire către copacii cei bătrâni peste care parcă
n-au trecut anii. Au aceeaşi măreţie şi aceeaşi
aură de monumente vii ale naturii. Mă consolez
că odată, demult am făcut şi eu parte din povestea
lor.

artemizia GHEORGHI

Oaspeţii
iernii

Mihai VoLoŞCIUC

(după poemul „Un cerb trist“ din „Curierul 
ucrainean”, nr. 349-350, decembrie 2017)

„M-am întâlnit c-un cerb în vale“…
Aşa-i poemul început
Şi-n coarnele Măriei Sale
Parcă pădurea a-ncăput.

Privindu-i mersul în tăcere,
Majestuos şi degajat,
Simţeam pădurea cum îmi cere
Să-l recunosc drept împărat.

Mă  frământam, nu-mi găseam locul,
O, câte aş fi vrut să-i zic,
Că îl pândeşte glonţul, focul,
Dar n-am putut rosti nimic

Că a intrat în cârd de ciute,
Frumoase toate, de nespus,
Era prea vesel să m-asculte,
Chiar dacă ceva i-aş fi spus.

Văzând aceste dulci privelişti
Şi sufletu-mi se bucura
Şi se-nălţa fără oprelişti
Peste pădurea ce vibra.

Avea pădurea cin’ s-o poarte
În coarne spre o altă zi,
Să ducă-n veacuri, mai departe,
Zvon de uimiri şi bucurii.

Simţeam şi eu, cum cerbu-acela,
Că aparţin ăstui pământ,
Că vieţii suntem santinela,
Izvor de linişte şi cânt.

Şi-am stat privindu-i cu iubire,
Cu ochii plini de linişte
Şi-am zis spre cer cu mulţumire:
O, Doamne, cât de bine e!...

Ce bine-ar fi aşa să fie,
Dar adevăru-adevărat,
E că, numai în parodie
Aşa ceva e de-ntâmplat.

S-ar prea putea, dar nu se poate,
Cât braconieri avem câţi vrei,
Dom’ Voloşciuc are dreptate:
Ni-s cerbii trişti, şi noi ca ei!

Lucian PERţa

PARoDIE

Un cerb vesel

Cu vreo trei zile înaintea ajunului Bobotezei
pe stil vechi, avusesem o scurtă discuţie cu preo-
tul nostru paroh Petru Valentin Ardelean expri-
mându-ne îngrijorarea ca n-aveam gheaţă pentru
meşterirea de către enoriaşi a crucii de gheaţă,
conform tradiţiei. Albia Sucevei era acoperită
doar pe alocuri de o pojghiţă subţire şi fragilă. 

– Ce ne facem părinte?
– Ba plouă, ba fulguieşte. Asta-i... Până la

urmă cum o vrea Domnul. Aşa va fi! Poate nu va
fi nevoie de o cruce de lemn!

– Poate a mai fost de lemn. Eu cel puţin nu
mai ţin minte...

– Ca să nu prelungim discuţia eu spun ca va
fi aşa cum va dori Dumnezeu. Şi întrucât dialo-

gul a avut loc
pe holul Şco lii
G i m  n a  z i a l e
din Iz voa rele
Su cevei, au -
zin du-se so-
neria electrică,
preotul nostru
cu ca ta logul
sub braţ s-a
scuzat urmând
să-şi ţină ora
de re ligie. M-
am retras udat
bine de burni-
ţa care tocmai
atunci reînce-

puse dar care, peste noapte, şi în cele două zile
ce au urmat a cedat locul gerului nu lipsit în răs-
timpuri de şuierul rece al vântului însoţit de o
ninsoare bogată. Ciuleam urechile şi noaptea,
dar susurul Sucevei se auzea tot mai stins! Era
limpede pentru mine ca şi pentru orice creştin de
la noi că gheaţa groasă şi abundentă din zori a
contribuit la liniştea creştinilor, câţiva dintre ei
având deja întruchipată în minte crucea ce va fi
mo delată după rugăminţile lor adresate cu gân-
dul sau prin rostirea rugăciunilor către Tatăl
Ceresc.  

decebal alexandru SEUL

Radu BoTIŞ

(din „Curierul ucrainean“, nr. 351-352, 
ianuarie 2018)

O rază-mi cerne-n suflet îndoiala
Că tot ce scriu nu intră-n Absolut,
Aşa cum vreau şi totdeaun-am vrut,
Şi în lumina ei caut greşeala.

