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PORNIND ÎN CĂLĂTORIE ÎN TRECUT
Cum să lucrăm cu manualul

Din timpuri străvechi pe pământul nostru au trăit oameni. Ei 
creşteau pâine, sădeau livezi, educau copii, învăţându-i cum să 
muncească pentru a-şi câştiga pâinea cea de toate zilele,  ei îşi doreau 
sincer ca pământul natal să înflorească şi să prospere. Experienţa 
milenară, primită drept moştenire de la generaţiile anterioare, demonstra 
că acel vis sacru se va împlini dacă fiecare zi se va întipări în memorie 
şi va deveni o comoară pentru urmaşi. Aşadar, ei le lăsau copiilor drept 
moştenire înţelepciunea poporului: „Viitorul este imposibil fără să-ţi 
cunoşti trecutul”. 

Menirea acestui manual este de a fi prima treaptă în procesul studierii 
trecutului Patriei noastre. Manualul îi va familiariza pe elevi cu trecutul 
Ucrainei, îi va învăţa să perceapă evenimentele din cele mai vechi 
timpuri, să vadă în ele destinele unor oameni aparte. Sperăm că 
familiarizarea cu istoria Ucrainei şi cu activiştii ei – cunoscuţi făuritori ai 
statului, savanţi, conducători de oşti, poeţi şi pictori, muncitori neobosiţi 
– n-o să vă lase indiferenţi şi o să vă ajute să deveniţi în viitor adevăraţi 
făuritori de bine pe acest pământ.

Manualul este întocmit astfel ca voi să aveţi posibilitatea nu numai să 
cunoaşteţi lucruri despre timpurile din trecut pe teritoriul Ucrainei, ci şi 
să vă simţiţi în rolul de cercetători ai acelei perioade. Deja la primele 
lecţii veţi afla cum anume savanţii-istorici cercetează evenimentele, 
care au avut loc. Pentru a reda cât mai veridic acele evenimente, 
savanţii îşi confruntă concluziile cu izvoarele istorice (astfel sunt numite 
materialele, care sunt, fiind spus la figurat, martori ai evenimentelor din 
trecut). Fără izvoare istorice nu poate exista istoria. Iată de ce manualul 
vă va învăţa să lucraţi cu izvoarele – fragmente din cărţile vechi, 
amintiri, mărturii ale oamenilor, fotografii. 

Toate evenimentele, despre care veţi afla din acest manual, au avut 
loc în anumite perioade de timp. Istoricii le numesc date. Datelor şi 
evenimentelor le sunt dedicate aşa-numitele probleme cronologice: 
pentru a le rezolva, voi, ca adevăraţi cunoscători ai trecutului, veţi 
calcula câţi ani au trecut de la primul eveniment până în ziua de astăzi, 
câţi ani au trecut între evenimente etc.

Toate evenimentele din trecut s-au produs pe un anumit teritoriu. 
Pentru istorici este foarte important să stabilească locul unde s-a 
produs evenimentul. Acest lucru poate fi învăţat studiind harta istorică.      
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De unde şi în ce mod istoricii află despre trecut

Cu ajutorul acestui manual veţi învăţa care anume însărcinări şi în ce 
mod trebuie să le îndepliniţi: la textele istorice, fragmente din izvoare, 
documente fotografice şi ilustraţii sunt anexate însărcinări. Acestea pot 
fi îndeplinite de sine stătător, în perechi sau în grup. Asupra acestor 
însărcinări indică desenele-simbol:

 – lucraţi în perechi;

 

 – lucraţi în grup;

 – discutaţi.  

Veţi găsi în textul din manual anumite sfaturi cum să prelucraţi 
materialul la lecţie. Drept călăuză serveşte rubrica „La această lecţie 

veţi învăţa” , unde sunt formulate recomandări în conformitate cu 

programul de învăţământ, după care a şi fost întocmit manualul. Citiţi 
cu atenţie aceste recomandări de două ori – la începutul şi la sfârşitul 
lecţiei, comparând cu ele ceea ce aţi învăţat. 

Fiecare parte a textului este precedată de un titlu-întrebare . 

Completaţi neapărat răspunsul la această întrebare cu impresiile şi 
cugetările de pe urma celor citite.

Atragem atenţia dumneavoastră la rubrica „Citiţi în timpul liber”. Ea 
conţine date istorice, pe care le veţi găsi după fiecare capitol. Citind 
acest material, veţi afla nu numai fapte interesante din trecut, mărturii 
despre care se păstrează în izvoarele istorice, ci veţi deveni, într-un fel 
sau altul, martori sau participanţi ai acelor evenimente. De aceea, vă 
îndemnăm să citiţi aceste istorisiri pe roluri, şi să le înscenaţi. Citind 
istorisirile, faceţi neapărat schimb de impresii unii cu alţii. Daţi aprecieri 
personalităţilor istorice. Povestirile o să vă ajute să deosebiţi adevăratele 
fapte istorice de cele inventate. Pentru aceasta trebuie să rezolvaţi 
însărcinările la textele istorisirilor. 

Pentru a verifica nivelul de însuşire a materialului, vă vine în ajutor 

însărcinarea „Verificaţi-vă şi apreciaţi-vă” . 
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Cu ajutorul însărcinărilor, propuse în această rubrică, aveţi 
posibilitatea să vă apreciaţi nivelul cunoştinţelor, atribuindu-vă pentru 
fiecare însărcinare de la unu până la trei puncte. 

Atragem atenţia dumneavoastră asupra capitolelor din care este 
compus manualul. Citiţi cu atenţie cuprinsul manualului. Aţi observat 
că primul capitol poartă un caracter de documentare; el aşa şi se 
numeşte – „DE UNDE ŞI ÎN CE MOD ISTORICII AFLĂ DESPRE 
TRECUT”. Următorul capitol este consacrat celor mai renumite 
personalităţi istorice şi celor mai cunoscute evenimente din istoria 
Ucrainei. El se numeşte „DESPRE CE ŞI DESPRE CINE POVESTEŞTE 
ISTORIA”. Manualul se încheie cu capitolul „DE CE MONUMENTELE 
DE CULTURĂ FAC PARTE DIN PATRIMONIUL ISTORIC”. În acest 
capitol veţi lua cunoştinţă de cele mai renumite monumente din Ucraina. 

În finalul fiecărei lecţii, vă puteţi expune părerea de pe urma celor 

citite şi auzite. La aceasta vă îndemnă şi întrebările din desenul   

Cugetările dumneavoastră şi ale colegilor de clasă o să vă ajute să 
percepeţi mai bine trecutul, să trageţi din toate acestea concluzii pentru 
sine. 

Suntem convinşi că aceste însărcinări n-o să vă lase indiferenţi şi veţi 
dori neapărat să răsfoiţi cartea acasă, să vă împărtăşiţi impresiile celor 
apropiaţi. Aşadar, nu evitaţi paginile, care conţin următoarele simboluri:

 – îndepliniţi acasă; 

 – de sine stătător.

Pentru a organiza bine la lecţii activitatea în perechi, grupuri şi 
în cerc general, vă rugăm să ţineţi cont de următoarele sfaturi.

Cum să lucrăm în perechi
 Activitatea în perechi vă permite să obţineţi aptitudini de colaborare, 
capacitatea de a vă exprima şi de a asculta în mod activ.

Organizaţi-vă munca în perechi după următorul model:
1) citiţi însărcinarea şi recomandările pentru îndeplinirea ei;
2) determinaţi-vă cine va vorbi primul;
3) expuneţi-vă părerile pe rând;
4) ajungeţi la o părere comună;
5) determinaţi-vă cine dintre dumneavoastră va comunica despre 

rezultatele muncii.
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De unde şi în ce mod istoricii află despre trecut

Pentru a avea succes în comunicările în perechi, vă rugăm să ţineţi 
cont de următoarele:

- întotdeauna priviţi în ochii interlocutorului;
- oferiţi-i interlocutorului un zâmbet frumos, folosind cuvintele „da”, „e 

clar”, „ai dreptate”, „o părere bună” etc;
- nu vă ruşinaţi să puneţi întrebări de precizare de tipul „Într-adevăr 

crezi că...?”, Am înţeles corect că...?”;
- expunerea dumneavoastră trebuie să fie plină de conţinut, 

convingătoare, să corespundă planului, adică să conţină părţile de 
introducere, de bază şi de încheiere.

Nu uitaţi că atât vorbitorul, cât şi ascultătorul, trebuie să respecte 
anumite reguli. Ascultătorul nu trebuie:

- să dea sfaturi, întrerupându-l astfel pe vorbitor;
- să schimbe tema discuţiei;
- să dea apreciere persoanei care vorbeşte;
- să povestească despre propria experienţă.

Cum să lucrăm în grupuri mici

Ţineţi minte că grupurile mici trebuie să fie compuse din patru-
cinci elevi, care trebuie să îndeplinească împreună o anumită 
însărcinare. Elevii sunt uniţi în grup de către profesor. Grupul 

trebuie să lucreze timp de 9-15 minute. Membrii lui raportează neapărat 
în faţa clasei despre felul cum au îndeplinit însărcinarea. 

 Pentru ca munca în grup să dea un rezultat pozitiv, respectaţi 
următoarele reguli:

1. Distribuiţi cât mai rapid rolurile în grup.
Conducătorul grupului:
- citeşte însărcinarea;
- organizează ordinea îndeplinirii;
- le propune membrilor grupului să-şi spună părerea pe rând;
- antrenează grupul la muncă;
- face bilanţul muncii efectuate;
- numeşte raportorul cu consimţământul grupului.
Secretarul:
- notează pe scurt şi pe înţelesul tuturor rezultatele muncii grupului;
- trebuie să fie gata pentru a expune părerea grupului în timpul 

totalizării rezultatelor şi a-l ajuta pe raportor;
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Mediatorul:
- cronometrează timpul;
- antrenează grupul la muncă.
Raportorul:
- expune clar părerea grupului;
- raportează despre rezultatele activităţii grupului.
2. Toţi elevii participă la discuţii, expunându-şi pentru început părerile 

la dorinţă, iar apoi – pe rând. 
3. Nu vă întrerupeţi unii pe alţii. 
4. Examinaţi ideile şi nu persoana elevilor.

Cum să participăm la examinarea problemei                                               
într-un cerc general

Discuţiile sunt un moment minunat pentru a clarifica poziţiile 
fiecăruia într-o anumită problemă. Ele oferă posibilitatea de a 
asculta cât mai multe păreri pe marginea problemei discutate.

 Pentru ca aceste discuţii să fie interesante şi fructuoase, este 
important:

- să vorbiţi pe rând şi să nu-i întrerupeţi pe participanţii la discuţie 
(pentru stabilirea ordinii ridicaţi mâna sau folosiţi un microfon imaginar);

- să ascultaţi cu atenţie şi să nu repetaţi părerile, ideile care au fost 
expuse deja (dacă doriţi să aderaţi la părerea care a fost deja exprimată, 
spuneţi despre aceasta în mod clar şi argumentaţi-vă poziţia cu 
exemple şi fapte noi);

- să fiţi cât mai laconici şi să vă exprimaţi opiniile cât mai logic;
- să creaţi în clasă o atmosferă de încredere şi respect reciproc, 

antrenând la discuţii un număr cât mai mare de elevi;
- să vă abţineţi de la participarea la discuţii până la data următoare, 

în caz dacă poziţia dumneavoastră a fost deja exprimată şi argumentată. 

Vă dorim mult succes în cunoaşterea trecutului!



De unde şi în ce mod istoricii află despre trecut
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DE UNDE SI ÎN CE MOD 

ISTORICII AFLA DESPRE TRECUT

§1.  CĂLĂTORIA ÎNCEPE                                                                                       
sau ISTORIA CA ŞTIINŢĂ

La această lecţie veţi învăţa:
          1. Să determinaţi particularităţile istoriei ca ştiinţă despre trecutul omenirii. 2. 

Să explicaţi cine sunt istoricii, de unde şi în ce mod află ei despre timpurile străvechi. 
3. Să aduceţi exemple din izvoarele istorice. 4. Să alcătuiţi o povestire despre Myhailo 
Gruşevski. 

Examinaţi fotografia. Cum credeţi, când au trăit oamenii din fotografie? De 
ce credeţi anume astfel? Ştiţi voi, oare, cum a fost viaţa în Ucraina cu 100 
de ani în urmă? De unde putem afla despre acest lucru? Vă este interesant 
să aflaţi cum au trăit oamenii în vechime? Despre care perioade de timp aţi 
dori să aflaţi mai mult? 
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De unde şi în ce mod istoricii află despre trecut

Ce înseamnă istoria şi de ce este important să studiem 
istoria ţinutului natal?

Atitudinea respectuoasă faţă de trecut este 
o trăsătură caracteristică poporului ucrainean. 
Despre trecut în Ucraina se spunea 
întotdeauna că este ceva sfânt, bun. Până 
acum în limba ucraineană sunt folosite 
îmbinările: Nu din cauza noastră s-a 
întâmplat, nu din cauza noastră se va încheia; 
Nu face cu forţa, ci cu mintea, nu cu inima, ci 
cu obişnuinţa. Din timpurile cele mai vechi, 
amintirea despre trecut se păstra în mituri, 
legende, povestiri, cântece. Cu timpul, odată 
cu apariţia scrisului, despre evenimentele 
zilei de ieri povesteau letopiseţele. 
Înveşnicind pentru urmaşi evenimentele din 
trecut, creatorii letopiseţelor intenţionau, în 
acelaşi timp, să le înţeleagă, să clarifice 
cauzele şi consecinţele lor. Astfel, s-au 
acumulat treptat cunoştinţele istorice.

  Aşadar, istoria este ştiinţa despre 
trecutul omenirii. Ea studiază viaţa şi 
activitatea omului, cercetează multilateral 

evenimentele mai mari şi mai mici din timpurile cele mai vechi şi până 
în ziua de ieri, stabileşte cum şi de ce viaţa omenească s-a schimbat şi 
s-a perfecţionat, devenind cea care este acum.

Ce sensuri mai are cuvântul „istorie”? Înscenaţi dialoguri, în care cuvântul 
„istorie” semnifică „întâmplare”, „povestire”, „trecut”. 

Studiaţi ilustraţiile. Cugetaţi de ce istoria este numită comoară a 
experienţei – cunoştinţelor, deprinderilor cotidiene, descoperirilor şi 
progreselor tehnice.

1. Ce fel de descoperiri şi perfecţiuni tehnice sunt ilustrate în fotografii?
2. Ar fi fost posibil, oare, actualul nivel al tehnicii fără realizările precedente? 
Argumentaţi-vă răspunsul?
3. Cum se păstrau, după părerea dumneavoastră, în timpurile mai vechi experienţa 
şi cunoştinţele?

Pagină din letopiseţ. 
Letopiseţele – scrieri despre 
cele mai importante eve-
nimente din an în an „din 
vară în vară”, după cum se 
spunea pe atunci.



11

Avionul de transport An-225 „Mria” este cel mai mare avion de transportare a 
încărcăturilor din lume. El a fost proiectat şi construit la Kyiv în anii 1984-1988.

Trăsură 
Sfârşitul secolului al XVIII-
lea – începutul secolului al 
XIX-lea. 
Ţinutul Kyiv. 

Autoturism al companiei 
engleze „Rolls Roys”, anul 
1907.

§ 1. Călătoria începe sau Istoria ca ştiinţă
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De unde şi în ce mod istoricii află despre trecut

Pentru eternizarea memoriei despre oamenii renumiţi şi despre cele 
mai importante evenimente, sunt înălţate monumente – ansambluri 
sculpturale, statui, busturi, coloane, obeliscuri etc. Monumentele fac 
parte din patrimoniul cultural al omenirii.

1. Monument în cinstea Independenţei Ucrainei. Kyiv.
2. Monumentul Gloriei Eterne de pe Mormântul Soldatului Necunoscut. Kyiv.
3. Monumentul lui Myhailo Gruşevski. Kyiv.

1 2 3

Cum află savanţii-istorici despre timpurile din trecut?

Ilustraţiile, prezentate în primele pagini ale acestui manual, sunt 
fotografii. Istoricii le numesc documente fotografice, doar acestea 
constituie importante izvoare de cunoaştere a timpurilor străvechi. În afară 
de fotografii, despre evenimentele din trecut vorbesc şi multiplele obiecte, 
care au ieşit de sub mâna omenească, cuvântul scris sau rostit. Asemenea 
surse de informaţie sunt numite izvoare istorice. Studiindu-le, savanţii 
clarifică care au fost condiţiile de viaţă în trecut. Oamenii de ştiinţă clasifică 
izvoarele istorice în materiale, scrise şi orale.

Din categoria izvoarelor materiale fac parte monedele din trecut, 
obiectele gospodăreşti, lucrurile din casă, vesela, îmbrăcămintea, 
bijuteriile. Cât de însemnate ar fi ele pentru istorie, totuşi, descrierea 
trecutului numai în baza acestor obiecte ar fi nici pe departe completă. 
După cum se ştie, aceste obiecte nu se păstrează un timp foarte îndelungat. 
De aceea, istoricii se folosesc şi de izvoarele verbale – scrise şi orale. 
Datorită oamenilor de ştiinţă, „capătă grai” incrustările în pietre, oase, 
metal, devin înţelese letopiseţele, scrisorile, jurnalele, acestea 
transformându-se în izvoare scrise ale istoriei. 

În istoria fiecărui popor a existat perioada de până la scris, când toate 
cunoştinţele se transmiteau din gură-n gură. Aşadar, vechile mituri şi 
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legende, povestiri, poveşti şi cântece de ritual. Aceasta este nu numai o reflectare 
a fanteziei populare, ci o acumulare a experienţei generaţiilor anterioare. De 
aceea, toate acestea sunt un izvor fără de preţ pentru istoriografi. 

Redaţi printr-un desen ce poate fi izvor istoric. Alcătuiţi o mică povestire 
despre felul cum acest izvor poate fi de folos istoricilor.  

 Cum credeţi, la care gen de izvoare istorice aparţin monumentele din 
fotografii. Cugetaţi despre ce pot vorbi monumentele şi despre ce nu. 
Împărtăşiţi celorlalţi elevi cugetările dumneavoastră. 

1 2

3

4

5

6

7

Cui i se datorează dezvoltarea ştiinţei istorice ucrainene?

Citind acest manual, veţi afla despre oamenii de ştiinţă istorici 
ucraineni. Părinte al istoriei ucrainene este considerat, pe bună 
dreptate, Myhailo Gruşevski. Lui îi aparţin circa două mii de lucrări 
despre istoria Ucrainei, printre care lucrarea în zece volume „Istoria 
Ucrainei-Rusi”. 

Myhailo Gruşevski (1866-1934) poseda un talent multilateral. Ca 
savant el s-a manifestat în istorie, ştiinţa literaturii, a cercetat creaţia 
populară orală. A mai scris povestiri, piese de teatru şi versuri. Familia 
de profesori, în care s-a născut Myhailo, i-a educat setea de cunoştinţe 
şi gustul pentru cuvânt. 

§ 1. Călătoria începe sau Istoria ca ştiinţă
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De unde şi în ce mod istoricii află despre trecut

1. Myhailo Gruşevski.
2. Myhailo Gruşevski printre cei apropiaţi. Alături de el se află soţia, fratele şi sora, 
rudele, fiica Kateryna şi mama. Anul 1907.

1 2

Principalul ce a învăţat viitorul savant de la părinţii săi a fost dragostea 
pentru pământul natal. Anume de aceea, crescând departe de Ucraina 
(mai întâi în Stavropol, iar apoi în Vladikavkaz; Rusia), el se interesa 
de tot ceea ce este ucrainean. Cu timpul, Myhailo Gruşevski îşi amintea 
că, fiind copleşit de istorisirile tatălui, a conştientizat de timpuriu că 
este ucrainean. În timpul studiilor la gimnaziul de la Tiflisi (actualmente 
Tbilisi, Georgia), el se interesa de trecutul Ucrainei. Dorinţa de a 
cunoaşte mai profund istoria propriului popor l-a adus pe Gruşevski la 
Universitatea din Kyiv. Din acel moment el şi-a legat destinul de istoria 
Ucrainei ca specialist, devenind savant-istoric. 

1. Despre care nuanţe ale succesului renumitului istoric vorbesc fotografiile 
din manual? 2. Alegeţi câte trei cuvinte – substantive, adjective, verbe, prin 
care poate fi caracterizat Myhailo Gruşevski.

 1. Cum se numeşte noul obiect de studiu? Care capitole sunt 
incluse în manual? Ce înseamnă simbolurile convenţionale din 
texte? 2. Ce este istoria? Numiţi noii termeni şi cuvinte „istorice”, 

explicaţi ce înseamnă ele. 3. Aduceţi câteva exemple de izvoare istorice.
4. Selectaţi propoziţiile în care este vorba despre Myhailo Gruşevski. 

Alcătuiţi o povestire despre el. 
1. A aflat multe lucruri despre istoria Ucrainei din povestirile tatălui şi 
din cărţi.
2. A fost un renumit poet şi pictor.
3. S-a născut într-o familie de ţărani.
4. Şi-a câştigat gloria prin lucrarea în zece volume „Istoria Ucrainei-
Rusi”. 
5. Şi-a făcut studiile la Universitatea din Kyiv. 
6. Este autor al culegerii de poezii „Cobzarul”. 
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§ 2. Măria Sa – Timpul sau Ce este cronologia

Cât de interesantă a fost familiarizarea cu noul obiect de studiu – istoria? 
Ce a fost interesant pentru dumneavoastră în ştiinţa istoriei? Este necesară, 
oare, după părerea dumneavoastră, această ştiinţă pentru viitor? De ce? 
Poate, oare, fiecare dintre noi să devină istoric? De ce este nevoie, în opinia 
dumneavoastră, pentru aşa ceva? 

 1. Aveţi la dumneavoastră acasă izvoare istorice? Ce fel de izvoare 
sunt acestea? Despre ce vorbesc ele? 
Întrebaţi de bunica ori de bunicul (sau de alte persoane mature) despre 

copilăria lor. Găsiţi fotografii corespunzătoare şi pregătiţi o povestire „Amintirile 
copilăriei bunicilor mei (a părinţilor)”. 

2. Alcătuiţi câteva propoziţii, care să conţină cuvântul „istoria”. Este folosit, 
oare, în acelaşi sens cuvântul „istoria”?

* roata istoriei; * să facem o incursiune în istorie; *a nimeri în istorie; *a înscrie în 
istorie cu litere de aur.

3. Pregătiţi un exponat cu genericul „Istoria familiei – istorie a poporului” 
pentru expoziţia de izvoare istorice în cabinetul şcolar de istorie. 

§2. MĂRIA SA – TIMPUL                                           
sau CE ESTE CRONOLOGIA

    La această lecţie veţi învăţa:
           1. Să explicaţi ce este cronologia şi ce însemnătate are ea pentru istoriografi. 

2. Să trasaţi o linie a timpului şi să evidenţiaţi pe ea datele. Să faceţi deosebire între 
an şi secol. 3. Să aplicaţi regulile rezolvării problemelor cronologice.

Cercetaţi fotografiile. Ce sărbătoresc oamenii din aceste fotografii? Ce 
înseamnă această sărbătoare? Dumneavoastră marcaţi această sărbătoare? 
Cugetaţi care dintre fotografii a fost realizată mai devreme. Cum credeţi, 
erau, oare, număraţi anii întotdeauna ca acum? De ce credeţi anume astfel?
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De unde şi în ce mod istoricii află despre trecut

Cum stabilesc istoriografii perioada desfăşurării 
evenimentului şi ce este cronologia?

Cercetând trecutul, savanţii-istorici încearcă să dea răspuns la 
întrebarea: când s-a produs cutare sau cutare eveniment? Ei stabilesc 
perioada precisă a desfăşurării evenimentului, adică data când el a avut 
loc, cu ajutorul cronologiei – ştiinţa care se ocupă de stabilirea datelor. 

Nu totdeauna timpul a fost calculat după cum se face aceasta în prezent. 
Cea mai veche unitate de calculare a timpului este ziua şi noaptea luate 
la un loc, săptămâna, luna, anul. Oamenii au început să folosească aceste 
unităţi, urmărind fenomenele din natură, mişcarea Soarelui, Lunii şi a 
stelelor. Însă, lor le venea greu să perceapă fenomenele complicate ale 
naturii. De aceea, din cele mai vechi timpuri, anul putea să dureze, la 
diferite popoare, de la 300 până la 400 de zile şi să înceapă în orice 
perioadă a anului sau în genere cu ocazia unui oarecare eveniment 
(revărsarea râului, înfiinţarea oraşului).

Numărarea anilor de la un oarecare eveniment se numeşte calcularea 
anilor. Acum 300-400 de ani, în Ucraina se încetăţenea treptat numărarea 
anilor de la naşterea lui Iisus Hristos, viaţa Căruia a pus începuturile uneia 
dintre cele mai mari religii mondiale – ortodoxia. 

Timpul de la primul an până în zilele noastre este numit era noastră 
sau de la Naşterea lui Hristos. Fiecare o sută de ani sunt numiţi secol 
sau veac. O mie de ani înseamnă mileniu.

Pentru a ne da seama de scurgerea timpului, o să trasăm o linie dreaptă. 
Pe ea vom fixa, unul după altul, diferiţi ani. În dreapta vom plasa anul, în 
care trăim, iar în stânga – anii sau secolele precedente.

E. n

Anul 1301Anul 101

sec. II

Anul 200 Anul 1400 Anul 2013

sec. XIV

Primul secol al erei noastre începe în anul întâi şi se încheie în anul 
100. Secolul al doilea începe, respectiv, în anul 101 şi se încheie în 
anul 200. Deci, primii ani ai secolelor sunt 101, 201, 301... 1901, iar 
anii, care se termină cu zero (100, 200, 300, 2000) sunt ultimii ani ai 
secolului. 

Pentru a însuşi mai bine cum poate fi determinat începutul şi sfârşitul 
secolului, folosiţi următorul tabel:
Anii 1– 
100 

Anii 801–
900 

Anii 901 
– 1000

Anii 1001 
– 1100 

Anii1101 
– 1200

Anii 1201 
– 1300 

Anii 1901 
–2000 

Sec. I Sec..IX Sec. X Sec. XI Sec. XII Sec. XIII Sec. XX
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 Formulaţi o întrebare pentru fiecare alineat din text şi ascultaţi răspunsurile 
fiecăruia. 

 Pe linia timpului sunt evidenţiate perioadele din istoria Ucrainei. Studiaţi 
imaginile de mai jos şi daţi răspuns la întrebări. 1. Ce fel de izvoare istorice 
au folosit creatorii acestor tablouri pentru reconstituirea trecutului? 2. Unde, 
după părerea dumneavoastră, pot fi amplasate imaginile pe linia timpului? 

3. De care perioadă din istoria Ucrainei este legată fiecare imagine? Împărtăşiţi 
concluziile dumneavoastră celorlalţi elevi. 4. Cugetaţi cum se deosebea viaţa 
oamenilor în diferite perioade ale timpului. 

Sec. IX-sec. XIII
Rusia 

Kieveană

Sec. XVI 
- sec. XVIII
Ucraina 
căzăcească

Sec. XIX Sec. XX 2013
Ucraina 
astăzi 

Acum 20 mii    
de ani 
Cele mai vechi 
timpuri (Epoca 

veche)

Ambasadorii 
francezi la Iaroslav 
cel Înţelept. Tablou 
realizat de 
P. Andrusiv.

Lupta lui Maksim 
Kryvonis cu 

Yarema 
Vyşneveţki. 

Tablou realizat de 
M. Samokyşa.
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De unde şi în ce mod istoricii află despre trecut

Oraşul-
cnezat 
Halyci. 
Tablou 
realizat de 
M. Figol.

Staţiunea 
Kyrylivska. 

Tablou 
realizat de I. 

Ijachevyci.

Maratonul 
de pe 
Bulevardul 
Brest-
Litovsk 
(bulevardul 
Victoriei din 
Kyiv). Tablou 
realizat de 
S. Kaplan. 
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Poltava. Piaţa 
Aleksandriivska. 
Tablou realizat 
de 
E. Krendovski.

Staţiunea 
Mizinski. 

Tablou 
realizat de    

I. Ijachevici.

Ceremonia de rămas bun la Sece. Tablou realizat de O. Slastion. 
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De unde şi în ce mod istoricii află despre trecut

Cum pot fi rezolvate problemele cronologice?

La lecţiile de istorie din clasa a cincia veţi învăţa cum să rezolvaţi 
problemele cronologice. Pentru a îndeplini în mod corect aceste 
însărcinări, respectaţi o anumită ordine, şi anume:

1. Trasaţi linia timpului – o linie dreaptă, separată în segmente egale, 
care semnifică un anumit număr de ani. 

2. La începutul liniei puneţi o linie mai clară, care să însemne 
începutul numărării, iar la capătul liniei – o săgeată, care să simbolizeze 
scurgerea timpului. 

3. Pentru a vă orienta în timp, fixaţi anul în care trăim.
4. Dacă pentru rezolvarea problemei cronologice nu aveţi nevoie să 

fixaţi intervale egale de timp (secol sau mileniu), puteţi întrerupe linia 
cu mai multe puncte.

5. Scrieţi pe linia timpului condiţia problemei respective (anii). 
6.  Alături de linie puteţi efectua calcularea şi nota un răspuns la problemă.

 1. Spuneţi unul altuia ce condiţii trebuiesc respectate pentru a rezolva o 
problemă cronologică. Se aseamănă, oare, aceste probleme cu cele pe 
care le rezolvaţi la lecţiile de matematică? Prin ce? Dar prin ce se deosebesc? 
2. Alegeri una dintre problemele date mai jos şi citiţi cu atenţie comentariul 

pentru rezolvare. 3. Încercaţi să rezolvaţi problema de sine stătător. 4. Verificaţi unul 
altuia răspunsurile şi comparaţi-le cu datele din manual. 

 Probleme pentru stabilirea intervalului de timp între eveniment 
şi etapa actuală. (Cu câţi ani în urmă a avut loc evenimentul, dacă 
este cunoscută data desfăşurării lui?)

Calculaţi câţi ani au trecut de la introducerea creştinismului în calitate 
de religie de stat, în 988, până în prezent.

Era noastră

a. 2013a. 988

?
2013-988= 1025

 Probleme pentru calcularea numărului de ani de la un 
eveniment la altul. (Câţi ani au trecut de la un eveniment la altul? Cu 
câţi ani un eveniment a avut loc mai înainte decât altul?)

Calculaţi câţi ani au trecut de la începutul domniei cneaghinei Olga 
(anul 945) până la călătoria ei în capitala Bizanţului în anul 957.
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Era noastră

a. 2013a. 945.

? 957-945=12

a. 957

 Probleme pentru stabilirea datei evenimentului şi a distanţei 
lui de ziua de astăzi. (În care an s-a produs evenimentul, dacă se 
cunoaşte că de la producerea lui au trecut ... ani?)

 În anul 1989 a fost sărbătorită în mod solemn împlinirea a 500 de ani 
de la apariţia căzăcimii ucrainene. În care an a fost făcută prima 
atestare documentară despre cazaci? 

Era 
noastră

a. 2013

500

?

1989 – 500 = 1489

a. 1989

 Probleme pentru stabilirea datei evenimentului şi a distanţei 
lui de la un alt eveniment. (În ce an s-a produs evenimentul, dacă se 
cunoaşte că acesta a avut loc după evenimentul vizat peste un anumit 
număr de ani?)

Catedrala Adormirii Maicii Domnului de la Lavra Pecerska din Kyiv a 
fost construită în al 27-lea an de la înfiinţarea mănăstirii, în anul 1051. 
Calculaţi când a fost construită Catedrala?

e. n.

a. 2013 

27

?

1051 + 27 = 1078

a. 1051 

 1. Ce este cronologia? Alcătuiţi un mic dicţionar din 6-7 cuvinte noi 
despre istorie şi cronologie şi explicaţi oral însemnătatea lor. 2. Trasaţi 
linia timpului şi fixaţi pe ea anul dumneavoastră de naştere şi anul 

când aţi plecat la şcoală. Câţi ani veţi avea când veţi absolvi şcoala? Fixaţi acel 
an pe linia timpului. 3. Trasaţi linia timpului, fixaţi pe ea datele necesare şi 
rezolvaţi problema cronologică. 

Primul volum de istorie a Ucrainei-Rusi de Myhailo Gruşevski a ieşit de sub tipar 
în anul 1898, în al patrulea an de activitate a savantului în cadrul Universităţii din Lviv. 
Când Myhailo Gruşevski a preluat conducerea catedrei de istorie a Ucrainei?

4. Citiţi proverbele şi cuvintele înaripate. Despre care perioade de timp se 
povesteşte în ele? Alegeţi una dintre acestea şi explicaţi cum o înţelegeţi?

* Timpul e ca apa – fuge mereu înainte. * Toate sunt la timpul lor. * Timpul pierdut 
nu-l ajungi nici cu calul. * Timpul le pune la loc pe toate. * Anii ştiu mai multe decât 
cărţile.

În care perioadă din istoria Ucrainei aţi dori să nimeriţi, călătorind cu maşina 
timpului? Explicaţi, de ce?
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1. Găsiţi în albumul familial fotografii realizate cu 5, 10, 20, 50 de ani în 
urmă. Pot, oare, ele să servească drept izvoare istorice? Ce pot spune 
fotografiile selectate de dumneavoastră despre viaţa oamenilor din 
acea perioadă? Care deosebiri între acele fotografii şi ziua de azi v-au 
atras atenţia? 2. Selectaţi fotografii personale din diferite perioade ale 
vieţii dumneavoastră. Plasaţi-le în ordinea momentelor care au fost 
imortalizate pe ele. Analizându-le, încercaţi să explicaţi ce înseamnă 
ordinea cronologică a evenimentelor. 

§3. ATUNCI CÂND OBIECTELE ÎNCEP SĂ 
VORBEASCĂ sau CE ESTE ARHEOLOGIA 

La această lecţie veţi învăţa:

          1. Să explicaţi ce rol joacă arheologia în studierea istoriei. 2. Să povestiţi 
unde sunt păstrate monumentele istorice. 3. Să explicaţi de ce monumentele de 
istorie fac parte din patrimoniul cultural.

Studiaţi fotografiile. Cum credeţi, cu ce se ocupă oamenii din aceste 
fotografii? De ce ei fac acest lucru? Cugetaţi dacă poate oricine să facă 
acest lucru. De ce credeţi anume astfel?

 1. Săpături arheologice în raionul Podol al oraşului Kyiv. Fotografie realizată în 
anii 70 ai secolului al XX-lea. 2. Arheologii restaurează oale rarisime. Kyiv. Fotografie 
realizată în anul 1959.

Ce este arheologia şi cum sunt efectuate săpăturile 
arheologice? 

Cele mai multe taine le ascund timpurile cele mai vechi din istoria 
omenirii. Din acea perioadă s-au păstrat foarte puţine mărturii. Este 
vorba de nişte rămăşiţe ale activităţii omului, mâncate de negura 
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§ 3. Atunci când obiectele încep să vorbească sau ce este arheologia 

vremii, numite resturi ale uneltelor de muncă, ruine ale vechilor aşezări, 
morminte. Însă, nu fiecare are norocul să descopere asemenea obiecte. 
Numai cercetătorii le pot înţelege şi explica. Aceştia sunt arheologii. 
Iar ştiinţa care studiază trecutul după obiectele şi izvoarele istorice se 
numeşte arheologie.

E clar că cercetarea obiectelor arheologice necesită cunoştinţe vaste. 
Arheologii au elaborat anumite reguli de căutare a obiectelor vechi şi de 
efectuare a săpăturilor. Săpăturile sunt precedate de aşa-numitele 
cercetări arheologice. Mai întâi sunt studiate cu atenţie izvoarele scrise, 
este cercetat locul viitoarelor săpături. Apoi sunt derulate săpături de 
probă – o tranşee îngustă, care urmează să răspundă la întrebarea dacă 
există în sol obiecte ale activităţii omului, care i-ar interesa pe arheologi. 
Dacă se găseşte măcar ceva, se pregătesc săpături de mari proporţii. 

Lucrând, arheologii nu se grăbesc pentru a nu deteriora obiectele din 
vechime. Ei folosesc, în munca lor, lopeţi  nu prea mari, cuţite şi periuţe 
mici. Săpăturile de la suprafaţă sunt împărţite în pătrate de câte 10 metri. 
Asemenea pătrate, numai că în centimetri, sunt desenate pe hârtie. 
Aceasta le oferă arheologilor posibilitatea să fixeze şi să deseneze cu 
precizie toate descoperirile. În afară de aceasta, ei notează, în jurnalele 
lor, cum decurg săpăturile.

Obiectele depistate sunt expediate în laborator. Acolo este clarificată 
vechimea şi menirea lor. Sunt descrise amănunţit cele mai mărunte 
informaţii. Din unele fragmente mici sunt adunate şi alcătuite obiecte 
întregi. Astfel acestea capătă o nouă viaţă.

De ce săpăturile arheologice decurg după anumite reguli? De ce ele necesită 
cunoştinţe speciale? Prin ce, după părerea dumneavoastră, se deosebesc 
pescuitorii de comori de arheologi? 

Unde sunt păstrate monumentele şi ce sunt muzeele?

Obiectele depistate de arheologi sunt păstrate în diferite muzee. 
Muzeul (din limba greacă înseamnă locuinţă a muzelor, adică a zeiţelor 
– ocrotitoare ale artelor) este instituţia în care se păstrează obiecte din 
trecut din diferite ramuri ale culturii – artă, ştiinţă, tehnică. Muzeele pot 
fi istorice, tehnice, de studiere a naturii şi a ţinutului. Muzeele sunt 
dedicate unor evenimente aparte, personalităţilor istorice. Sunt 
cunoscute muzee ale jucăriilor, ale cărţilor şi editării de carte, mobilei şi 
porţelanului. Există muzee ale unei străzi. 

Una dintre cele mai vechi şi renumite instituţii muzeale din statul 
nostru este Muzeul naţional de istorie a Ucrainei din oraşul Kyiv.
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În el se păstrează colecţii arheologice de monede unice, mostre de 
îmbrăcăminte, veselă, obiecte de uz casnic, precum şi armament, cărţi 
vechi, icoane, tablouri şi creaţii ale meşterilor populari – în total peste 
600 mii de exponate. Ele reflectă istoria Ucrainei din cele mai vechi 
timpuri şi până în zilele noastre.

 Priviţi la fotografiile de mai jos. Cum putem trage concluzia că în fotografii 
sunt redate expoziţii de muzeu? Cugetaţi, pentru ce este nevoie de a înfiinţa 
muzee şi de ce ele sunt atât de diferite. Cum aţi comenta dumneavoastră 
expoziţiile din fotografie, dacă aţi organiza singuri excursia? Începeţi 

comentariul la una dintre ele cu cuvintele: „La această expoziţie de muzeu... pot fi 
văzute...”. Ascultând opiniile tuturor grupelor, faceţi o concluzie într-un cerc general 
despre ceea ce trebuie să ştim pentru a fi ghid. 