De taină voci îmi spun că niciodată
Eu n-o să izbutesc aşa să scriu
Ca mesager al noului să fiu,
Şi raza tocmai asta îmi arată.

Dar am aflat că „voci“ sunt trucuri vechi,
Că-s cei ce îmi contestă măiestria,
Eu simt că sensul vieţii mele-i poezia
Şi scriu de-acum cu dopuri în urechi!

Lucian PERţa

De taină voci…
PARoDIE

Cum a vrut 
Dumnezeu
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În mod sigur, sunt încă destul de
multe persoane care îl ţin minte pe
maestrul bucătar Colea Olexiuc,
cum i se spunea în cercul bucătari-
lor profesionişti, plecat dintre noi în
urmă cu 10 ani. Dacă trăia, îm -
plinea acum 100 de ani!

Centenarul naşterii lui Mykola
Olexiuc a fost organizat de Uniunea
Ucrainenilor din România, filiala
Bu cureşti, la 9 decembrie 2017, în
ca drul programului „Să ne cunoaş-
tem predecesorii“, demarat în anul
2017. 

Un grup de ucraineni, în general
dintre cei care l-au cunoscut pe
dom nul Olexiuc, s-a deplasat la Ci -
mi  tirul Bellu Evanghelic unde, pe

mormântul lui, au depus flori şi o
coroană din flori galbene şi albastre,
ca semn al respectului pe care-l
poar tă pentru cel ce a fost un bun
ucrai nean şi patriot, Mykola Ole -
xiuc. Ei au aprins lumânări pe mor-
mântul frumos amenajat chiar de
dânsul cu mult timp înainte de moar-
te. Pe partea din faţă a crucii stau
cuvintele-îndemn ale lui Şevcenko
din „Tes  tamentul“: «Не забудьте
по м'я  нути незлим, тихим сло-
вом». Iar pe spatele crucii sunt scri-
se două strofe sugestive din poezia
„Ele gie“ a poetului Osyp Ma kovei:
«Коли помрем і заростем квітка-
ми, у споминах ще оживем не раз,
аж поки поруч з нашими кістками
заснуть усі, що пам'ятали нас. І
буде се вже наша смерть остання,
наш порох вітер світом розжене;
прий де весна, прийде пора кохан-
ня, а нас ніхто й ніколи не
спімне...».

S-au depus flori şi la mormântul
proaspăt făcut alături, cel al soţiei
sale, Iulia, care în luna iunie a anului
trecut, la 97 de ani, a plecat şi ea la
cele veşnice. După cum se obişnu-
ieşte la ucraineni, cei prezenţi au
intonat câteva melodii specifice şi

cântece pe versurile Marelui Cobzar.
În după-masa aceleiaşi zile, la

sediul UUR Bucureşti, a avut loc o
emoţionantă evocare a celui care a
fost Mykola Olexiuc, în prezenţa
multor oaspeţi, a rudelor sale mai
îndepărtate (copii nu a avut domnul
Olexiuc), a prietenilor, precum şi a
reprezentantului Ambasadei Ucrai -
nei în Bucureşti, ministrul consilier

Ievhen Levyţkyi şi a soţiei acestuia.
Domnia sa a apreciat iniţiativa orga-
nizaţiei noastre de a aduce omagiu

predecesorilor ucraineni din capitala
României, de a le vizita mormintele,
mai ales că este deja cunoscut faptul
că în Bucureşti s-a adăpostit o mare
parte din emigraţia ucraineană şi aici
îşi odihnesc somnul de veci multe
personalităţi, din diferite epoci, iar
de acest aspect a început să fie inte-
resat chiar şi statul ucrainean. Şi
această problematică va trebui să fie
cercetată mai aprofundat, a subliniat