Sala „Casa mare 
ucraineană din secolul al 

XIX-lea” de la Muzeul 
Naţional de istorie 

a Ucrainei. 

Un fragment al expoziţiei de la 
Muzeul cărţii şi tipăritului din Ucraina. 
Kyiv. 

Un fragment al expoziţiei de la Muzeul 
unei străzi (Povârnişului Andriiv). Kyiv.
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Expoziţia „Istoria veche a Ucrainei” de 
la Muzeul Naţional de istorie a Ucrainei.

Obiectele de uz căzăceşti. Muzeul 
naţional de istorie „D. Iavorniţki” din 
Dnipropetrovsk.

Ce fel de exponate se păstrează la Muzeul Naţional de istorie a Ucrainei? 
Privind fotografiile, cugetaţi dacă numai cele mai vechi timpuri sunt studiate 
de către arheologi. 

Cum pot să povestească obiectele arheologice despre viaţa 
oamenilor?  

Un preţ incontestabil îl au exponatele de la Muzeul valorilor istorice  
ale  Ucrainei din Kyiv. Printre acestea cea mai renumită este Pectorala 
sciţilor. Sciţii sunt un popor vechi, care a venit pe pământurile ucrainene 
cu mai mult de 2,5 mii de ani în urmă şi s-au aşezat pentru mai multe 
secole în zona de nord a Mării Negre. Despre bogăţiile domnitorilor 
sciţilor atestă şi obiectele arheologice. Acestea au fost depistate în 
timpul săpăturilor Gorganelor – astfel erau numite locurile de înhumare 
ale sciţilor înstăriţi. Printr-un deosebit confort, spre exemplu, se 
deosebea locul de înhumare a familiei unuia dintre ţarii sciţilor în 
gorganul „Mormântul Mare” din regiunea Dnipropetrovsk. Aici, la 21 
iunie anul 1971, a fost descoperită o bijuterie de aur-pectorală, care a 
aparţinut cândva ţarului. Ea a fost confecţionată din aur de probă 
superioară cu greutatea de 1150 de grame. Descoperirea a glorificat 
numele arheologului ucrainean, Boris Mozolevski.
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Pectorala ţarului sciţilor din gorganul „Mormântul Mare”.

Pectorala este ornamentată cu scene din viaţa sciţilor. În partea ei de sus, în 
centru, pot fi văzuţi doi oameni, care rup în bucăţi un cojocel. Lângă ei pot fi văzute 
animale domestice mai mici şi mai mari. În partea de jos aleargă cai, care sunt goniţi 
de grifoni setoşi de sânge, un leu şi un leopard rup în bucăţi un porc sălbatic şi un 
cerb, câinii aleargă după un iepure.

Priviţi cu atenţie pectorala. Găsiţi detaliile despre care este vorba în text. Ce 
mai vedeţi în această imagine?

Examinaţi cu atenţie fotografiile unor monumente scitice. Alegeţi una dintre 
ele şi pregătiţi un comunicat după următorul plan:

1. Cine este descris în această fotografie? Ce fac oamenii?
2.  În ce sunt îmbrăcaţi ei?
3. Din ce sunt confecţionate obiectele? Cum poate fi apreciată munca meşterilor?
Faceţi schimb de păreri despre viaţa sciţilor cu colegii de clasă. 
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1. Vas pentru aliajul aurului şi argintului din Gorganul Cul-Oba din apropierea 
oraşului Kerci din Crimeea.
2. Vas din Gorganul „Mormântul Haiman” din Zaporijjea.
3. Pieptene din aur din Gorganul scitic „Soloha” din Zaporijjea 

2

1

3

1. Alcătuiţi un dicţionar din 6-7 cuvinte şi îmbinări de cuvinte, care să 
vă fie de folos în povestirea despre arheologie şi muzee. Explicaţi 
sensul lor. 

2. Faceţi o „plimbare pe treptele cronologice” – determinaţi începutul şi 
sfârşitul secolului tuturor datelor amintite în paragrafele 1-3.

3. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele corespunzătoare. Rezolvaţi 
problema cronologică.

Pectorala scitică a fost descoperită în anul 1971. De câţi ani acest obiect vechi 
este cunoscut lumii?

4. Formulaţi câteva reguli de comportare faţă de monumentele din trecut.

Ce vă interesează mai mult din materialul de la această lecţie? Consideraţi 
importantă pentru sine informaţia pe care aţi aflat-o? Cum este legată 
această informaţie de cea pe care aţi aflat-o la lecţiile precedente?

Realizaţi un desen cum vă închipuiţi viaţa sciţilor, folosind elemente din 
monumentele scitice.

Citiţi relatarea despre descoperirile arheologice în locul Luptei de 
la Beresteciko (18-30 iunie anul 1651) – una dintre cele mai mari şi 
mai grele lupte din timpul Războiului de eliberare naţională de sub 
conducerea hatmanului Bogdan Hmelniţki.   
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În vara anului 1970, în locul bătăliei de la Beresteciko au fost derulate săpături 
arheologice. Rezultatele lor le-au oferit oamenilor de ştiinţă posibilitatea de a reda 
retragerea trupelor căzăceşti peste un râuleţ mlăştinos. În timpul săpăturilor au fost 
depistate rămăşiţe ale fortificaţiilor necesare pentru retragere, construite din ordinul 
colonelului Ivan Bogun. Au fost găsite fragmente din oase ale cazacilor căzuţi şi ale 
cailor acestora. A fost adunată o colecţie unică (circa 6 mii de exponate) de lucruri şi 
obiecte căzăceşti, care s-au păstrat într-un strat de turbă şi au o dată precisă – 30 
iunie anul 1651. Studiind fragmentele oaselor ostaşilor căzuţi, savanţii au constatat 
că aceştia au căzut cu arma în mâini în timpul unei lupte crâncene. 

Obiecte de uz căzăcesc. Exponate ale muzeului-rezervaţie „Mormintele căzăceşti” 
de lângă satul Pleaşeve din regiunea Rivne în locul luptei de la Beresteciko (anul 
1651).

Printre descoperiri se numără multe lucruri interesante nemaiîntâlnite până atunci. 
Arheologii au avut fericirea să descopere, spre exemplu, praf de puşcă căzăcesc. 
Caracteristicile de conservare, specifice turbei, au păstrat lucruri căzăceşti din lemn 
şi piele. Interesantă este şi colecţia de linguri din lemn, pe care sunt incrustate desene 
diferite. În pofida opiniei care circulă, chipurile cazacul ţinea lingura în cizmă, în urma 
săpăturilor s-a constatat: cazacii o purtau în cutia de piele de la şold. În locul luptei 
de la Beresteciko a fost găsită prima, în Ucraina, pereche de cizme căzăceşti, ce 
datează din secolul al XVII-lea. În anii următori au fost descoperite circa 200 de 
perechi de cizme. Multe dintre ele au păstrat chiar mirosul de dohot, cu care le 
ungeau cazacii.  
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  Ce lucruri noi aţi aflat din textul despre munca arheologilor? Ce informaţii noi 
din istoria căzăcimii au apărut datorită săpăturilor la locul luptei de la Beresteciko?

Vizitaţi Muzeele naţionale din Kyiv: ştiinţific şi de studiere a naturii, de istorie 
a Ucrainei.

§4. NECUNOSCUŢII PE CARE-I CUNOAŞTEM,                          
sau ISTORIA ÎN SIMBOLURI ŞI SEMNE

La această lecţie veţi învăţa:
        1. Să explicaţi în ce constă rolul monedelor, stemelor şi amprentelor în 

procesul de cunoaştere a trecutului. 2. Să povestiţi despre apariţia tridentului.

Ce este descris în fotografie? Care semn împodobeşte edificiul din fotografie? 
Care lucru indică asupra importanţei acestui edificiu? Ce fel de simboluri de 
stat cunoaşteţi? Cum arată stema Ucrainei? Unde este reprezentat acest 
simbol? De ce? 

Care este importanţa istorică a stemelor şi amprentelor?

Pe monede, drapele, în paginile cărţilor, pe tablouri, arme, iar uneori 
pe veselă şi vase, precum şi pe alte lucruri, sunt reprezentate anumite 
semne deosebite. Câte odată, aceste semne arată destul de ciudat: 
lei, care se sprijină de pereţii unui oraş, vulturi cu aripile desfăcute şi 
ciocurile ascuţite, balauri şi zmei, săbii şi suliţe, crini şi trandafiri, chei 
şi porţi. 
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Moneda de aur a marelui 
cneaz de Kyiv, Volodymyr 
Sveatoslavovyci. Finele 
secolului al X-lea.

Tridentul de pe faţada 
Bisericii Deseatina din 
Kyiv. Finele secolului 
al X-lea.

Mica stemă de stat a 
Ucrainei.

Uneori ele sunt destul de simple. Spre exemplu, acestea pot fi sub 
formă multiunghiulară cu linii şi cruci şi sunt numite steme, iar ştiinţa 
care le cercetează se numeşte heraldica. În decursul veacurilor s-au 
încetăţenit anumite reguli, după care erau făurite stemele. Spre 
exemplu, un element inalienabil al stemei, care determină forma ei, 
este scutul. După forma scutului cercetătorii stabilesc locul unde a fost 
făurită stema şi vechimea ei. În heraldică sunt aplicate doar anumite 
culori – roşie, albastră, verde, neagră, care au şi o importanţă simbolică. 

În prezent, stema este simbolul fiecărui stat. Stemele statului sunt 
reprezentate, în afară de unităţile băneşti, pe drapele, ştampile, pe 
documentele oficiale. Un element de bază al stemei contemporane a 
Ucrainei este tridentul, istoria căruia este foarte veche. Ce înseamnă 
tridentul nu este pe deplin clar. El este asemănat cu vulturul, săgeata, 
coiful, securea sau uneltele pescăritului, cu un spic de grâu sau cu 
simbolul a trei elemente ale naturii – aerul, apa şi pământul. 

Tridentul este incrustat pe monedele de la finele secolului al X-lea 
ale marelui cneaz de Kyiv, Volodymyr Sveatoslavovyci. Acest semn a 
fost răspândit pe pământurile ucrainene în decursul mai multor secole 
drept simbol al puterii cneazului. 

Ce semnifică elementul de bază de pe stema contemporană a Ucrainei? 
Priviţi imaginea cu semnul cneazului Volodymyr Sveatoslavovyci de pe 
monedă şi cărămidă. Faceţi unele concluzii despre izvoarele simbolicii 
naţionale ucrainene.



31

§ 4. Necunoscuţii, pe care-i cunoaştem, sau Istoria în simboluri şi semne.

Puteţi să desenaţi corect tridentul? Comparaţi desenul propriu cu cele ale 
colegilor de clasă. Cine a realizat cel mai bun desen?

Drept semn al puterii cneazului, tridentul era folosit 
pe larg pe ştampilele, care erau puse pe acordurile 
internaţionale. Ştampilele au o mare însemnătate 
pentru munca istoricilor. Ele ajută la stabilirea perioadei, 
originea şi veridicitatea documentelor. Datele de pe 
ştampile sunt sursa cea mai exactă care atestă 
posturile, titlurile, numele personalităţilor istorice, 
denumirile teritoriilor şi instituţiilor. 

Arheologii au avut fericirea să descopere o ştampilă 
cu imaginea cneazului Iaroslav cel Înţelept – fiul lui 
Volodymyr Sveatoslavovyci. 

În timpul erei căzăceşti, aproape pe fiecare ştampilă a Oştii 
Zaporojene putea fi văzută stema căzăcească – înfăţişarea cazacului 
cu muschetă şi sabie. Cea mai veche amprentă a unei ştampile a ajuns 
până în zilele noastre din anul 1595. În decursul întregii perioade de 
existenţă a căzăcimii, acest simbol a rămas neschimbat. El poate fi 
văzut nu numai pe ştampile, ci şi pe drapele, portrete, icoane, în 

Ştampila este 
instrument format 

dintr-o placă de 
cauciuc, de lemn 

sau de metal fixată 
pe un mâner, pe 

care sunt gravate 
un semn, o 

inscripţie sau o 
emblemă. 

Cea mai veche ştampilă 
căzăcească. Anul 1595

Ştampila cneazului iaroslav cel 
Înţelept cu înfăţişarea acestuia.



32

De unde şi în ce mod istoricii află despre trecut

paginile de manuscris şi în cărţile tipărite. Hatmanii - conducătorii 
Ucrainei căzăceşti, de asemenea au avut stemele lor.

Imaginea stemei Oştii Zaporojene pe drapelul sotniei regimentului de la Luben. 
Mijlocul secolului al XVIII-lea.

1

 
Despre ce povestesc monedele şi ce este numismatica?

O sursă importantă în procesul studierii trecutului sunt monedele. 
Foarte des ele erau ornamentate cu portretele conducătorilor, cu scene 
de sărbătoare, cu imagini ale detaliilor de uz, ale eroilor din legende şi 
mituri. Imaginile şi inscripţiile de pe monede îi ajută pe istorici să 
stabilească cu o mai mare precizie datele evenimentelor, teritoriile 
statelor vechi, cine a fost conducătorul lor, cine cu cine a făcut comerţ, 
ce fel de haine se purtau în vechime. Monedele sunt extrem de 
folositoare şi pentru istoriografii, care cercetează construcţia oraşelor. 

În afară de aceasta, monedele vechi 
sunt adevărate obiecte de artă. 

Ştiinţa care studiază monedele se 
numeşte numismatica. De cele mai 
multe ori, monedele vechi nimeresc în 
mâinile numismaţilor de la arheologi – 
din tezaurul de monede. Orice număr 
de monede – de la câteva până la sute 
de mii, este considerat o comoară. 
Pentru istorici, orice monedă este o 
sursă de nedescris, pe care au avut 
fericirea „s-o citească”, adică s-o 
descifreze şi s-o explice.

Monede ale Hersonesului şi 
altor oraşe din partea de nord a 
Mării Negre şi din Crimeea.  
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Din timpurile cele mai vechi turnarea monedelor era considerată 
simbol al puterii statului şi avea loc după anumite reguli. Bucăţica de 
argint era pusă pe baros şi bătută cu un ciocan, care avea pe el un 
desen de relief sau o anumită inscripţie. Cu timpul monedele au început 
să fie turnate în ateliere numite monetării.

Cele mai vechi monede, găsite pe teritoriul Ucrainei, au fost turnate 
de către greci, care s-au aşezat pe ţărmul Mării Negre cu două mii şi 
jumătate de ani în urmă. Grecii şi-au construit aici oraşe – Tyras, Olvia, 
Panticapeum, Kerkintida, Hersones şi altele. În fiecare oraş grec era 
turnată moneda proprie. 

1. În ce mod numismatica este legată de arheologie? 2. Formulaţi, după 
conţinutul textului, 3-5 întrebări, daţi răspuns pe rând la ele. 

 Închipuiţi-vă că sunteţi domnitor al unei ţări din poveşti. Desenaţi moneda 
statului dumneavoastră, gândiţi-vă la o denumire pentru ea, comentaţi desenul. 

Priviţi la imaginile cu monede vechi. Explicaţi în ce constă valoarea fiecărei 
monede ca izvor istoric. Faceţi schimb de păreri în acest sens cu colegii de 
clasă din banca vecină.

 1. Selectaţi cuvinte, ce pot fi folosite în povestirea despre monede şi 
steme: 

1. Linia timpului. 2. Data. 3. Grivnă. 4. Trident. 5. Comoară. 6. Numărarea  
              anilor. 7 Vechime.
2. Explicaţi ce au comun monedele, stemele şi ştampilele. Prin ce se deosebesc? 

De ce şi unele, şi celelalte sunt atât de necesare pentru reconstituirea trecutului? 
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3. Ce aţi aflat despre originea elementului de bază al stemei contemporane a 
Ucrainei?

4. În prezent fiecare instituţie are ştampilă proprie. Şcoala dumneavoastră, 
de asemenea, dispune de ştampilă. Propuneţi un desen şi un text, care să redea 
ştampila imaginară a clasei dumneavoastră.

Ce lucruri noi aţi aflat din tema acestei lecţii? Despre ce aţi dori să aflaţi mai 
mult? Cum credeţi, de ce colecţionarea monedelor este un hobby atât de 
răspândit? Ce trebuie să ştim pentru a avea autoritate între colecţionari? 
Oare poate oricine să aibă stemă personală?

 De care bani se foloseau strămoşii noştri?
Istoria banilor este foarte veche.. E clar că nu totdeauna banii au avut 

înfăţişarea unor monede. Cândva, pe timpuri, pentru bani erau realizate 
diferite lucruri. Împărtăşiţi-vă părerile ce fel de lucruri erau acestea. În acest scop, 
strămoşii noştri foloseau piele de animale, în special, de jder şi veveriţă.

Atunci când comerţul s-a diversificat şi a cunoscut o anumită înviorare, oamenii au 
început să se folosească de bani din metal, care erau mult mai comozi. La mijlocul 
secolului al XI-lea, erau folosite monede din argint de o anumită greutate şi formă, 
aşa-numitele grivne. Anume aceşti bani au dat denumirea actualei unităţi băneşti a 
Ucrainei. Este clar că grivnele moderne se deosebesc, după formă, de cele din 

vechime, căpătând forma bancnotelor de hârtie, devenite 
tradiţionale pentru întreaga lume. Cât priveşte grivnele vechi, 
acestea erau diferite de la un oraş la altul. Astfel, la Kyiv ele 
erau netede, cu şase unghiuri. Valoarea grivnei era stabilită 
după greutatea ei. 

Oamenii din vechime se foloseau de monede atât de 
fabricaţie străină, cât şi proprie. Primele monede, după cum 
aţi aflat deja, au început să fie turnate către finele secolului al 
X-lea de către marele cneaz de Kyiv, Volodymyr cel Mare. 
Arheologii au descoperit monede din argint şi aur ale acestui 
cneaz. Pe monedele lui Volodymyr era bătută, pe o parte, 
înfăţişarea lui Iisus Hristos, iar pe viceversa – cea a cneazului, 
care stă pe tron, ţinând în mână însemnele ţarului. Imaginea 
este completată cu inscripţia „Volodymyr pe masă” sau 
„Volodymyr pe masă, iar acesta este argintul său”. Pe unele 
monede, după cum ştiţi, este bătut tridentul.

 1. Ce aţi aflaţi despre istoria banilor pe pământurile 
ucrainene? 2. Comparaţi portretele cnejilor Volodymyr 
Sveatoslavovyci de pe moneda de argint şi a fiului său, 
Iaroslav cel Înţelept – pe ştampilă. Care detaliu al exteriorului 
de pe aceste portrete vă atrage atenţia? Despre ce, în opinia 
dumneavoastră, vorbeşte acest detaliu? Grivnele de la 

Cernighiv şi Kyiv. 
Finele secolului al 
XI-lea.
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§5. CĂLĂUZE ÎN TRECUT                                                               
sau IZVOARELE ISTORICE SCRISE

La această lecţie veţi învăţa:
        1. Să daţi exemple de izvoare istorice scrise. 2. Să explicaţi care este rolul 

izvoarelor scrise în procesul de reconstituire a trecutului. 3. Să povestiţi despre cele 
mai cunoscute letopiseţe din perioada cnejilor şi cea căzăcească.

Priviţi fotografiile. Citiţi textele anexate la ele. Cum credeţi, la ce se referă 
activitatea oamenilor din aceste imagini? Ce trebuie să ştim pentru a lucra în 
calitate de arhivar? La care gen de izvoare scrise aparţin documentele, care 
sunt studiate de lucrătorii arhivelor? Încercaţi să explicaţi originea acestei 
specialităţi.

În ce mod izvoarele istorice scrise le ajută istoriografilor în 
procesul de reconstituire a trecutului?