Domnia Sa.
În luările de cuvânt ale celor pre-

zenţi la masă rotundă, s-a subliniat
faptul că maestrul Olexiuc, după ce
şi-a ispăşit în închisoare pedeapsa de
a fi un bun ucrainean, a funcţionat în
multe restaurante renumite din
Bucureşti, a impresionat multe per-
sonalităţi cu bucatele sale atât prin
gustul, cât şi, mai ales, prin aspectul
lor! Însuşi poetul şi epigramistul
Păstorel Teodoreanu a apreciat la
superlativ bucătăria lui Colea, pe
când acesta lucra la unul din restau-
rantele prestigioase pe care le frec-
venta poetul şi i-a compus chiar şi o
epigramă: „Nu uitaţi, ciocnind paha-
rul/ Cu Spumos sau Ottonel, Nici pe
Colea bucătarul,/Nici pe mine,
Păstorel“.

Mulţi dintre participanţi la mani-
festare au ţinut să depene amintiri, în
cadrul mesei rotunde, despre cel
care, în urmă cu un deceniu, a plecat
dintre noi: doamna Virginia Tcaciuc,
soţia primului preşedinte al UUR şi
deputat, dna Elena Scoreico, nepoa-
ta Iuliei Olexiuc, dna Elena Bodrug,
ucraineanca căreia maestrul i-a
împărtăşit din experienţă în timp ce
lucrau împreună şi mulţi alţii. Eu am
putut să mă laud că dl Olexiuc când

a fost la nunta mea, în satul meu
natal din Maramureş şi a realizat
câteva aperitive, ele au fost atât de
aspectuoase şi înflorate, încât nunta-
şii nu au vrut să creadă că sunt
comestibile! S-a subliniat şi faptul
că domnia sa, chiar şi la o vârstă
înaintată, ca un ucrainean veritabil,
nu putea refuza să vină la nici o
acţiune culturală a UUR unde era
invitat şi aşteptat. 

După cum se ştie, el a reuşit să
publice multe cărţi din domeniul
artei culinare în limba română, co -
laborând, mai ales, cu Editura Teo -
ra. Să amintim doar câteva titluri:
„Preparate culinare reci“, „Re ţe tele
lui Colea“, „Preparate culinare fără
carne şi mâncăruri de post“,

„Reţete culinare cotidiene“ şi altele
care şi acum se reeditează. Dar dom-
nia sa a ţinut ca măcar o carte de
bucate să îi apară şi în limba ucrai-
neană şi ea a reuşit să iasă la Editura

„Litera“. Iar acest volum a fost atât
de apreciat în Ucraina, încât la Lviv
se intenţionează reeditarea lui.

La sfârşitul manifestării, formaţia
„Zorea“ la care domnul Olexiuc
ţinea tare mult şi o invita la diverse
fericite prilejuri să cânte, a interpre-
tat şi de această dată câteva melodii
populare ucrainene, mult îndrăgite
cândva de cel evocat.

La o gustare, cu care s-a încheiat
eve  nimentul şi la „un pahar de
vorbă“ a continuat discuţia despre
dom nul Olexiuc, dar şi despre alte
per  soane importante din lumea
ucrai neană din Bucureşti, despre
care puţini mai ştiu unde îşi odih-
nesc somnul de veci. Oricum, pro -
gra mul început va continua, prin
UUR, şi în acest an şi vom aştepta
cât mai multe sugestii de la semenii
noştri în acest sens.

A doua zi, după slujba religioasă
ucraineană duminicală, săvârşită la
bisericuţa de lemn din Drumul
Taberei, a fost organizat un parastas
de pomenire a maestrului bucătar
Colea Olexiuc şi a soţiei acestuia.
Dumnezeu să-i ierte şi să-i odih-
nească în pace pe amândoi şi pe toţi
ucrainenii care au plecat dintre noi şi
au lăsat urme adânci, făcând cinste
comunităţii noastre din România.