Dintre toate izvoarele istorice, cele mai importante sunt izvoarele 
scrise. Doar odată cu apariţia scrisului oamenii puteau să povestească 
amănunţit ce, când, unde şi cum s-a întâmplat.

Colaboratorii Arhivei Centrale de Stat a Ucrainei de materiale fotografice, audio şi 
cinema „G. S. Pşenicinyi” (în stânga) şi ai Arhivei istorice Centrale de stat a Ucrainei 
(în dreapta) din Kyiv în timpul lucrului. Fotografii realizate în anul 2013.
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 Izvoarele scrise - sunt texte (scrise sau tipărite) pe hârtie sau pe 
un alt material. Letopiseţele, amintirile, scrisorile, jurnalele de călătorie, 
legile, rugăminţile, acordurile, iar mai apoi şi presa periodică – toate 
aceste documente sunt un izvor nesecat pentru studierea trecutului. 
Însă, pentru a reconstitui adevărata evoluare a evenimentelor, istoricii 
urmează să aleagă, din mai multe texte şi izvoare, informaţia necesară, 
s-o compare cu cea deja cunoscută. Aceasta este o muncă deloc 
uşoară, ea necesită timp şi studii multilaterale. 

Priviţi ilustraţiile. Cugetaţi, ce trebuie să ştie un istoric pentru a citi textele din 
aceste documente. Cum putem verifica autenticitatea documentului, clarifica 
dacă nu este aceasta o falsificare a contemporanilor, stabili data precisă a 
creării lui?

1. Pagină din letopiseţ, în care sunt descrise evenimentele din campania întreprinsă 
de către marele cneaz de Kyiv, Sveatoslav Igorovyci (anii 969-971).
2. Pagină dintr-o scrisoare, semnată de către hatmanul Bogdan Hmelniţki în anul 
1648.
3. Universalul – astfel erau numite documentele oficiale din perioada căzăcească ale 
hatmanului Ivan Mazepa. Începutul secolului XVIII-lea.

 Priviţi graffiti (de pe pereţii Catedralei Sfânta Sofia din Kyiv) – astfel savanţii 
numesc inscripţiile şi desenele de pe pereţii şi detaliile de arhitectură ale 
edificiilor vechi, de pe vase şi alte obiecte, pe care arheologii le găsesc în 
timpul săpăturilor. 1. De ce asemenea inscripţii sunt importante izvoare 

istorice? Cugetaţi, pot fi considerate, oare, aceste inscripţii drept izvoare istorice, 
doar ele au fost făcute pe un material tare. 2. Una dintre aceste inscripţii aparţine 
cneazului Volodymyr Monomah, cea de-a doua  - guvernantului cneazului, Stavr
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Gorodeatyci (anul 1118). Cea de-a treia inscripţie a fost lăsată de către un kievean de 
rând, care a comunicat despre moartea lui Iaroslav cel Înţelept, indicând data acestui 
trist eveniment. Care nuanţe vorbesc despre aceea că autorii inscripţiilor au fost 
cneazul, boierul şi omul simplu?

Despre ce povestesc letopiseţele?

Cele mai cunoscute şi de o valoare incontestabilă izvoare 
din istoria Rusiei Kievene, care le ajută istoricilor să 
reconstituie evoluarea evenimentelor din trecut, sunt 
letopiseţele. Dumneavoastră ştiţi deja că astfel se numesc 
creaţiile, în care evenimentele erau descrise după ani - „Din 
an în an”. Cronicarii oglindeau, în mare parte, viaţa şi 
activitatea cnejilor – campaniile militare, tratatele încheiate 
cu statele vecine, înregistrarea căsătoriilor. În paginile 
letopiseţelor pot fi găsite foarte puţine informaţii despre viaţa 
altor locuitori ai Rusiei. Cum credeţi, de ce?

Primul letopiseţ, care a ajuns până în vremurile noastre, 
este considerată „Povestea vremurilor de demult”. 
Letopiseţul începe cu cuvintele „Povestea vremurilor de 
demult a lui Nestor, un călugăr de la mănăstirea Pecerska 
din Kyiv, de unde au pornit pământurile ruseşti şi cine a 
domnit primul pe aceste pământuri, cum s-au ridicat 
pământurile ruseşti”. Letopiseţul a fost scris la începutul 
secolului al XII-lea. Documentul povesteşte despre evenimente începând cu 
anul 860 şi terminând cu anul 1111. Aşadar, este clar că autorul acestui 
letopiseţ a folosit texte foarte vechi. Un adevărat izvor scris este şi letopiseţul 
din Halyci-Volynia. În el este vorba despre evenimentele, ce s-au produs pe 
pământurile Halyciului şi Volyniei din anul 1205 până la finele secolului al XIII-
lea. 

Letopiseţele erau create şi în perioada căzăcească. Gloria celui mai 
renumit cronicar al cazacilor îi revine lui Samilo Velyciko. În lucrarea sa bine 
argumentată (1720) el a relatat despre cele mai importante evenimente din 

Rusi şi rutsici 
– cele mai vechi 
denumiri, de care 
se foloseau 
ucrainenii pentru a 
numi pământurile 
şi pe ei înşişi. 
Denumirea „Rusi” 
a precedat 
denumirea 
„Ucraina” pentru a 
stabili hotarele 
pământurilor 
populate de 
ucraineni. 
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istoria Războiului de eliberare naţională şi a Statului ucrainean căzăcesc, a 
prezentat mai multe documente din acele vremuri, a inclus relatări ale 
martorilor oculari. Momentele din viaţa hatmanilor le-a ilustrat cu portrete. 
Letopiseţul lui Samilo Velyciko povesteşte în mod detaliat despre evenimentele 
din Ucraina din anii 1648-1700. Temându-se să nu admită o greşeală, 
cronicarul a verificat fiecare document, a folosit multe izvoare scrise, inclusiv 
străine. Ultimele părţi ale letopiseţului, după cum recunoaşte autorul, au fost 
scrise de elevii săi, deoarece el a pierdut vederea în urma anilor de lucru cu 
documentele.

21

1. Prima pagină a letopiseţului „Povestea vremurilor de demult”.
2. Foaia de titlu a letopiseţului lui Samilo Velyciko. Anul 1720.

Denumirea letopiseţului începe cu următoarele cuvinte „Cuvânt despre războiul 
cazacilor...”. În continuare, este determinată tema principală (Războiul de eliberare 
naţională de sub conducerea lui Bogdan Hmelniţik), este indicat numele autorului 
(Samilo Velyciko), este amintită precedenta sa funcţie – „conţopist al Oastei 
Zaporojene”, locul şi timpul scrierii operei (satul Juky din gubernia Poltava, anul 
1720). 

Formulaţi, după conţinutul textului 3-5 întrebări, daţi pe rând răspunsuri la 
ele.  
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Citiţi unele fragmente din letopiseţ şi răspundeţi la întrebări 

Prima parte a letopiseţului Halyciului şi Volyniei 
este o descriere a vieţii cneazului – primului rege 
din istoria Ucrainei – Danylo Romanovyci. 
Povestind despre succesele şi trăsăturile de 
caracter ale cneazului-rege, letopiseţul scrie 
„Acest rege, Danylo, a fost un cneaz bun, viteaz şi 
înţelept, care a construit oraşe multe şi a durat 
biserici, ornamentându-le cu diferite frumuseţi, a 
rămas în amintire ca un frate bun pentru fratele 
său, Vasylko...”. Şi mai interesant este fragmentul, 
în care cneazul este descris atunci când a sosit cu 
treburi de stat în oraşul Pong (actualmente capitala 
Slovaciei – Bratislava): „Anume el mergea alături 
de rege după cum spunea obiceiul rusesc, calul de 
sub el era extraordinar de frumos, şeaua era 
aurită, săgeţile şi sabia erau ornamentate cu aur şi 
cu alte frumuseţi, îmbrăcămintea era dintr-un 
material grecesc şi ea cu aur ţesută, cizmele de 
culoare verde, de asemenea, cu aur împodobite. 
Mulţi îl priveau şi se mirau. Iar regele i-a spus „Aş da şi o mie de arginţi pentru că 
ai venit după obiceiul rusesc al părinţilor tăi...”. 

 1. Cum este descris în letopiseţ cneazul Danylo Romanovyci? Ce detalii ale vieţii 
cotidiene din acea perioadă aţi aflat la această lecţie? 2. Care detalii ale descrierii 
letopiseţului au fost folosite de către pictoriţă pentru reconstituirea chipului cneazului-rege? 
Vă este simpatic acest chip? Ce aţi schimba dumneavoastră în portretul-reconstrucţie?

Ce sunt arhivele?

Selectarea, păstrarea şi sistematizarea documentelor scrise este pusă 
în seama unor instituţii speciale, care se numesc arhive. Ele au fost 
create odată cu apariţia scrisului. În prezent toate instituţiile, organizaţiile, 
chiar şi persoanele particulare – savanţii, scriitorii, activiştii publici au 
arhive proprii.

Pentru arhivele contemporane sunt construite clădiri speciale cu 
geamuri înguste, care nu lasă să pătrundă razele solare directe – acestea 
fac să se usuce cerneala tipografică, îngălbenesc şi strică hârtia. Dăunează 
documentelor şi aerul murdar, de aceea el este curăţat în aceste instituţii 
cu ajutorul unor filtre speciale. Pentru ca documentele să se păstreze mai 
bine, ele sunt puse în cutii bine închise şi plasate pe poliţe.

Cneazul Halyci-Volyniei, 
Danylo Romanovyci. 
Reconstituire de Z. Vasina.
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În arhivele mari, lungimea acestor stelaje poate atinge zeci de 
kilometri. Cele mai preţioase documente sunt fotografiate pe peliculă: 
sunt realizate filme cu cadre foarte mici, numite microfilme. Acestea 
sunt păstrate separat de documente pentru cazul că originalul va fi 
deteriorat sau pierdut. 

Cele mai bogate în Ucraina sunt depozitele cu documente de la 
Arhivele istorice centrale de stat din Kyiv şi Lviv. Documentele sunt 
studiate minuţios de către oamenii de ştiinţă, care, în baza acestora, 
scriu lucrări ştiinţifice.

Alcătuiţi planul unei povestiri despre arhive. Punctele din acest plan trebuie să aibă 
forma unor propoziţii interogative. Ascultaţi răspunsurile unul altuia la întrebări.

1. Alcătuiţi o mică povestire despre izvoarele istorice scrise după 
următorul plan:

1. Care sunt izvoarele istorice scrise?
2. Ce fel de izvoare scrise există?
3. De ce izvoarele scrise sunt cele mai de preţ pentru istoriografi?
2. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele necesare şi rezolvaţi problema 

cronologică.
Cronicarul Nestor – călugăr la Mănăstirea Pecerska din Kyiv, şi-a încheiat 

munca la cunoscutul letopiseţ „Povestea vremurilor de demult” în anul 1113. 
Câţi ani au trecut de la acea dată până la scrierea letopiseţului căzăcesc al lui 
Samilo Velyciko?

3. Ce lucruri comune şi ce deosebiri pot fi găsite în letopiseţele din epoca 
cnejilor şi cea căzăcească?

4. Ce este comun şi prin ce diferă cuvintele arheologie şi arhivă?
Încercaţi să explicaţi importanţa părţii lor comune.    

Astfel arată în 
prezent depozitele 

pentru păstrarea 
documentelor. 

Arhiva-muzeu de 
stat centrală de 

literatură şi artă a 
Ucrainei din Kyiv. 
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Ce v-a plăcut cel mai mult în materialul acestei lecţii? Despre ce veţi 
povesti neapărat acasă? Despre ce aţi dori să aflaţi mai mult? Despre care 
evenimente din viaţa şcolară aţi povesti în letopiseţul şcolii dumneavoastră? 
Împărtăşiţi-vă ideile despre felul cum ar trebui să fie acest letopiseţ.  

Deosebit de bogate în mărturii despre cazaci sunt jurnalele şi notiţele 
călătorilor. În anul 1594, domnitorul austriac a trimis către cazacii 
zaporojeni o misiune condusă de Eric Leasota, scopul căreia a fost de 
a-i antrena la lupta comună împotriva Imperiului Otoman şi Hanatului 
Crimeean. Despre aflarea în Ucraina, Leasota a povestit în „jurnalul” 
său. Citiţi un fragment din acest jurnal, şi răspundeţi la întrebarea: ce 
i-a impresionat pe străini în viaţa cazacilor?

Trecând pe „pământurile căzăceşti”, Leasota a observat „câmpuri minunate 
şi roditoare, la marginea cărora puteau fi văzute ici-colea case de ascunziş, 
care îi adăposteau pe ţărani în timpul atacurilor dinspre stepă, unde aceştia 
se apărau cu înverşunare. De aceea, fiecare locuitor al satului, mergând în 
câmp, îşi arunca arma pe umăr, iar la şold îşi punea sabia în teacă. Atacurile 
erau atât de frecvente, încât bieţii ţărani nu mai aveau linişte... M-am gândit 
că acest război împotriva turcilor va dura nu un an şi nu doi, de aceea n-am 
considerat de cuviinţă să-i pierd pe astfel de oameni curajoşi şi buni la suflet, 
care mânuiesc din tinereţe arma şi cunosc bine şiretlicurile acestor duşmani, 
cu care se întâlneau mai în fiecare zi – adică a turcilor şi tătarilor. În afară de 
aceasta, ei dispun de arme şi muniţii proprii”. 

 Cu ce scop Leasota a sosit în Ucraina? Daţi răspuns la trei întrebări „De ce?”: 
1. De ce, conform notiţelor lui Leasota, ţăranii ucraineni erau nevoiţi să iasă în câmp 
cu arma la umăr? 2. De ce Leasota „n-a considerat de cuviinţă să-i piardă pe astfel 
de oameni curajoşi şi buni la suflet” cum erau cazacii? 3. De ce cazacul ucrainean 
mai este numit ostaş-plugar?  

 §6. ARBORELE GENEALOGIC sau CE PUTEM AFLA                                                                            

DIN ALBUMUL DE FAMILIE

LECŢIA PRACTICĂ № 1

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să selectaţi informaţie despre trecut în baza fotografiilor de familie. 2. Să 
întocmiţi arborele genealogic al familiei dumneavoastră, să povestiţi, în baza 
lui, despre familie. 3. Să daţi exemple, care să ateste legătura dintre destinul 
familiei dumneavoastră şi istoria poporului.  
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 Priviţi fotografiile. Ce sentiment vă trezeşte această imagine? Selectaţi 3-5 
adjective, care să caracterizeze familia din fotografie. Putem afirma, oare, 
că oamenilor din fotografie le sunt caracteristice asemenea trăsături ca 

inteligenţa, bunătatea, cumpătarea, respectul reciproc, dragostea faţă de pământul 
natal? Argumentaţi-vă părerea. Cum credeţi, a influenţat familia asupra formării 
concepţiei despre lume şi caracterului renumitei poete ucrainene, Lesia Ukrainka 
(Larysa Petrivna Kosaci)? Cum anume?

Familia Kosaci-Dragomanov. Anii 90 ai secolului al XIX-lea. 
În stânga sunt copiii lui Myhailo Dragomanov – fiul Svitozar şi fiica mai mare, Lidia 

(într-o fustă de culoare întunecată). În centru: Oleksandra Dragomanova – soţia 
fratelui Oleksandr împreună cu fiica Oksana. În dreapta – sora, Olena Pcilka, în 
copilărie Olga Dragomanova, după soţ Kosaci. De la stânga la dreapta – fiicele ei, 
Oksana şi Izydora Kosaci – surorile Lesei Ukrainka, şi verişoara acestora, Ariadna (în 
spatele Olenei Pcilka) – fiica mai mică a lui Myhailo Dragomanov.

Pentru a lucra în timpul lecţiei, aveţi nevoie de fotografiile celor mai apropiate 
rude – ale părinţilor, fraţilor şi surorilor, bunicilor şi ale altora. Clasificaţi-le 
după modelul din pagina 43. Găsiţi un loc pentru fotografiile celorlalte rude.

Desenaţi în caiet o schemă-imagine a arborelui genealogic al familiei 
dumneavoastră, indicând sub fiecare fotografie numele şi prenumele, anul naşterii, 
locul de domiciliu, ocupaţia. Povestiţi unul altuia despre familiile dumneavoastră. 
Întrebaţi despre ceea ce va atras cel mai mult atenţia în povestirea colegului de 
clasă.
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 În baza fotografiilor de familie ale tuturor membrilor grupului dumneavoastră, 
alcătuiţi o povestire după următoarele întrebări:

1. Cum arătau şcoala şi grădiniţa de copii în vremurile când a fost realizată 
această fotografie? 2. Cum îşi petreceau atunci copiii timpul liber? 3. Ce jocuri 
practicau? 4. Cum arătau pe atunci jucăriile şi inventarul şcolar? 5. Martori ai căror 
evenimente din istoria Ucrainei au fost oamenii din această fotografie?

Comunicaţi despre rezultatele activităţii grupului. Daţi răspuns la întrebările, care 
au apărut pe parcursul discuţiei.

Grupul 1. Examinaţi fotografiile aduse de acasă cu imaginile bunicilor 
dumneavoastră în copilărie.

Grupul 2. Examinaţi fotografiile aduse de acasă cu imaginile părinţilor 
dumneavoastră în copilărie.

Grupul 3. Examinaţi fotografiile, unde sunteţi dumneavoastră la vârsta preşcolară.

 Ce lucruri interesante putem afla din albumul familial de fotografii? Există, 
oare, temei pentru a considera că istoria poporului este şi istoria familiilor 
noastre? Există, oare, familii care trăiesc „în afara istoriei”? De ce? Cum 

percepeţi cuvintele lui Taras Şevcenko, notate de Marele Cobzar în jurnalul său: 
„Istoria vieţii mele este o parte a istoriei Patriei mele”?

Evaluaţi-vă participarea la această lecţie, calculând un număr 
corespunzător de puncte pentru diferite etape de activitate. 
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Etapa lecţiei/                                          puncte 1 2 3

Pregătirea către lecţie
Activitatea în perechi
Activitatea în grup
Participarea la discuţiile generale

Nota mea 

Ţăranii din ţinutul Harkiv ascultă radioul. 
Anul 1931.

Miting dedicat Zilei de 1 mai. Anul 1923. Un miting, prilejuit de inaugurarea 
şcolii de muncitori de patru ani în cătunul 
Romanivski din Donbas. Anul 1928.

Tinerii mineri, împreună cu 
instructorul, ies din mină. Regiunea 
Stalin (actualmente regiunea Doneţk). 
Anul 1933

Studiaţi documentele fotografice din anii 20-30 ai secolului al XX-lea. Descrieţi, 
în baza fotografiilor, în ce condiţii au trăit copiii din imagini. Care elemente din 
fotografii indică perioada realizării lor? În ce constă valoarea unor asemenea 
documente fotografice pentru istoriografi?
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§7. NU PUR ŞI SIMPLU CUVINTE                                                
sau LIMBA CA IZVOR de CUNOAŞTERE A TRECUTULUI

 La această lecţie veţi învăţa:
1. Să explicaţi în ce mod limba îi ajută pe istorici să cerceteze trecutul. 2.  Să aduceţi 
exemple de denumiri ale zonelor istorice ale Ucrainei. 3. Să povestiţi despre originea 
câtorva denumiri geografice (la alegere). 4. Să povestiţi despre istoria propriului 
nume. 

Examinaţi fotografia. În imagine vedeţi Mănăstirea din oraşul Inkerman – un 
oraş din Crimeea, situat în apropiere de Sevastopol. Denumirea Inkerman 
în traducere din limba tătaro-crimeeană înseamnă cetate în peşteră. Pe 
pământul crimeean, multe alte denumiri au origine sudică. Cum credeţi, de 
ce? În ce mod denumirile localităţilor îi  ajută pe istoriografi? De ce limba mai 
este numită martor al istoriei? 

În ce mod denumirile geografice păstrează memoria despre 
generaţiile precedente?

Studiind perioadele mai vechi, istoricii întâlnesc de multe ori denumiri 
de oraşe şi orăşele, sate, râuleţe, lacuri, cătune. Unele denumiri au 
origine mai veche şi s-au păstrat până în zilele noastre, altele – s-au 
pierdut pentru totdeauna în negura vremii, lăsând un ecou despre sine 
doar în legende sau povestiri. Însă, ele, de asemenea, pot spune multe 
lucruri despre acele perioade. 

Multe denumiri de oraşe, orăşele şi sate din Ucraina indică asupra 
amplasării localităţii. Astfel, denumirea oraşului Berejany provine de la  
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cuvântul „bereg” (în traducere „mal”). Primii locuitori ai lui au venit cu traiul pe 
malul râului Zolota Lypa, numindu-se „berejany” – de pe malul râului. 
Denumirea oraşului Doneţk provine de la râurile Don şi Doneţ. Oraşul Lugansk 
îi datorează cu denumirea sa râuleţului Lugani. Oraşul Jovti Vody este situat 
pe malul râuleţului Jovtyi – denumirea indică asupra prosperării unor bogăţii 
de minereu de fier, care au şi dat apei o culoare galbenă. Nu este greu de 
explicat cutare sau cutare denumire de oraş sau orăşel – Dolyna, Pryluki, 
Rivne, Brody, Beregove, Zaporijjea.

Destul de frecvente sunt denumirile geografice, la baza cărora stau nume 
de animale, păsări, plante, care au populat acele locuri în momentul apariţiei 
aşezărilor omeneşti. Astfel, sunt cunoscute, în special, denumirile de orăşele: 
Berezne, Vilşana, Kozeleţi, de oraşe – Dubno, Sosnyţea, Cighirin, Ciornobyli, 
Vyşneve, Lysyceansk, Lebedyn etc. 

Unele denumiri atestă despre particularităţile activităţii economice sau 
elemente ale vieţii sociale. Acestea sunt, spre exemplu, denumirile de localităţi 
Bortnyci, Bortnyki, Bortniv. Aceste denumiri sunt legate de cuvântul „Bort”, 
ceea ce însemna adăpostul unui roi de albine. Cei, care se preocupau de 
strângerea mierii de albine, erau numiţi „bortnyki” – de aici şi denumirea, 
despre care vorbeam mai sus.

Astfel, cercetând unele denumiri aparte, putem reconstitui un tablou al vieţii 
ucrainenilor şi a altor popoare, care au trăit pe aceste pământuri în veacurile 
anterioare: fiecare denumire, atunci când cunoşti originea şi însemnătatea ei, 
încetează să mai fie ceva obişnuit, o simplă denumire de sat sau orăşel, ea 
devine o mărturie a istoriei. 

Examinaţi stemele oraşelor expuse în imagine. Poate fi „citită”, oare, 
denumirea oraşului în stema sa? Ce fel de oraşe sunt acestea? Ce nuanţe 
fireşti aţi observat în această fotografie? Cunoaşteţi ce fel de stemă are 
oraşul (satul) dumneavoastră?
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Alcătuiţi o listă din 10-15 denumiri geografice, legate de familiile 
dumneavoastră: denumiri ale oraşelor şi satelor, unde v-aţi născut, unde 

s-au născut părinţii şi buneii dumneavoastră, denumiri ale oraşelor, unde trăiesc 
rudele dumneavoastră, unde aţi avut ocazia să vă odihniţi. Ştiţi ceva despre originea 
acestor denumiri?

Cum se numea în trecut ţara noastră şi părţile ei componente? 

Cunoaşteţi deja că denumirea Rusi a precedat apariţia denumirii Ucraina 
pentru a identifica pământurile populate de ucraineni-rusi. Pentru prima dată, 
denumirea de Ucraina a fost folosită în letopiseţul de la 1187 faţă de ţinuturile 
Kyiv, Pereiaslav şi Cernighiv. Ea provine de la cuvântul craina, care însemna 
ţinut natal. Cu timpul, denumirea Ucraina s-a răspândit pe întregul teritoriu şi 
a dat nume poporului, excluzând-o din uz pe cea veche.

Fragment din expoziţia „Transcarpatia”: biserică din lemn din secolul al XVIII-lea, 
casă de la finele secolului al XIX-lea. Muzeul în aer liber din Pyrogove.

Expoziţia „Podolia”: casă din lemn cu 
acoperiş din paie, în spate – biserica 
Sfântului Nicolai. Muzeul din Pyrogove.

Expoziţia „Ucraina din zona Niprului”: 
biserica sfântului arhistrateg Mihail din 
anul 1600. Muzeul din Pyrogove.
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Din timpurile cele mai vechi, pentru diferite zone ale ţării noastre sunt 
folosite astfel de denumiri ca Volynia, ţinutul Kyiv, Podolia, Galiţia, ţinutul 
Sloboziilor, ţinutul Cernighiv-Siversk, Bucovina, Transcarpatia şi altele. 
Fiecare dintre acestea îşi are propria istorie. Ele au apărut în perioade diferite, 
deci toate constituie o mărturie a trecutului istoric. Aceste zone sunt numite 
istorice. Sunt folosite, de asemenea, denumirile etnografice, cum este, 
spre exemplu, ţinutul huţulilor.  Această denumire se referă la o parte a 
Galiţiei, Transcarpatiei şi Bucovinei. Pământurile botezate cu denumiri istorice 
şi etnografice se deosebesc prin particularităţile construcţiei populare, 
îmbrăcăminte, ritualuri, ocupaţii gospodăreşti, care s-au format sub influenţa 
mediului natural şi circumstanţelor istorice. Despre aceste particularităţi 
putem afla la Muzeele de arhitectură populară şi trai. Unul dintre cele mai 
mari muzee de acest fel este Muzeul naţional de arhitectură populară şi trai 
al Ucrainei, amplasat în localitatea Pyrogove din partea de sud a capitalei 
ţării. 

Aici, pe un teritoriu din poveste, se păstrează peste 300 de monumente ale 
construcţiei populare, iar colecţia de obiecte de uz casnic, unelte de muncă, 
îmbrăcăminte, creaţii de artă populară include 80 mii de unităţi. 

1. Întrebaţi-vă unii pe alţii despre cuvintele noi, care au fost folosite în text. 
Explicaţi sensul lor cu ajutorul manualului.

2. Organizaţi un joc cu genericul „Eu cunosc 5...”, prezentând câte cinci denumiri 
de zone istorice ale Ucrainei; denumiri geografice, legate de trecutul istoric al oraşului 
(satului) dumneavoastră, denumiri de străzi din oraşul (satul) dumneavoastră, care 
au fost date în cinstea unor cunoscute personalităţi istorice.

Ce lucruri pot afla istoriografii cu ajutorul numelor? 

Timpul a păstrat pentru noi un izvor istoric 
incontestabil – „Registrul Oastei Zaporojene”, 
care datează din anul 1649, semnat personal 
de către hatmanul Bogdan Hmelniţki şi de 
conţopistul principal, Ivan Vygovski, pe care 
stă şi ştampila de stat. Cele 808 pagini 
îngălbenite de timp ale acestui document, 
unde este prezentată lista numelor a 40 mii 
de cazaci, conţin informaţii cu adevărat fără 
de preţ despre ucrainenii din acea vreme. 
Cele mai frecvente sunt numele Andrienko, 
Vasylenko, Gryţenko, Ivanenko... În registru 
pot fi găsite asemenea nume caracteristice: 
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Ivan Movcian, Protas Mukotrias, Matvii Postii, Andruh Gluh, Matvii 
Zamorii.

Multe nume reflectă umorul popular, spiritualitatea, bunătatea 
ucrainenilor, în special, Ohoniko, Zolotko, Zozulika, Pysanka, Golubcik, 
Ciudomii. 

Dar câte mărturii avem referitoare la îmbogăţirea creaţiei ucrainene! 
Spre exemplu, în registrul amintit se găsesc circa 60 de nume alcătuite 
de la cuvântul „nas”: Nis, Beznis, Kryvonis, Lupynis, Netrynis, 
Perebyinis, Nosaci, Krasnonosenko, Nosyţki... Registrul ne prezintă, 
de asemenea, o diversitate de sinonime din limba ucraineană de la 
acea vreme: Balakalo, Govir, Gutarenko, Rozmova, Pividailo. 

Încercaţi să clarificaţi modul de creare a propriului nume şi a numelor altor trei 
colegi de clasă. Faceţi un schimb de păreri despre cele auzite în cadrul discuţiilor.

Examinaţi ilustraţiile la cuvintele ce au fost scoase deja din uz. Formulaţi 
câteva presupuneri de ce cuvintele „îmbătrânesc”. Împărtăşiţi membrilor 
clasei cugetările dumneavoastră. 

1. Cămaşă de zale, alcătuită din 
inele de metal, unite unul de altul.
2. Colecţie pentru arcaş, compusă, 
în temei din arc şi săgeţi.
3. Fibulă – fermoar din metal, care 
îndeplinea concomitent rolul de 
bijuterie.
4. Colt – bijuterii, care se puneau la 
pălărie în zona tâmplelor.

21

3

4
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1. Povestiţi despre limbă ca izvor de cunoaştere a trecutului conform 
următorului plan:

         1. Istoria în denumirile geografice.
         2. Istoria în nume şi prenume.
         3. Atunci când cuvintele devin istorie.
2. Selectaţi din listă acele denumiri, care indică asupra particularităţilor 

amplasării localităţilor.
Orăşelul Prymorske; oraşul Ivano-Franskivsk; Piaţa Independenţei; oraşul Dolyna; 

Bulevardul Victoriei; oraşul Kyiv; strada Volodymyrska; strada Myhailo Gruşevski, 
oraşul Beregove, strada Mejghirska, strada Borysoglibska, strada Drukarska, oraşul 
Pryluki, orăşelul Şevcenkove. 

3. Ce aţi aflat despre originea denumirii „Ucraina”? Cum se numeau pe sine 
strămoşii noştri în vechime? Cum se numea cândva şi cum se numeşte acum 
ţara noastră şi părţile ei componente?

4. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele corespunzătoare şi rezolvaţi 
problema cronologică. 

Pentru prima dată, denumirea „Ucraina” a fost folosită în izvoarele scrise în anul 
1187. Câţi ani au trecut de atunci?

Ce ştiţi despre originea denumirilor oraşelor, satelor, lacurilor, râuleţelor din 
ţinutul natal? Care denumiri de străzi, stradele, pieţe sunt legate de trecutul 
istoric al oraşului (satului)  dumneavoastră? Cum se numeşte strada şi piaţa 
centrală? Ce ştiţi despre originea acestor denumiri?

Citiţi textele despre nume şi denumiri.

1. Istoria este creată de către oameni, iar fiecare om poartă un nume. De aceea, 
toate evenimentele din trecut sunt legate de nume concrete. Istoricii nu vor obţine nici 
un fel de rezultate în munca lor dacă nu vor poseda cunoştinţe temeinice despre 
numele din vechime şi despre schimbarea lor de-a lungul vremii. În vechime numele 
era ales în dependenţă de circumstanţele venirii copilului pe lume. Astfel, o fetiţă, 
care se năştea iarna, putea fi numită în cinstea anotimpului respectiv. Câte odată, 
părinţii îşi exprimau prin nume atitudinea faţă de noul membru al familiei, naşterea 
căruia era aşteptată cu nerăbdare. Aceşti bebeluşi erau numiţi Jdanko sau Liubko. 
Dar cât de mult puteau să spună numele despre exteriorul sau succesul omului! Erau 
printre ucrainenii din vechime oameni care purtau numele Dribko, Svitliak, Dobrynia, 
Gordynia. Strămoşii noştri credeau în forţa magică a numelor. De aceea, de multe ori 
le dădeau copiilor numele unor animale – Vovk (Lupul), Vedmidi (Ursul), considerând 
că aceste nume îndepărtează duhurile rele. 

Strămoşii ucrainenilor de azi foloseau şi nume mai complicate – Boryslav, 
Dobroslav, Slavomyr, Sviatopolk, Iaropolk şi altele. Asemenea nume erau frecvente, 
de regulă, în familiile cnejilor. De aceea, ele şi sunt numite nume de cneaz. 

 Încercaţi să aflaţi amănunte despre originea şi însemnătatea propriului nume. 
Alcătuiţi o scurtă povestire despre el.                                                                                                                                              
   2. În diferite perioade de timp, cel mai mare râu din Ucraina a avut mai multe 
denumiri – Nipru, Slavuta, Borisfen... Cum au apărut aceste denumiri şi care dintre 
ele este cea mai veche? În prezent, savanţii sunt unanimi în faptul că denumirea 
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Nipru este cea mai veche. Rădăcina don- (dn-) ce înseamnă „apă”, poate fi întâlnită 
în denumirile mai multor râuri: Don, Doneţi, Nipru, Dunărea.

 Selectaţi denumirile de oraşe şi orăşele cu rădăcina don- (dn-). Încercaţi să 
clarificaţi originea altor denumiri întâlnite în text. 

§ 8.  DENUMIRILE ENIGMATICE sau CARE 
DENUMIRI DIN ORAŞUL (SATUL) NATAL AMINTESC 

DESPRE TRECUT
LECŢIA PRACTICĂ № 2

La această lecţie veţi învăţa:
         1. Să daţi exemple de denumiri din localitatea dumneavoastră, din care se pot 

afla lucruri interesante despre trecut. 2. Să povestiţi despre originea denumirii istorice 
a oraşului (satului) natal. 3. Să explicaţi în ce mod denumirile le sunt de folos istoricilor.

Examinaţi fotografiile, citiţi comentariul la ele şi textul din manual. Ce lucruri 
aţi aflat despre originea denumirilor pieţei, străzii şi oraşului? Sunt, oare, 
printre acestea denumiri care păstrează memoria despre evenimentele 
istorice ce s-au produs în oraşul (satul) dumneavoastră? Cum credeţi, de 
ce memoria despre evenimentele istorice este eternizată în denumiri?

1 Iarmarocul din piaţa de lângă Casa Kontractova din raionul Podol. Kyiv. Anul 
1902.

Piaţa este cunoscută din timpurile Rusiei Kievene ca parte componentă a centrului 
comercial podolean. La răscrucea secolelor XVIII-XIX, piaţa s-a transformat într-un 
loc permanent de organizare a iarmaroacelor. Aici era concentrată întreaga capacitate 
comercială a oraşului. 

2. Soborul armenesc de pe strada Armenească din Lviv.

1 2
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Potrivit oaspeţilor străini, construcţiile de pe strada Armenească erau 
cele mai frumoase în oraşul Lviv. O perlă a acestei străzi era Soborul 
Armenesc cu hramul Adormirea Maicii Domnului, construit la 1353 pe 
mijloacele unor negustori armeni înstăriţi. Armenii au venit cu traiul la 
Lviv în cea de-a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Conform izvoarelor 
de arhivă, în cartierul armenesc din acest oraş locuiau vreo 60 familii 
de armeni. Mai târziu, în prima jumătate a secolului al XVI-lea, la Lviv 
au venit circa 600 de armeni. 

Piaţa Centrală a oraşului Pereiaslav-Hmelniţki – Piaţa Bogdan Hsmelniţki.

Letopiseţul „Povestea vremurilor de demult” a păstrat o legendă, prin 
care este explicată denumirea oraşului Pereiaslav: „nu mult a durat 
lupta între gigantul pecenegilor şi un tânăr, care trăia în acele locuri, 
deoarece acesta l-a pus la pământ pe străin, „s-a auzit un strigăt şi au 
fugit pecenegii, au alergat după ei rusii şi, bătându-i, i-au alungat. 
Volodymyr s-a bucurat mult şi a început construcţia unui oraş, pe care 
l-a numit Pereiaslav”. Cea de-a doua parte a fost atribuită denumirii 
oraşului în anul 1943 pentru a înveşnici amintirea despre Războiul de 
eliberare naţională de la mijlocul secolului al XVII-lea. Oraşul are două 
pieţe frumoase – Piaţa Bogdan Hmelniţki şi Piaţa Radei de la Pereiaslav, 
pe care, la 1654, hatmanul a adunat Consiliul căzăcesc, care a adoptat 
hotărârea despre crearea unei alianţe militare cu ţarul Rusiei. 

Ştiţi, oare, de ce strada  pe care locuiţi are o atare denumire? Povestiţi 
despre aceasta colegilor de clasă. 

 Conform însărcinărilor pe grupe, alcătuiţi un mic dicţionar din 8-10 denumiri 
ce ne amintesc de trecut. Comunicaţi celorlalţi membri ai clasei despre 
rezultatele muncii efectuate. Răspundeţi la întrebările, care au apărut pe 
parcursul discuţiei.

Grupul 1. Pregătindu-vă de lecţii, urma să clarificaţi originea denumirilor oraşelor 
şi satelor, unde s-au născut părinţii şi buneii dumneavoastră, denumirile localităţilor, 
în care trăiesc rudele dumneavoastră, şi cele în care aţi avut ocazia să vă odihniţi. 
Alcătuiţi un mic dicţionar de denumiri geografice care amintesc de trecut.  
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Grupul 2. Pregătindu-vă de lecţii, urma să clarificaţi originea denumirilor lacurilor, 
râuleţelor şi iazurilor din ţinutul natal. Sunt, printre aceste denumiri, unele care 
amintesc despre trecut? Alcătuiţi un  dicţionar cu asemenea denumiri.

Grupul 3. Pregătindu-vă de lecţii, urma să clarificaţi originea denumirilor străzilor, 
stradelelor, pieţelor, care reflectă trecutul istoric al oraşului (satului) dumneavoastră. 
Alcătuiţi un mic dicţionar de astfel de denumiri. 

 Cum înţelegeţi zicala „A trăi viaţa nu înseamnă a trece printr-un câmp”? 
Putem, oare, să afirmăm că fiecare dintre noi are dreptul să apere această 
părere pe exemplul propriei familii? V-aţi convins, studiind materialul de la 

această lecţie, că strămoşii noştri aveau o atitudine plină de respect faţă de trecutul 
lor? De ce denumirile, care sunt legate de anumite evenimente istorice, deseori sunt 
înlocuite cu altele? Daţi exemple.

Apreciaţi-vă activitatea din timpul lecţiei, calculând un număr 
corespunzător de puncte pentru fiecare etapă. 

Etapa lecţiei/                                    puncte 1 2 3

Pregătirea către lecţie 

Activitatea în perechi

Activitatea în grup

Participarea la discuţiile generale

                                                        Nota mea

Inventaţi o ţară de basm, denumirile în care să vorbească despre 
istoria ei. Desenaţi harta acestei ţări. Alcătuiţi, pentru colegii de clasă, 
o mică povestire despre ţinutul dumneavoastră minunat. Cum credeţi, 
în viaţa reală denumirile istorice apar tot atât de simplu?

§9. PE ARIPI DE CÂNTEC                                          
SAU ISTORIA ŞI FOLCLORUL

               La această lecţie veţi învăţa:
              1. Să daţi exemple de izvoare istorice orale. 2. Să explicaţi în ce 
mod izvoarele orale le sunt de folos istoriografilor în procesul de cercetare a 
trecutului. 3. Să povestiţi, în baza unui izvor oral, despre înfiinţarea oraşului 
Kyiv. 