Iaroslava-Oresea COLOtELO

Pe parcursul vieţii cunoaştem o mulţime de
oameni. Pe unii îi păstrăm cu plăcere în suflet,
lăsându-i să alcătuiască temelia acestuia. La
temelia sufletelor multora stau clipele frumoase,
în unele cazuri unice, dăruite de Colea Coriciuc.
La 3 februarie, s-a împlinit 1 an de când nu mai
este printre noi. A lăsat în urmă lacrimi şi durere,
deznădejde. Pentru că el era omul care ajuta şi pe
săracul, şi pe bogatul. Era un vindecător fără
arginţi, preţuind sănătatea care este lucrul cel mai
de preţ în lume. Pentru el bucuria constituia
motorul supravieţuirii şi căuta să bucure nu
numai pe cei în mijlocul cărora a trăit, ci şi pe
mulţi, foarte mulţi din toate colţurile ţării. De

aceea, la praznicul de 1 an au curs maşini din
toată ţara. Pe mulţi i-a salvat şi în cazuri în care
nici medicii nu au dat şanse de supravieţuire. Cei
veniţi au acoperit mormâtul lui Colea cu flori. Şi
soţia sa, Nataşa, profesoară de limba română,
fosta mea elevă de care sunt mândră, a primit
coşuri uriaşe de flori – gest de stimă şi respect
pentru munca despusă alături de soţul ei pentru
ajutorarea semenilor. Amândoi erau îndrăgostiţi
de natură. Au privit-o de aproape, au înţeles-o, au
studiat calităţile curative ale plantelor, florilor, le-
au cules, s-au bucurat că arborii, iarba, florile
sunt împreună cu ei pe această generoasă planetă,
Pământ. După moartea mult prea prematură  şi
neaşteptată a lui Colea, pe lângă faptul că am
rămas surprinşi şi îndureraţi, avem mult de învă-
ţat: să ne bucurăm de universul care ni s-a dat, să
fim capabili de un răspuns emoţional la ceea ce

trăim, să facem bine că bine vom găsi chiar dacă
nu imediat şi nu în acelaşi loc, să fim proprii
noştri constructori, reconstructori şi arhitecţi, să
ne clădim permanent destinul, să aducem în vizo-
rul lui calmul, încrederea, liniştea, iubirea, lucidi-
tatea şi nădejdea că nimic nu e întâmplător.

Să ne amintim că mai avem multe de învăţat
chiar şi la adânci bătrâneţe. De sufletul meu „s-a
lipit“ articolul „Ultima zi“ al Mălinei Aniţoaie.
Articol pe care l-am decupat din ziarul „Crai
nou“ şi l-am purtat ca pe o carte de rugăciune pe
unde am umblat în străinătate. Ba l-am citit în
Italia „stranierelor“ care l-au şi înregistrat pe
telefoane mobile.

Acolo, din articol, se desprinde îndemnul să
trăim fiecare zi ca şi cum ar fi ultima.

artemizia GHEORGHI

Un deceniu de când 
Colea Olexiuc a intrat în eternitate

In memoriam Colea Coriciuc
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După cum transmite site-ul Administraţiei
Prezidenţiale, la 23 ianuarie 2018, a început
Forumul Mondial de la Davos, în Elveţia.
Conferinţa anuală de elită a durat patru zile şi
i-a adunat la un loc pe cei mai puternici politi-
cieni şi oameni de afaceri din lume.

La această reuniune anuală a luat parte şi
preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, în
fruntea unei delegaţii ucrainene.

„Referitor la rezultatele participării la Fo ru -
mul de la Davos, dacă răspund printr-o singură
frază, pot spune că totul a fost foarte bine“, a
afirmat Poroşenko la briefingul consacrat
rezultatelor participării la cea de-a 48-a şedinţă
anuală a Forumului Economic Mondial de la
Davos şi întâlnirilor bilaterale avute cu acest
prilej.

Am avut consultări extrem de detaliate cu
partenerii noştri din cadrul organizaţiilor finan-
ciare internaţionale. Ele au fost foarte con-
structive“, a mai spus preşedintele. Au fost
convenite poziţiile privind venirea experţilor în
Ucraina şi paşii ce au mai rămas de urmat pen-
tru invitarea misiunii în vederea obţinerii
următoarei tranşe. Şi toate acestea intră acum
în sarcina Guvernului şi Parlamentului, a adău-
gat preşedintele. 