Examinaţi fotografia. Cine este redat în ea? Cine stă în centru? Când, 
după părerea dumneavoastră, a fost făcută această fotografie? Ce fel de 
informaţie istorică ne prezintă acest document fotografic? 
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Ostaşii 
ucraineni 
ascultă 
„Cobzarul”. 
Kyiv. Anii 
1917-1918.

Ce numim în istorie izvoare orale şi cum povestirea legendară despre 
întemeierea oraşului Kyiv şi-a găsit confirmare ştiinţifică?

Oamenii şi-au păstrat experienţa prin cuvântul oral până la apariţia 
scrisului. Toată creaţia se păstra în poveşti, legende, povestiri, cântece, 
ghicitori, proverbe şi zicători. Toată această diversitate de creaţii orale 
se numeşte creaţie populară orală sau folclor. Studiind creaţiile 
folclorice, istoricii au posibilitatea să înţeleagă cum a fost viaţa oamenilor 
în cele mai vechi timpuri, în ce credeau oamenii, cu ce se ocupau şi 
care le erau obiceiurile. Creatorii de folclor n-au trecut cu vederea nici 
cele mai diverse evenimente istorice. Cele mai frumoase documente 
ale creaţiei populare orale de pe timpurile Rusiei Kievene şi Statului 
Halyci-Volynia sunt baladele, care ne povestesc despre vitejii apărători 
ai acestor pământuri.

 

Vitejii. Tablou realizat 
de V. Vosneţov. Pictorul 
a creat chipurile eroilor 
din baladele populare 

– vitejilor Dobrynia 
Mykytyci, Illia Muromeţ 

şi Oleksii Popovyci.
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Multe legende şi povestiri din trecut au 
nimerit în paginile letopiseţelor. Astfel, în 
„Povestea vremurilor de demult” este redată 
legendara povestire despre originea 
denumirii şi perioada înfiinţării oraşului Kyiv. 
„Atunci când toţi trăiau liber şi conduceau cu 
neamurile lor, trăia fiecare în locurile sale, 
între aceştia au fost trei fraţi: unul pe numele 
Kii, cel de-al doilea – Scek, iar al treilea – 
Horiv, dar şi sora lor – Lybidi. Şi şedea Kii pe 
un munte, pe care acum se află povârnişul 
Boryciv, Scek stătea pe muntele, care se 
numeşte acum Scekavyţea, iar Horiv – pe 
cel de-al treilea munte, de unde şi denumirea 
de Horevyţea. Au înfiinţat ei un orăşel şi l-au 
numit Kyiv, în cinstea fratelui mai mare. Şi 
creştea în jurul acelui orăşel o pădure mare 
şi deasă, şi vânau ei aici animale. Toţi trei erau bărbaţi înţelepţi şi 
deştepţi...”

Un timp îndelungat istoricii nu considerau această povestire din 
letopiseţ drept un document veridic. Însă, după ce au comparat scrierile 
cronicarului cu alte documente istorice de la acea vreme, oamenii de 
ştiinţă au ajuns la concluzia că legenda are, totuşi, o bază istorică, iar 
cneazul Kii a trăit în realitate pe la finele secolului al VI-lea - începutul 
secolului al VII-lea. Acest lucru este confirmat şi de către descoperirile 
arheologilor de pe muntele Starokiivski. Arheologii au descoperit 
rămăşiţele acelui orăşel al lui Kii, care datează, potrivit oamenilor de 
ştiinţă, din secolul al VI-lea. Numele celorlalţi ctitori ai Kyivului – fraţilor 
şi surorii lui Kii, se păstrează în denumirile râuleţelor, munţilor, străzilor: 
râuleţul Lybidi, munţii Scekavyţea şi Horevyţea. 

1. De numele cui leagă cronicarul întemeierea oraşului Kyiv? Despre 
originea căror denumiri geografice, în afară de cea a oraşului Kyiv, este 
vorba în legenda din letopiseţ? 2. Expuneţi conţinutul celor citite prin trei 
propoziţii.

Prin ce le sunt de folos istoricilor baladele din perioada 
căzăcească?                                                                                                                                           
Cele mai vechi realizări ale creaţiei populare orale din 
perioada căzăcească sunt cântecele istorice sau baladele. 

Monumentul în cinstea 
întemeietorilor Kyivului. 
Sculptor V. Borobay. 1982
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Acestea sunt creaţii poetice orale cu colorit eroic despre evenimentele 
istorice şi cele mai proeminente figuri ale istoriei ucrainene, care, pe 
jumătate erau cântate, pe jumătate – povestite de către cobzarii 
călători, acompaniaţi fiind la bandură, cobză sau liră. 

1
2 3 4

1. Muzicant din vechime .Reconstrucţie artistică de S. Vasilkivski. Din albumul „Din 
timpurile străvechi”. Anul 1900
2. Cobză. 3. Liră. 4. Bandură.

Eroul uneia dintre aceste dume este 
Samiilo Kişka. În  creaţie se povesteşte 
despre dorinţa sacră a prizonierilor 
ucraineni de a se elibera de pe galera 
turcească, unde erau ţinuţi. Mulţi ani a 
stat întemniţat pe această galeră, 
alături de confraţii săi, şi Samiilo. Şi 
iată că într-una din zile sosi momentul 
potrivit. În baladă se povesteşte cum 
Alcan-Pasha a avut un vis, care 
prevestea că galera sa va fi atacată şi 
jefuită, paza decapitată, iar toţi cei 
întemniţaţi vor fi eliberaţi. Acest vis s-a 
împlinit întocmai. Turcii s-au întors 
obosiţi de la un chef. Din ordinul lui 
Alcan-Pasha, aceştia au controlat toate 

Bărcile căzăceşti atacă galera 
turcească. 
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posturile de pe galeră, dar n-au observat nimic suspect şi au căzut într-
un somn adânc. Kişka a găsit cheile, a desfăcut cătuşele, şi toţi 
prizonierii au fost eliberaţi. În scurt timp, confraţii îl salutau cu bucurie 
pe Samiilo:

- Noroc, ziceau ei, noroc, Kişka Samiilo,
hatman zaporojean.
N-ai murit tu în osândă,
n-o să mori nici cu noi, cazacii, în libertate.
În baza informaţiilor din izvoarele scrise, istoricii au ajuns la concluzia 

că această baladă reconstituie adevăratele evenimente istorice. În anii 
80 ai secolului trecut, în arhive au fost găsite documente, care au 
confirmat că într-una din bătăliile cu turcii (probabil, în luna septembrie 
a anului 1620), Samiilo Kişka a nimerit în prizonieratul turcesc. Şapte 
ani el a stat întemniţat pe această galeră a morţii, însă nici pentru o 
clipă nu l-a părăsit dorinţa sacră de a se elibera. Şi atunci când a sosit 
momentul potrivit, i-a ridicat pe confraţii săi la luptă, s-a eliberat de sub 
jugul turcesc şi a revenit acasă. 

Propuneţi 5-7 desene despre Samiilo Kişka. Cât de uşor reuşiţi să desenaţi 
despre cele citite? De ce? Sensul căror cuvinte, întâlnite în text, aţi dori să-l 
precizaţi?

De ce în timpul pregătirii campaniilor militare cobzarii aveau menirea să-i 
cheme pe cazaci la luptă? Cum influenţau aceştia asupra ascultătorilor?

Care personaje istorice sunt glo-
rificate în cântecele cu caracter 
istoric?

Răspunsul la această întrebare îl găsim chiar 
în titlul ei. Să luăm un exemplu. Astfel, erou al 
„Cântecului despre Baida” a devenit cneazul-
hatman ucrainean, Dmytro Vyşneveţki. El şi-a 
proslăvit numele prin aceea că la 1556, pe insula 
Hortyţea Mică din partea inferioară a Niprului 
(actualmente oraşul Zaporijjea), a durat o cetate-
fortăreaţă. Anume această cetate este 
considerată de către istorici prima Sece 
Zaporojeană. În timpul unei campanii militare 
asupra hanului crimeean şi a cetăţilor turceşti, 
Dmytro Vyşneveţki a fost luat ca prizonier şi 

Cneazul Dmytro-Baida 
Vyşneveţki. 
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transmis turcilor. Astfel, „el a fost aruncat de pe un turn înalt pe un cârlig 
ascuţit, zidit în perete lângă ţărmul mării pe drumul de la Constantinopol spre 
Galata. Agăţându-se cu o coastă de acel cârlig, el a trăit, în această stare, trei 
zile, până când turcii nu l-au omorât cu o săgeată pentru că le-a defăimat 
credinţa”, - spuneau martorii oculari.

Potrivit legendei, sultanul Suleiman I, impresionat de bărbăţia de nedescris 
a lui Vyşneveţki, i-a propus cneazului ucrainean mila sa dacă acesta va trece 
de partea turcilor. Însă, Vyşneveţki a declarat că ar fi bucuros mai bine să 
moară decât să-şi trădeze poporul. 

În unul dintre cântecele populare se cântă astfel despre acest eveniment:
Şi a strigat ţarul la haiducii săi:

„Luaţi-l pe Baida bine în mâini,
Luaţi-l pe Baida de legaţi-l
Cu coasta de cârlig agăţaţi-l!”
Şi atârnă Baida nu o zi, şi nu două, 
nu o noapte, şi nu o oră;
La sluga sa priveşte...
Of, dragul meu tinerel,  
aruncă-mi un arc fin
şi o tolbă plină cu săgeţi!” 

Exponate ale rezervaţiei istorico-culturale  „Secea Zaporojeană” de pe insula 
Hortyţea (oraşul Zaporijjea).

Rămăşiţele fortificaţiei căzăceşti au fost descoperite pe Hortyţea Mică în timpul 
unor săpături arheologice. În prezent, Hortyţea, împreună cu insuliţele şi stâncile 
adiacente, este rezervaţie naţională. Pe teritoriul ei funcţionează Muzeul de istorie a 
căzăcimii ucrainene.

1. Selectaţi câte 2-3 cuvinte – substantive, adjective, verbe, care să se 
înscrie în povestirea despre Dmytro-Baida Vyşneveţki. 2. Formulaţi răspuns 
la întrebarea din titlul povestirii.    



59

§ 9. Pe aripi de cântec sau Istoria şi folclorul

  Explicaţi, la care momente din viaţa căzăcească indică proverbele de mai 
jos: Unde este hârtopul, acolo e şi cazacul; Cazacul cu necazul precum 
peştele cu apa; Cazacul e ca un vultur; Cazacul frumos e precum macul din 

grădină; Cazacul e ca un porumbel: unde nu soseşte, acolo şi poposeşte; Neamul 
căzăcesc nu are asemănare. Împărtăşiţi părerea dumneavoastră colegilor de clasă.

1. Alcătuiţi o mică povestire despre izvoarele folclorice după următorul 
plan: 

1. Care izvoare scrise le ajută oamenilor de ştiinţă să reconstituie trecutul din 
perioada cnejilor?

2. Despre ce creaţii poetice orale din perioada căzăcească aţi aflat?
3. Despre care evenimente istorice se povesteşte în balada „Samiilo Kişka”?
4. De ce şi în ce mod cneazul Dmytro-Baida a devenit eroul cântecului cu caracter 

istoric?
2. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele necesare şi rezolvaţi problema 

cronologică.
Primele atestări din izvoarele scrise despre cazacii ucraineni datează din anul 

1489. Câţi ani au trecut de la prima atestare despre cazacii ucraineni în izvoarele 
scrise până la făurirea, de către cazaci, în frunte cu cneazul-hatman, Dmytro 
Vyşneveţki, a primei Sece Zaporojene?

3. Cum a fost întemeiată capitala statului ucrainean – oraşul Kyiv? Ce izvoare 
istorice povestesc despre acest lucru?

4. Ce aţi aflat nou despre viaţa cazacilor din creaţia populară orală? De ce 
cazacii au devenit eroi ai multor cântece populare?

Ce a fost nou în materialul lecţiei şi despre ce aţi reuşit să citiţi până la 
aceasta? Care informaţie va atras cel mai mult interesul? Formulaţi, după 
conţinutul lecţiei, 2-3 întrebări, la care aţi dori să primiţi răspuns. Daţi un 
exemplu cum legendele, cântecele şi baladele păstrează memoria despre 
evenimentele adevărate.

1. Citiţi în cartea „Baladele ucrainene” (alcătuitor V. Şevciuk) povestiri după 
creaţiile poetice orale vechi. Care erou v-a plăcut cel mai mult? 2. Învăţaţi 
unul dintre cântecele căzăceşti. Pregătiţi o povestire despre evenimentele, 
cărora le este dedicat acest cântec. Ce dispoziţie creează el?

 

De ce hatmanul Ivan Sirko a devenit erou al multor povestiri şi 
legende?

Cel mai renumit hatman căzăcesc din decursul întregii istorii a Secilor 
Zaporojene a fost Ivan Sirko (aproximativ anii 1610-1680). El a dus mai mult de 
60 de lupte împotriva trupelor Imperiului Otoman şi Hanatului crimeean, din toate 
ieşind victorios. Prin campaniile sale, Ivan Sirko şi-a câştigat gloria unui 
comandant de oşti de neînfrânt. Încă în timpul vieţii sale, el a devenit erou al 
multor cântece şi legende.
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Zaporojenii scriu scrisoare sultanului turc. Tablou realizat de Ilia Repin. Anii 1880-
1891.

Tradiţia folclorică leagă numele lui Ivan Sirko de scrierea acelei legendare 
scrisori către sultanul turc. Povestirile populare spun că, drept răspuns la 
cerinţa sultanului turc, Mohamed al IV-lea, să recunoască dependenţa de 
Turcia şi să se supună lui, „cavaler de neînfrânt”, zaporojenii, în frunte cu Ivan 
Sirko, au alcătuit acea scrisoare caraghioasă: „Cazacii zaporojeni către 
sultanul turc. Tu, diavol turcesc, frate al dracului blestemat, tovarăş şi secretar 
al lui Lucefer! Ce fel de cavaler ieşti, tu, luate-ar dracul? Dracul aruncă, iar 
armata ta mănâncă. Nu vei reuşi să-i supui pe copiii creştinilor; nu ne temem 
de armata ta, cu apă şi pământ vom lupta împotriva ta. Bucătarule de Babilon, 
sprâncenatule din Ierusalim, măcelar din Egiptul Mare şi cel Mic!... iată cum 
ţi-au răspuns cazacii, prăpăditule! Data nu o cunoaştem, deoarece nu avem 
calendar, luna este pe cer, anul – în carte, iar ziua e la fel cum e şi la voi!...

Hatmanul cazacilor, Ivan Sirko, împreună cu întreaga Sece Zaporojeană”.

 1. Priviţi la tabloul lui I. Repin. Care dintre personajele din tablou este Ivan 
Sirko? 2. Cum credeţi, de ce anume legenda despre scrisoarea zaporojenilor în 
frunte cu Ivan Sirko a fost folosită de către pictor pentru acest tablou?  
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§10. POATE  FI VĂZUT, OARE, TRECUTUL                                  
sau ISTORIA PE HARTĂ

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să faceţi diferenţa dintre însemnările de pe hartă şi să vă folosiţi de ea. 
2. Să indicaţi pe hartă teritoriile populate de slavi – strămoşii ucrainenilor, să 
găsiţi pe hartă zonele istorice ale Ucrainei. 3. Să indicaţi pe hartă centrele 
regionale ale Ucrainei, frontierele cu statele vecine. 

Examinaţi fotografiile şi spuneţi cine este arătat în imagini? Care fotografii 
au fost făcute la lecţia de istorie şi care – la cea de geografie? De ce credeţi 
anume astfel? Poate, oare, oricine să descifreze harta? Ce trebuie să ştim 
pentru aceasta? Pentru ce, după părerea dumneavoastră, istoriografii au 
nevoie de hărţi?

La şcolile din Kyiv. Anii 1948-1949.

Cum să ne folosim de harta istorică?
Fiecare eveniment se desfăşoară nu numai într-o perioadă de timp anumită, 

ci şi într-un loc anume. Foarte important pentru istorici este să se orienteze în 
spaţiu. Această deprindere o veţi însuşi cu ajutorul hărţilor istorice -  fotografii 
micşorate ale pământului, unor părţi ale Terrei sau a unor ţări aparte ale lumii, 
pe care sunt însemnate cutare sau cutare evenimente. 

Hărţile istorice sunt întocmite cu ajutorul celor geografice, cu care aţi avut 
deja ocazia să lucraţi la lecţiile de ştiinţe ale naturii. În acelaşi timp, hărţile 
istorice se deosebesc esenţial de cele geografice. În primul rând, prin gama 
de culori folosită. Spre exemplu, dacă pe harta geografică, cu ajutorul unei 
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culori este menţionată înălţimea localităţii de asupra nivelului mării, (verde – 
partea de jos, cafenie – munţii), apoi pe cele istorice - teritoriile statelor, 
strămutarea populaţiei etc. În afară de aceasta, desenele de pe hărţile istorice 
semnifică evenimentele, care au avut loc în timp. Cu ajutorul hărţii, putem afla, 
spre exemplu, cum a crescut teritoriul statului în decursul unei anumite perioade 
de timp, în ce direcţie au înaintat trupele militare, unde au avut loc lupte, când 
a apărut şi a fost ruinat cutare sau cutare oraş. Harta istorică îşi deschide 
tainele numai pentru acela, care o poate descifra, adică o poate „citi” şi explica. 
Pentru a face acest lucru, trebuie să studiem cu atenţie semnele convenţionale 
şi explicaţiile la hartă, pe care le puteţi găsi în colţul de jos.  

Începând lucrul cu o hartă istorică, ţineţi minte următoarele reguli:
Cu ajutorul culorilor se 

face deosebirea între 
teritorii.

Cu ajutorul haşurii sunt 
marcate evenimentele şi 

fenomenele, care sunt 
legate de acel teritoriu. 
Spre exemplu, trecerea 

unui raion administrativ 
de la un stat către altul.

Pe hartă sunt folosite 
haşuri diferite, în 

dependenţă de ceea ce 
este scris sub ele. 

Locurile luptelor sunt 
marcate cu semnul unor 

arme încrucişate.

Cu ajutorul săgeţilor 
sunt marcate deplasarea 

trupelor militare şi 
emigrarea popoarelor. 

Frontierele statelor şi 
alte hotare sunt marcate 
cu linii de diferite culori.

Oraşele sunt marcate 
cu cerculeţe, pătrăţele sau 

mici desene.

 
Teritoriul care a trecut 
de la un stat către altul.

Anul modificărilor 
teritoriale.

Capitala.
Denumirea râului.
Locul luptei.
Oraş obişnuit.

Denumirea pământurilor

Înaintarea armatei. 

Denumirea actuală a 
oraşului.

Oraş.

Denumirea statului.

Frontiera de stat.
Graniţele etnice. 

Hotarul unei părţi
 a statului. 
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 Desenaţi semnele convenţionale, care sunt folosite pentru a arăta:
1) două teritorii sau state diferite; 2) trecerea unui raion de la un stat la 

altul; 3) locurile unde au avut loc lupte; 4) deplasarea trupelor militare sau a 
popoarelor; 5) frontierele statelor, a zonelor, regiunilor, teritoriilor; 6) oraşele. Verificaţi 
reciproc cum aţi îndeplinit această însărcinare. 

CUM POT FI DEMONSTRATE                                                           
OBIECTIVELE ISTORICE PE HARTĂ

1. Frontierele statelor urmează să fie arătate cu ajutorul unui indicator 
pe o linie şerpuindă.

2. Direcţiile campaniilor militare şi deplasarea trupelor le puteţi arăta 
cu ajutorul săgeţilor, marcate pe hartă.

3. Oraşele le puteţi arăta cu ajutorul indicatorului spre semnul 
convenţional (cerculeţe sau semnele oraşelor) şi nu spre denumirea 
oraşelor pe hartă.

4. Râurile trebuiesc arătate conform cursului apei.
 După ce aţi examinat harta din pagina 64 a manualului, daţi răspuns la 

următoarele întrebări: 1. În care regiune a Ucrainei este situat oraşul sau 
satul în care locuiţi? La care zonă istorică aparţine localitatea? 2. Care zone 

istorice sunt situate în partea de nord, în cea de vest şi care în partea de sud a 
statului nostru? 3. Denumirile căror zone istorice indică locul situării lor geografice? 
4. Prin care pământuri istorice curge râul Nipru?

Care popor este numit slavii vechi? Unde au locuit slavii – 
strămoşii ucrainenilor?

Atunci când se fac referiri la ucraineni, foarte des este folosit cuvântul 
slavi, deoarece poporul ucrainean ţine de popoarele slave. În afară de 
ucraineni, la categoria popoarelor slave aparţin belaruşii, ruşii, cehii, 
slovacii, polonezii, bulgarii, macedonienii, slovenii, sârbii şi locuitorii 
Muntenegrului. Oamenii de ştiinţă îi împart convenţional pe slavi în trei 
grupe principale: de vest, de est şi de sud. Ucrainenii, împreună cu 
belaruşii şi ruşii, fac parte din grupul de sud al popoarelor slave. 

Strămoşii actualelor popoare slave sunt numiţi slavii vechi.
Îndeletnicirile de bază ale slavilor din vechime erau lucrarea 

pământului şi creşterea animalelor. Strămoşii ucrainenilor semănau 
orz, grâu, ovăs, in şi cânepă. Pe lângă casă, ei creşteau mazăre, rapiţă, 
ridiche, ceapă şi usturoi. Pe lângă casele lor creşteau vaci, capre, oi şi 
porci. Ajutori devotaţi în gospodăriile slavilor erau boii şi caii. Trăind pe 
lângă păduri, în ţinutul râuleţelor şi lacurilor, slavii vechii erau vânători 
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şi pescari iscusiţi. Ei vânau nu numai pentru a-şi asigura rezerve 
suplimentare de hrană, ci de dragul pieilor de animale – cea mai de 
preţ marfă, pe care o realizau popoarelor vecine. Printre meşteşuguri 
– astfel sunt numite ocupaţiile de confecţionare a uneltelor de muncă 
şi a obiectelor de uz casnic, a confecţionării hainelor, slavii au obţinut 
succese însemnate în ceea ce priveşte turnarea metalului şi fierăria. 
Slavii vechi erau păgâni, adică divinizau forţele naturii – soarele, cerul, 
tunetul şi fulgerul.

Examinaţi desenul cu o aşezare slavă veche. Alcătuiţi o povestire despre 
grijile cotidiene ale slavilor din vechime.

Trăind în triburi, slavii vechi se uneau, din când în când, în grupuri 
mai mari – asociaţii de triburi sau uniuni ale triburilor.  Denumirile 
uniunilor de trib ale slavilor de est, care au existat până la crearea 
statului în secolul al IX-lea, cu centrul la Kyiv, au fost păstrate în 
letopiseţul „Povestea vremurilor de demult”. Potrivit cronicarului, pe 
teritoriul Ucrainei au locuit membrii a nouă asociaţii de trib: polenii, 
drevlenii, volânenii, croaţii, ulicii, tiverţii şi siverenii. Anume ei sunt 
numiţi de către cercetătorii în materie adevăraţi strămoşi ai ucrainenilor. 

 Examinaţi harta „Uniunile de trib ale slavilor de est de pe teritoriul Ucrainei” 
din pagina 66. Arătaţi unul altuia pe hartă oraşul Kyiv, râul Nipru, hotarele 
aşezărilor uniunilor de trib ale slavilor de est – strămoşilor ucrainenilor. 

Numiţi uniunile de trib ale slavilor de est, care au locuit pe teritoriul Ucrainei în secolele 
VII-VIII şi au fost strămoşii ucrainenilor. Membrii căror uniuni de trib au fost strămoşii 
belaruşilor şi ruşilor?SE
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UNIUNILE DE TRIB ALE SLAVILOR DE EST DIN SECOLELE 
VII-VIII DE PE TERITORIUL UCRAINEI

Triburile slavilor de est şi teritoriile unde au locuit în secolele VII-VIII.

Hotarul aşezărilor uniunilor de trib ale slavilor de est – strămoşii ucrainenilor.

Vecinii slavilor din vechime.

Căile de strămutare a nomazilor.

1 cm la 100 de kilometri
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Cum arată orânduirea administrativă de stat a Ucrainei 
contemporane? 

În prezent, pe teritoriul Ucrainei sunt 24 de regiuni. Din componenţa 
Ucrainei face parte, de asemenea, Republica Autonomă Crimeea. 
Capitală a Ucrainei este cel mai mare oraş al ei, cu o populaţie de 
multe milioane – Kyiv. În general, Ucraina are 454 de oraşe. 

În ţara noastră locuiesc mai mult de 45 milioane de persoane. 
Conform recensământului populaţiei, către data de 5 decembrie anul 
2001, populaţia de la oraşe constituia 32 milioane 574 mii de oameni, 
iar cea de la sate – 15 milioane 883 mii de persoane. Un număr mai 
mare de persoane la oraşe locuiesc în regiunile industriale de est şi 
sud-est: Doneţk, Lugansk, Dnipropetrovsk, Harkiv, Zaporijjea. Populaţia 
sătească predomină în zona de vest a ţării noastre – în regiunile 
Transcarpatică, Cernăuţi, Ivano-Frankivsk şi Ternopil. 

Alături de ucraineni, care numără circa 37 milioane de oameni, în 
Ucraina locuiesc ruşi (peste 8 milioane de oameni), belaruşi (275 mii), 
moldoveni (258 mii), tătari crimeeni (248 mii), bulgari (204 mii), unguri 

Frontierele Ucrainei

Hotarele regiunilor.

Capitala Ucrainei.
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(156 mii), români, polonezi, evrei, armeni, greci şi reprezentanţi ai 
multor altor naţionalităţi.

Folosind harta, arătaţi teritoriile regiunilor. Găsiţi oraşul-capitală a Ucrainei, 
oraşele-centre regionale. Găsiţi oraşele situate în vestul şi în estul ţării, în 
nordul şi sudul Ucrainei. Arătaţi pe hartă statele cu care se învecinează 
Ucraina. 

1. Ce trebuie să ştim pentru a ne folosi de harta istorică?
         2. Examinând harta din pagina 66 a acestui manual, arătaţi o denumire     
           a uniunii de trib a slavilor de est din secolele VII-VIII, pământurile cărora 

erau situate:
1) la nord-est de poleni, pe malul stâng al Niprului;
2) la sud de poleni; 3) la vest de poleni; 4) Între râurile Nistru şi Prut. 
3. Alegeţi propoziţiile, în care este vorba despre slavii vechi şi alcătuiţi cu 

ajutorul lor o povestire.
1. Au fost strămoşii ucrainenilor.
2. Au venit pe pământurile ucrainene acum cinci mii de ani.
3. Au fost nomazi.
4. Au trăit în triburi, fiecare dintre ele având denumire proprie. 
5. Tribul era condus de cneaz, care avea la dispoziţie detaşamente militare – aşa-

numite drujine. 
6. Popoarele vecine îi numeau arcaşi călări.
7. Divinizau forţele naturii.
8. Au fost un popor deosebit de luptător.
9. Centre ale pământurilor triburilor erau oraşele bine fortificate şi apărate.
10. S-a păstrat numele unuia dintre conducători; al legendarului întemeietor al 

oraşului Kyiv – Kii. 
4. Folosind harta din pagina 67, daţi răspuns la următoarele întrebări:
1. În ce fel de unităţi administrativ-teritoriale este împărţită Ucraina? Care dintre 

ele are cel mai mare teritoriu?
2. Prin care regiuni curge râul Nipru?
3. Cu care state se învecinează Ucraina?

Cât de interesant vă este să lucraţi cu harta istorică? Ce v-a plăcut mai mult? 
Este uşor, oare, de a întocmi hărţile istorice? Cu ce scop se face acest lucru?

Citiţi textul şi daţi răspuns la întrebări.

Dintre mulţii străini, care au trecut prin Ucraina în secolele XVI-XVIII şi au 
lăsat mai multe izvoare despre ea, un loc aparte îi revine, incontestabil, 
inginerului francez, Ghiiom de Bauplane (1600-1673). El s-a aflat pe 
pământurile ucrainene circa 17 ani, în decursul cărora a călătorit foarte mult, 
colectând materiale pentru marea hartă a Ucrainei şi pentru hărţi speciale ale 
unor pământuri ucrainene aparte. Inginerul francez era un specialist în 
cartografie. Pe aşa-numita Hartă Generală a Ucrainei sunt arătate 1293 de 
obiecte, în special, 993 denumiri de localităţi şi 160 denumiri de râuri. 
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Bauplane a prezentat pentru prima dată pe hartă teritoriul Ucrainei în baza 
dimensiunilor matematice, ceea ce le-a oferit cartografilor posibilitatea să 
precizeze, la începutul secolului al XVIII-lea, harta Europei.

Bauplane a pregătit şi explicaţii amănunţite la hărţile sale, care şi constituie 
conţinutul cărţii „Descrierea Ucrainei”. Ea a ieşit de sub tipar în oraşul Ruan 
în anul 1651, devenind din start deosebit de populară. Lucrarea lui Bauplane, 
care îi familiariza pe europeni cu natura şi geografia Ucrainei, modul de trai şi 
obiceiurile ucrainenilor, a fost tradusă în multe limbi şi reeditată la Londra, 
Varşovia, Wroclaw.

Harta Generală a Ucrainei de G. 
de Bauplane „Planul general al 
câmpurilor sălbatice, spunând mai 
simplu, al Ucrainei. Împreună cu 
provinciile ce-i aparţin”. Tipărită la 
Gdansk în anul 1648.

 Ce v-a impresionat mai mult în povestirea despre Bauplane? Este suficient, 
oare, să cunoaştem numai istoria pentru a întocmi o hartă istorică?.
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CITIŢI ÎN TIMPUL LIBER

Comorile stepei ucrainene

Fără de Vasiko şi Mykolka nu avea loc nici un eveniment însemnat în 
acel orăşel. E clar că faptele lor erau, mai de fiecare dată, nişte lucruri 
copilăreşti, aşa că peste o săptămână-două toţi uitau de ele. Cel mai 
mult s-a menţinut în parada zvonurilor fuga de acasă a lui Mykolka şi 
Vasiko. Ce-i drept, acea întâmplare s-a transformat în „fugă” din pove-
stirile vecinilor. În realitate, însă, băieţii şi-au luat inima în dinţi şi au 
decis să plece într-o expediţie arheologică. Într-o bună zi, luând cu 
sine o lopată şi un cort vechi, prietenii au dispărut în stepă. Să nu 
credeţi că cei doi „arheologi” trebuiau să parcurgă jumătate de lume 
pentru a ajunge la locul cu pricina. Nu! Stepa începea chiar în imediata 
vecinătate, deoarece familiile lor locuiau la marginea oraşului. 

Băieţii aveau cele mai frumoase intenţii – să descopere o comoară. 
„Ce visători” – veţi spune. Poţi să speri la vreo descoperire preţioasă 
în zilele noastre când totul de jur-împrejur a fost săpat de sute de ori? 
Şi cei doi prieteni gândeau la fel până când nu s-a întors din armată 
Saşko – fratele mai mare al lui Vasiko. Saşko dorea să studieze la fac-
ultatea de istorie, visa la gloria unui arheolog cu renume. Imediat s-a 
înscris într-o expediţie arheologică. În acei ani oamenii de ştiinţă studi-
au înhumările sciţilor din stepele ucrainene. Sciţii sunt un popor vechi, 
care a locuit cândva pe teritoriul Ucrainei. Principala ocupaţie a sciţilor 
era creşterea animalelor. Fiind nomazi, sciţii se deplasau foarte des 
dintr-un loc în altul în căutarea noilor imaşuri pentru animale. Ducând 
un asemenea mod de viaţă, popoarele nu lasă, de obicei, în urma 
lor nici un fel de construcţii din piatră – turnuri, pa-late sau fortificaţii. 
Şi doar mormintele-gorgane sunt unicul semn, care vorbeşte despre 
aflarea sciţilor pe aceste pământuri în vechime. Sciţii credeau că mo-
artea omului înseamnă sfârşitul vieţii lui pământeşti şi trecerea pe un 
alt tărâm. Mormintele sciţilor înstăriţi erau amenajate ca nişte locuinţe 
subterane adevărate. În gropile adânci ei construiau câteva încăperi 
din lemn, numite catacombe. Cel decedat era pus acolo, îmbrăcat fi-
ind în cele mai frumoase veşminte, pe care le-a avut în timpul vieţii, 
împodobit cu cele mai frumoase bijuterii. Dispărutul lua cu sine în mor-
mânt arme, iar lângă el era pusă veselă cu mâncare şi băuturi.

Alături de gospodar era pus calul său şi câţiva robi devotaţi, care 
să-l slujească. Mormântul era acoperit cu scânduri, iar de asupra era 
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construit un gorgan (colină). Cu cât era mi înstărit cel decedat, cu atât 
mai mare era gorganul de asupra mormântului său.        

Despre toate acestea Vasiko şi Mykolka au aflat de la Saşko, care 
lucra deja la săpăturile de pe gorganul numit Mormântul Mare. Două 
săptămâni despre el nu s-a auzit nimic. Fiind sătul deja de întrebările şi 
glumele băieţilor, Vasiko le-o lua înainte, zicându-le „Ce fel de căutător 
de comori poate să iasă din Saşko? Iată noi cu Mykolka de-am fi plecat 
în căutarea comorilor, fiţi siguri că nu ne-am fi întors cu mâinile goale”. 
De cele mai multe ori băieţii râdeau cu poftă la cele spuse de Vasiko, 
deoarece ştiau că toate acestea nu sunt altceva decât un vis. Dar iată 
că, pe la sfârşitul lunii aprilie, Saşko a revenit acasă pentru câteva zile. 

– Acestea sunt pentru voi, neastâmpăraţilor! Luaţi-le, poate veţi fi 
mai cuminţi, le-a spus în glumă Saşko, dăruindu-le două bucăţele de 
tablă înverzite de timp. 

– Ce este aceasta?
– O descoperire din gorganul sciţilor.
– Da, ne-a mers într-adevăr. Mergem să ne lăudăm băieţilor.
Saşko se aştepta la o atare reacţie din partea frăţiorului mai mic, 

deoarece a început să-i povestească ca de pe carte. S-a constatat că 
Mormântul Mare era un gorgan al sciţilor, care s-a păstrat de minune 
şi în care au fost descoperite câteva înhumări. „Două săptămâni de 
muncă asiduă ne-au deschis drumul spre alte cercetări, mai serioase, 
a zis Saşko. - Conducătorul expediţiei, arheologul Boris Mozolevski, 
devenea, pe zi ce trecea, tot mai încrezut: Mormântul Mare va dărui 
lumii nişte descoperiri unice. Într-o bună zi, înspre seară, am desco-
perit ornamente din bronz pentru o trăsură special amenajată pentru 
înmormântare. Numai bucăţele diferite de tablă erau în număr de 200!”

– Şi aceste bucăţele sunt din acel mormânt? – a întrebat Vasiko. 
– Nu, cele din gorgan au fost duse în laborator. Acestea le-am 

confecţionat special pentru voi după modelul celor scitice, a răspuns 
Saşko. 

De atunci Vasiko şi Mykolka nu mai aveau linişte. La sfârşitul lunii 
aprilie, Saşko a plecat din nou în expediţie, iar cei doi băieţi s-au pus 
pe gânduri cum să se alăture şi ei arheologilor. A trecut luna mai, a ve-
nit şi iunie, iar ei nu se încumetau să plece. „De-ar veni măcar Saşko 
să ne povestească ce-au mai descoperit”, nu avea răbdare Vasiko. 
„Dacă mâine nu se întoarce – plecăm! În timp ce stăm pe cuptor, toate 
comorile sciţilor vor fi găsite fără noi”, a pus punctul Mykolka. 

Şi dacă au hotărât, hotărât să fie. În noaptea următoare băieţii se 
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plimbau deja prin stepă... Cea de-a treia zi a expediţiei arheologice s-a 
dovedit a fi foarte însemnată. Cu toate că nu au reuşit să descopere 
vreo comoară, în schimb au fost găsiţi ei. Printre membrii echipei de 
căutare era şi Saşko.

– În timp ce voi săpaţi aici şanţuri, în Mormântul Mare a fost desco-
perit pectoralul.

– Ce fel de pectoral?
– Pectoralul ţarului. Este un fel de salbă din aur curat, o perlă a artei 

din vechime. 
Vasiko şi Mykolka au tăcut câteva clipe, iar apoi l-au împroşcat cu 

întrebări. Cel mai mult i-a uimit faptul că gorganul, care a fost turnat de 
asupra mormântului timp de o săptămână de către trei mii de sciţi, a 
fost ridicat cu ajutorul tehnicii moderne timp de o lună. Podoaba ţarului 
a fost găsită la o adâncime de opt metri şi jumătate. Stepa ucraineană 
a tăinuit această perlă unică timp de 23 de veacuri.

Întâmplare ce s-a produs în Hersonesul antic

„Vai, cât de frumoasă este!, a exclamat Iarynka când a văzut marea. 
Nici pe departe nu este aşa cum mi-am închipuit-o!” Mai multe ore de 
călătorie erau deja în urmă şi Iarynka s-a alăturat la grupul de fetiţe, 
care întrebau de ghid despre vieţuitorii adâncurilor marine. Până când 
grupul de fete aduna scoici pe mal, băieţii erau deja în apă până la 
brâu. Ghidul nu era defel mirat de întrebările fetelor (era, pe semne, 
deprins deja cu acest lucru în decursul anilor de activitate în tabără). În 
acel moment le povestea exact despre delfini – cei mai mari vieţuitori 
din Marea Neagră. Auzind un strigăt de copil, şi-a întrerupt povestirea. 

– Mi se pare că avem deja primul scufundat, a spus el.
Băieţii nu întârziau, fără să aştepte rândul, să povestească despre 

întâmplarea din mare. Erou, mai bine zis, jertfă a stihiei maritime, care 
s-a pomenit piept la piept cu valul de mare puternic, a fost Petryk. Era 
un tip micuţ de statură. Deşi spunea că a absolvit trei clase, era mai 
jos decât un elev dintr-a doua. Şi nu e de mirare că valul l-a doborât la 
pământ. 

– Pentru astăzi ajunge, a conchis ghidul. Hai să ne cazăm, să ne 
uscăm şi să ne odihnim. Mâine vă aşteaptă o zi foarte bogată în impre-
sii. Hai să plecăm în oraş.    

1Şanţuri – fortificaţii în pământ în formă de săpături, tranşee.
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„Da, iaca ne-am odihnit, a oftat decepţionată Iarynka. N-am reuşit 
bine să ieşim din oraş cum trebuie să ne întoarcem din nou. Nimic de 
spus: vacanţa a început minunat”.

Dimineaţa zilei următoare s-a dovedit a fi liniştită şi noroasă. „Avem 
încă o „plăcere”. Sud se cheamă”, îşi blestema Iarynka soarta, 
aşezându-se la geam în autobuz.

– E bine că azi e timp înnourat, observă ghidul când autobuzul o luă 
din loc. Soarelui i-a părut rău de voi. Ştie, pe semne, că numai ce aţi 
sosit şi nu aţi reuşit să vă acomodaţi la temperaturile de aici. Apropo, 
nu aţi uitat să luaţi cu voi carneţelele de notiţe, creioanele? Veţi vedea 
multe lucruri interesante, pe care veţi dori imediat să le notaţi şi să le 
desenaţi pentru ca să aveţi ce povesti apoi colegilor la şcoală. 