„Sunt convins că, dat fiind faptul că noi am
grăbit venirea experţilor pentru stabilirea de

comun acord a unor soluţii convenite este deja
un lucru extrem de pozitiv“, a menţionat Petro
Poroşenko.

Preşedintele a amintit despre câteva întâl-
niri, în special despre întâlnirea cu directorul
general al FMI, Cristine Lagarde, cu prim-
adjunctul acesteia, David Lipton, cu preşedin-
tele Băncii Mondiale, Jim Yong Kim. „Au fost
discuţii detaliate şi scrupuloase care ne permit
să privim cu optimism în viitor“, a menţionat
şeful statului.

În afară de acestea, la „Casa Ucraineană“
din Davos a avut loc întâlnirea cu preşedintele
Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, Suma Chakrabarti. „Dacă vorbim
despre paşii practici, pot spune că l-am rugat
pe preşedintele Chakrabarti ca în 2018 să acor-
de mai multă atenţie sectorului privat, ca
BERD să crediteze în mai mare măsură secto-
rul privat şi municipal deoarece investiţiile
comune şi creditarea permit să crească transpa-
tenţa investiţiilor, luând în considerare descen-
tralizarea“, a spus şeful statului. 

Preşedintele i-a mulţumit reprezentantului
UE, Hugo Mingarelli, pentru aprecierile poziti-
ve ale acestuia la adresa rezultatelor descentra-
lizării. „Pe baza finanţării în comun se schimbă
în mod fundamental faţa oraşelor noastre – a
drumurilor, a iluminatului, a şcolilor, a infra -

structurii urbane, a economiei de energie. Toate
aceste direcţii se realizează în prezent. Bazele
lor sunt puse inclusiv la aceste convorbiri avute
de mine la Davos. Iar eu sunt extrem de mulţu-
mit“, a menţionat şeful statului. „O altă carac-
teristică a Forumului de la Davos, 2018 este
aceea că niciodată nu a fost un număr atât de
mare de întrebări din partea marilor investitori
străini. Mă bucur foarte mult căci aceasta ne
oferă argumente în plus pentru a promova cu
hotărâre reforma fiscală şi pentru a adopta
decizii privind cadastrul funciar“, a afirmat
preşedintele.

Şeful statului a mai menţionat că este nece-
sară crearea Biroului Naţional pentru Cercetări
Financiare, interzicându-se altor organe de
forţă  „să se apropie“ de bussines. „Trebuie să
avansăm în problema înlocuirii impozitului pe
profit cu impozitul pe capitalul realizat, scutind
de impozite fondurile reinvestite în dezvoltarea
economiei ucrainene. Trebuie să facem tot ce
se poate pentru a asigura, în 2018, creşterea
economică“, a spus preşedintele.

Şeful statului s-a întâlnit cu preşedinţii
Poloniei şi Lituaniei, cu premierii Croaţiei şi
Marii Britanii, cu liderii ţărilor baltice şi balca-
nice, cu o serie de investitori care se pregătesc
să vină în Ucraina, în infrastructura ei portuară
şi rutieră, în industria alimentară şi prelucră-
toare, în energetică etc.

Preşedintele a apreciat activitatea „Casei
Ucrainene“ de la Davos. „Atitudinea, speranţe-
le, disponibilitatea şi optimismul faţă de
Ucraina i-au dominat pe toţi vizitatorii „Casei
Ucrainene“. Şeful statului a mulţumit întregu-
lui colectiv al „Casei Ucrainene“ din Davos
pentru munca fantastică pe care a făcut-o aces-
ta, spunând „aţi făcut o treabă strălucită“.

Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, s-a
întâlnit cu secretarul de stat al SUA, Rex
Tillerson, cu care a discutat problema coordo-
nării acţiunilor celor două ţări în probleme de
securitate. Anunţul în acest sens a fost făcut de
şeful statului ucrainean la briefingul consacrat
rezultatelor întâlnirii care a avut loc cu prilejul
participării lui Petro Poroşenko la cea de a 48-
a şedinţă anuală a Forumului Economic Mon -
dial de la Davos. „Noi am convenit să ne coor-
donăm acţiunile în probleme de securitate“, a
comunicat Petro Poroşenko.

„I-am mulţumit secretarului de stat al SUA
pentru telefonul prin care Ucrainei i s-a confir-
mat acordarea armelor de apărare. Noi vedem
de pe acum posibilităţi noi de colaborare în
domeniul apărării şi ne-am înţeles asupra noi-
lor etape ale acestei colaborări“, a mai menţio-
nat şeful statului.

Preşedintele i-a mulţumit secretarului de
stat al SUA pentru sancţiunile care se introduc
de către partenerii americani împotriva rezi-
denţilor ruşi. „Sunt convins că această politică
este eficientă. Pentru noi este extrem de impor-
tant acest mecanism de influenţă pentru a adu -

ce Rusia la masa tratativelor şi a asigura astfel
dezocuparea Donbasului şi eliberarea Cri -
meei“, a menţionat preşedintele.

Şeful statului a subliniat importanţa coordo-
nării poziţiilor în problema desfăşurării misiu-
nii de pace în Donbas. „Este extrem de impor-
tant ca noi să planificăm şi să convenim un
eventual proiect al rezoluţiei privind forţele de
menţinere a păcii în Donbas şi caracteristicile-
cheie pe care trebuie să le conţină această rezo-
luţie. Noi beneficiem de întreaga susţinere a
SUA, a altor parteneri din Consiliul de Secu ri -
tate al ONU şi eu îmi păstrez optimismul că
acest lucru se poate întâmpla în 2018“, a spus
preşedintele.

„Eu, în calitate de preşedinte al Ucrainei, şi,
din dispoziţia mea, diplomaţii ucraineni vor
depune eforturi maxime în acest sens“, a adău-
gat şeful statului.

Preşedintele a reamintit faptul că în ziua res-
pectivă are loc întâlnirea reprezentantului spe-
cial al preşedintelui SUA în Ucraina, Kurt
Volker, cu reprezentantul Rusiei. „Cu certitudi-
ne se va insista asupra continuării discuţiilor
legate de eliberarea tuturor ostaticilor şi a deţi-

nuţilor politici care se află în închisorile din
Rusia“, a subliniat preşedintele. El l-a informat
pe secretarul de stat al SUA despre procesele
care au avut loc la eliberarea ostaticilor ucrai-
neni şi i-a mulţumit pentru ajutorul acordat
părţii ucrainene în cadrul acestui proces. „Am
convenit ca acest proces să fie continuat“, a
adăugat şeful statului.

Preşedintele a salutat eliberarea altui ostatic,
a lui Roman Savkov, care s-a aflat în închisoare
într-o stare extrem de gravă şi care, datorită
unor acţiuni eficiente, s-a reîntors acasă.  „Am
discutat cu el şi cu tatăl lui. Salut din nou faptul
că ucrainenii se întorc acasă unde îi aşteaptă
rudele şi întregul popor ucrainean“, a menţio-
nat el.

Petro Poroşenko a spus, de asemenea, că a
mulţumit SUA pentru ajutorul acordat piloţilor
ucraineni la Kabul. „Aceasta a fost o nouă con-
firmare a eficienţei colaborării noastre: colabo-
ratorii noştri au fost transferaţi şi cazaţi într-un
loc sigur; ne-au ajutat să-i identificăm pe piloţii
noştri şi să organizăm repatrierea lor în
Ucraina“, a spus preşedintele.

„Acesta este un lucru extrem de important
deoarece colaborarea noastră, încrederea noas-
tră trebuie să se manifeste inclusiv în cazul
unor asemenea atacuri teroriste. Fără îndoială,
coordonarea acţiunilor noastre în combaterea
terorismului va fi şi mai bună. Noi am convenit
să colaborăm în această direcţie“, a spus preşe-
dintele exprimându-i totodată condoleanţe în
legătură cu moartea, în timpul acestui atac, a
celor trei americani.
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