– Dumneavoastră vă pare că până acum nu am văzut un pod? – a 
reacţionat Iarynka.

– Un astfel de pod – nu. Podul înspre care mergem are o vechime 
de două mii şi jumătate de ani. El a fost construit pe malul golfului din Sevastopol 
de către grecii imigranţi, care şi-au găsit pe pământul crimeean a doua 
lor Patrie. Dar iată am şi sosit. Imediat veţi călca pe pământul Hersone-
sului antic. 

Copiii au ieşit ca săgeata din autobuz şi s-au pomenit în faţa unei 
privelişti frumoase. Atenţia lor era atrasă de pereţii din piatră de cu-
loare albă ai oraşului, în interiorul cărora s-a dovedit a fi foarte cald. 
„Exact cum este vatra de la cuptorul bunicii”, a obiectat în gând Iaryn-
ka, dispoziţia nu prea bună a căreia s-a evaporat imediat ca o picătură 
de apă sărată din mare. 

Pereţii Hersonesului, care au şi acum pe alocuri înălţimea de zece 
metri, i-au impresionat mai ales pe băieţi, care au început să discute 
cât de uşor puteau ei fi luaţi cu asalt atunci, în vechime. 

Din cele povestite de ghid copiii au aflat că denumirea „Hersones” 
provine din greceşte şi înseamnă „peninsulă”. De la începutul existenţei 
sale, oraşul avea o construcţie dreptunghiulară. Străzile drepte cu o 
lăţime de şase metri erau amenajate cu gust. Arheologii au reuşit să 
descopere, în timpul săpăturilor, teatrul orăşenesc, monetăria, mai 
multe case, edificii gospodăreşti – încăperi pentru producerea vinului, 
cuptoare pentru uscarea oalelor din lut, gropi pentru păstrarea peştelui 
sărat. Până la noi au ajuns rămăşiţe ale bisericilor greceşti. Cel mai in-
teresant este că toate acestea au putut fi văzute cu ochii proprii. Copiii 

1Vatră – suprafaţă plană din partea de jos a cuptorului unde ard lemnele.
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au avut posibilitatea să se atingă de aceste lucruri şi să le privească 
îndeaproape. De aceea, când excursia a luat sfârşit şi copiii au răsuflat 
uşurat, nimeni nu-şi mai amintea de timpul rece de dimineaţă şi nici 
unul dintre ei nu dorea să se odihnească. Cu toţii s-au împrăştiat prin 
oraş pentru a admira încă o dată acele locuri, pline de atâta istorie. 

Iarynka, împreună cu prietena, a plecat înspre teatru, deoarece dorea 
să se fotografieze ca amintire pe băncile din piatră pentru spectatori. 

Înconjurând amfiteatrul, fetele au decis să se odihnească pe una din-
tre bănci. Şi atunci Iaryncăi i-a venit în gând că ar fi bine să-şi încerce 
puterile în rolul de actriţă. Sărind de pe o piatră pe alta, fata a ajuns la 
scenă şi, agăţându-se de una din pietre a zburat... Venindu-şi în fire, 
fata a înlemnit. În jurul ei erau oameni îmbrăcaţi în haine de culoare 
deschisă – în tunici şi manteluţe. Ceata părea îngrijorată, deoarece 
era o gălăgie insuportabilă. Privindu-i, Iarynka s-a retras într-o parte 
cu intenţia de a se ascunde. Nu departe, la intersecţia străzilor, ea a 
observat o clădire mare, înfrumuseţată cu coloane mari, şi a luat-o în 
direcţia aceea. „Probabil, după coloanele de la margine nu mă va ob-
serva nimeni, s-a gândit Iarynka şi a plecat într-acolo. Dintr-odată s-a 
ciocnit de cineva. Fata s-a îngrijorat şi mai mult atunci când a văzut 
după coloană un chip cunoscut. Era Petryk – anume acel Petryk, care 
deschisese în ajun sezonul de scăldat. 

„Totdeauna nimereşti în situaţii neplăcute?”,  a întrebat fata. „Se mai 
întâmplă, a recunoscut băiatul. Cu toate că aşa ceva are loc pentru 
prima dată. Închipuie-ţi, m-am agăţat de o tablă şi... m-am pomenit 
aici. Dar hai să-i urmărim pe aceşti oameni poate că vom afla ce s-a 
întâmplat cu noi şi cum să ieşim nevătămaţi din această întâmplare”.

Grecii se adunau în piaţa principală a oraşului. Cel ce făcea apelul, 
exclama în toate părţile „Înainte treceţi! Treceţi înainte!”. Peste câteva 
minute pe piaţă nu aveai unde scăpa un ac - aici s-a adunat mai tot 
oraşul. Ce-i drept, încoace au venit numai bărbaţii – astfel era primit în 
polisurile greceşti. Într-un moment mulţimea amuţi şi către cei adunaţi 
se adresă un orăşean respectat.

El spunea că a sosit timpul ca tineretul să fie iniţiat în hersonesiţi. 
Înainte au ieşit câteva zeci de tineri, care, ridicând ochii înspre cer, 

1 Amfiteatru – edificiu destinat jocurilor publice de formă circulară sau ovală.
2 Tunică – haină pentru bărbaţi şi femei, care se poartă, de obicei, peste cămaşă.
3 Polis – oraş-stat din antichitate, forma deosebită a unui stat sclavagist.
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rosteau jurământul „Jur pe Zeii şi Zeiţele olimpice că nu voi trăda Her-
sonesul. Voi servi poporul şi voi da cele mai bune sfaturi pentru stat şi 
cetăţeni...”

Auzind asemenea cuvinte, Iarynka s-a întors mirată către însoţitorul 
său. A făcut-o la timp, deoarece el se agăţase din nou de colţul unei 
pietre şi era cât pe ce să cadă. Iarynka a reuşit să-l prindă de mână dar 
văzu cum cad amândoi într-o prăpastie adâncă. Când şi-a venit în fire, 
era deja lângă scena teatrului din Hersones. Mare i-a fost mirarea când 
l-a văzut lângă ea pe Petryk, care-şi ştergea genunchiul uşor traumati-
zat. „Asemenea zbor încă n-am văzut”, spunea întruna Iarynka. 

În finalul excursiei prin Hersones copiii au vizitat muzeul descoperirilor 
arheologice. Cel mai mult i-a impresionat plita din marmură, pe care 
erau gravate cuvinte din jurământul hersonesiţilor. Atunci când ghidul 
citea textul acelui jurământ, Iarynka simţi cum cineva o priveşte şi a 
întors capul. Petryk, râzând fericit, şoptea ”Zeus, Hel, Helios, divinităţi 
olimpice! Nu voi comite nici o faptă nedreaptă împotriva cetăţenilor...”.

Gloria căzăcească

Lecţia de istorie era pe sfârşite şi studenţii din anul întâi îşi strângeau 
grăbiţi conspectele. Dintr-odată, de undeva din mijlocul auditoriului, s-a 
auzit vocea tare a unui tânăr:

– Stimate profesore, vi s-a întâmplat vreun caz când aţi înţeles că 
reputaţia dumneavoastră de fapt nu vă aparţine, ci aparţine cazacilor 
zaporojeni, istoria cărora o cercetaţi cu atâta osârdie?

Pe Dmytro Ivanovyci Iavorniţki, un mare cunoscător al istoriei 
căzăcimii, această întrebare l-a făcut să se oprească în uşă. Cugetând 
o clipă pentru sine, profesorul a spus ca de obicei încet:

– Gloria, dragii mei, este un lucru discutabil. Probabil, a avut dreptate 
acel om înţelept din Roma antică, care încredinţa că gloria adevărată 
constă în a face ceea, ce merită să fie descris, şi în a scrie ceea, ce 
merită să fie citit...

Studenţii deja nu se grăbeau să meargă la alte lecţii. Ei s-au aşezat 
din nou în bănci cu răsuflarea întretăiată, deoarece ştiau că nu vor găsi 
un povestitor mai bun decât profesorul Iavorniţki. 

– Trecutul căzăcesc, pe care îl studiez, merită să fie nu numai de-

1Olimpici – muntele Olimp, pe care, potrivit credinţei grecilor din vechime, locuiau 
Zeii.
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scris, ci şi ilustrat. Am ştiut întotdeauna că gloria aparţine, pe bună 
dreptate, acestor bravi cavaleri ucraineni. Am avut multe ocazii să mă 
conving. Cele mai interesante cazuri mi s-au întâmplat după ce pictorul 
Ilia Repin a prezentat opiniei publice cunoscutul său tablou „Zaporoje-
nii”. 

– Vreţi să spuneţi că i-aţi oferit lui Repin consultaţii în privinţa modu-
lui de trai al cazacilor – îmbrăcăminte, armament, obiceiuri, nu ostenea 
tânărul cu întrebările. 

– Nu, deoarece această muncă, deşi este o onoare pentru mine, nu 
merită să fie descrisă.

– Domnul profesor se mândreşte cu aceea că, într-un fel sau altul, a 
devenit unul din personajele acestui tablou, a aderat la discuţie un alt 
student. Este adevărat, Dmytro Ivanovyci, că dumneavoastră aţi pozat 
în faţa lui Ilia Repin pentru rolul de copist?

– Într-adevăr, pentru mine este o mare onoare măcar în aşa fel să 
servesc arta. Pentru glorie, însă, aceasta este un nimic. O să vă poves-
tesc ce mi-a fost dat să aud de la nişte studenţi ca voi.

S-a întâmplat aceasta cu câţiva ani în urmă. Terminându-mi lecţiile, 
am intrat în bibliotecă. Am ocupat un loc liber şi am început să citesc. 
Atenţia mi-au atras-o doi studenţi, care şedeau alături. Ei se şopoteau 
între ei, întorcând capul în direcţia mea. Am încercat să ascult mai bine 
despre ce vorbesc. „Ştii, profesorul Iavorniţki este atât de setos de glo-
rie! – am auzit eu. L-a înduplecat pe Repin ca acela să-l înveşnicească 
pe tabloul său, iar acum se laudă, spunându-le studenţilor că toţi îl re-
cunosc. Un prieten de-al meu mi-a povestit că Iavorniţki se lăuda că l-a 
cunoscut pe Lev Tolstoi. Spunea cum a călătorit undeva cu trenul, iar 
în compartiment cu el a fost renumitul scriitor. Nu reuşi să se prezinte 
cum Tolstoi primul i-a întins mâna „V-am recunoscut, stimabile. Sunteţi 
copistul de pe tabloul lui Ilia Repin „Zaporojenii”.

– Anume astfel, dragii mei, iau naştere legendele, a spus profesorul şi 
a adăugat: un sâmbure de adevăr este în această povestire. Ilia Repin 
picta personajele din tablourile sale cu ajutorul multor oameni renumiţi, 
ucraineni de origine. Între cei redaţi în operele lui Repin se numără 
generalul Myhailo Dragomirov (în rolul hatmanului Ivan Sirko), pictorul 
Mykola Kuzneţov (un cazac rănit la cap), colecţionarul-mecenat Vasyl 
Tarnovski (judecătorul militar în căciulă neagră şi în cămaşă ţesută cu 
aur). Cu scriitorul Lev Tolstoi nu am făcut cunoştinţă datorită tabloului 
lui Ilia Repin. Am avut ocazia să fiu în ospeţie la el, să discut despre 
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trecut. Ne-a făcut cunoştinţă, printre altele, un student. 
Auditoriul deveni şi mai activ. Întrebările zburau din toate părţile. Ti-

nerii se interesau de soarta tabloului, menţionat cu medalie de aur la 
expoziţia din Germania, despre rădăcinile ucrainene ale pictorului Ilia 
Repin, care s-a născut în Ţinutul Sloboziilor. Cele mai multe întrebări 
se refereau la eroul din acel tablou – hatmanul Ivan Sirko.

– Este adevărat că din toate campaniile, pe care le-a întreprins, Ivan 
Sirko a ieşit biruitor?

– Este adevărat că putea opri galul în galop?
– Putea găsi atamanul drumul în stepă cu ochii legaţi?
– Ce ziceţi, profesore, despre un asemenea zvon: a trăit Sirko 210 

ani, iar atunci când a murit, cazacii aduceau pământ pe mormântul lui 
cu căciulile. Şapte ani, după moartea hatmanului, cazacii luau în cam-
panii mâna lui dreaptă, crezând că ea îi va feri de înfrângere.

Dmytro Iavorniţki a zâmbit.
– Multe legende circulă despre Sirko. Vă asigur că atamanul ca-

zacilor era respectat chiar şi de către adversarii săi. Ce să mai vorbim 
despre domnitorii din acele timpuri? El coresponda cu ţarul Moscoviei, 
cu regele polonez. 

– Deci, legenda despre scrisoarea adresată sultanului turc, căreia 
îi este dedicat tabloul lui Ilia Repin, nu este o invenţie, nu încetau 
studenţii cu întrebările. 

– Posibil, cineva dintre voi va face o descoperire dacă va descifra 
această ghicitoare a istoriei căzăceşti. Cert este faptul că atât scrisoar-
ea, cât şi tabloul sunt pătrunse de setea de libertate, fericire şi umor, 
caracteristice zaporojenilor.

Studenţii ieşeau de la acea lecţie cu zâmbet, înveselindu-se unii pe 
alţii cu nenumărate glume şi poante căzăceşti. Este adevărat că gloria 
căzăcească nu constă numai în măiestria militară, ci şi în vorba spusă 
cu tâlc, în cântecul de suflet şi în zâmbetul sincer.
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DESPRE CE SI DESPRE CINE 
POVESTESTE  ISTORIA

§11. EROII ANONIMI, PE CARE-I CUNOAŞTEM                      
sau OAMENII ÎN ISTORIE

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să daţi exemple de diferite grupuri ale populaţiei Ucrainei din cele mai 
vechi timpuri. 2. Să determinaţi lucrurile comune şi cele care au evidenţiat 
diferite grupuri ale populaţiei. 3. Să daţi exemple de personalităţi istorice. 4. 
Să povestiţi despre Taras Şevcenko.

Examinaţi fotografiile. În ce perioadă au trăit oamenii din imagine? De ce 
credeţi astfel? Care trăsături ale exteriorului vorbesc despre nivelul de studii 
şi ocupaţia acestor oameni? Operele cărui scriitor le-aţi citit? Despre ce 
este vorba în aceste opere?  Cum pot fi numiţi, într-un singur cuvânt, aceşti 
oameni? Ce rol, după părerea dumneavoastră, joacă reprezentanţii grupului 
din imagine în istoria poporului?

La ceremonia dezvelirii monumentului lui Ivan Kotlearevski la Poltava (de la stânga 
la dreapta): Myhailo Koţiubinski, Vasyl Stefanyk, Olena Pcilka, Lesia Ukrainka, 
Myhailo Staryţki, Gnat Hotkevyci, Volodymyr Samiilenko. Anul 1903.  
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Despre care grupuri ale populaţiei vorbesc izvoarele din 
vremurile Rusiei Kievene şi din veacurile următoare? 

În timpul apariţiei primului stat pe pământurile ucrainene, cu centrul 
în oraşul Kyiv, locuitorii Rusiei erau împărţiţi în anumite grupuri. Fiecare 
avea lucrul său: unii coceau pâine, alţii meştereau obiecte interesante. 
Cuiva îi revenea să aibă grijă de respectarea ritualurilor religioase, iar 
altora – să apere munca paşnică a confraţilor. Viaţa fiecărui grup 
decurgea conform unor legi scrise şi nescrise, care s-au încetăţenit 
de-a lungul veacurilor. 

Din cele mai vechi timpuri, conducătorii slavilor erau numiţi cneji. 
Puterea cnejilor se transmitea din tată-n fiu. Aşadar, numai fiul de 
cneaz putea să devină cneaz. Cea mai mare influenţă printre cnejii 
Rusiei Kievene a avut-o marele cneaz de Kyiv. Până acum aţi avut 
ocazia să aflaţi unele lucruri despre marele cneaz al Kyivului, Volodymyr 
Sveatoslavovyci. Amintiţi-vă ce anume. Cnejii au domnit şi în vremurile 
următoare. „Rege neîncoronat al Rusiei” în secolul al XVI-lea -începutul 
secolului al XVII-lea era considerat cneazul Vasyl-Kosteantyn Ostrozski. 
La lecţiile precedente aţi aflat despre întemeietorul primei Sece 
Zaporojene, cneazul Dmytro Vyşneveţki. 

Cnejii aveau un anturaj şi ostaşi devotaţi – boieri şi drujinici. Aceştia 
erau descendenţii din familiile respectate şi apropiate cneazului. 
Principala lor ocupaţie era serviciul în armata cneazului, lucru pentru 
care primeau o recompensă solidă. Boierii şi drujinicii nu numai luau 
parte la campaniile militare, ci şi ocupau posturi în conducere. 

Odată cu introducerea creştinismului, o mare influenţă a avut-o 
clerul, care avea grijă de biserica ortodoxă şi de întreaga viaţă spirituală.

Oamenii care locuiau la sate şi lucrau pământul erau numiţi ţărani, 
iar locuitorii oraşelor – orăşeni. Printre orăşeni erau 

mulţi meşteşugari şi negustori. 
Începând cu secolul al XVI-lea, în perioada 

căzăcească, un grup de frunte al populaţiei de pe 
pământurile ucrainene devine căzăcimea.

La finele veacului al XVIII-lea, ţăranii şi cazacii 
ucraineni au fost duşi în şerbie. Ei au devenit 
proprietate a moşierilor. Milioane de ucraineni se 
năşteau şi mureau fără să ştie ce înseamnă 
libertatea. Moşierul avea dreptul să-l vândă pe iobag 
sau să-l schimbe pe un altul. 

Mari schimbări pe pământurile ucrainene s-au 

Cuvântul 
biserică 
înseamnă Casa 
lui Dumnezeu, 
adică Loc Sfânt, 
menit pentru 
serviciile divine 
ortodoxe şi 
rugăciuni, precum 
şi o comunitate a 
credincioşilor.
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produs în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-
lea. În afară de moşieri, ţărani şi meşteşugari, au apărut 
noi grupuri ale populaţiei. Ţăranii săraci plecau la 
oraşe, unde se angajau să lucreze la uzine şi fabrici. 
Astfel, aceştia deveneau muncitori. Proprietarii unor 
asemenea întreprinderi erau numiţi burghezie. Tot mai 
numeros devenea grupul de oameni, care făceau 
muncă intelectuală – învăţătorii, medicii, agronomii, 
veterinarii, inginerii, contabilii. Acest grup era numit 
intelectualitate. E clar că nivelul de viaţă al diferitor 
grupuri ale populaţiei se deosebea cu mult.

 1. Daţi răspuns la trei „de ce?”: 1) De ce oamenii nu trăiesc la fel în aceiaşi 
perioadă de timp? 2) De ce grupul cel mai numeros al populaţiei Ucrainei în 
secolele XI-XIX erau ţăranii? 3) De ce cu timpul au apărut noi grupuri ale 

populaţiei? 2. Alegeţi 5-7 adjective, care v-ar putea caracteriza. Asupra apartenenţei 
la care grup al populaţiei indică aceste cuvinte? Cum sunt numite grupurile mari de 
oameni, care locuiesc pe un anumit teritoriu (într-un anumit stat), vorbesc aceiaşi 
limbă, au tradiţii şi obiceiuri comune?

 Examinaţi cu atenţie tabloul lui P. Andrusiv. Alcătuiţi o mică povestire după 
următorul plan:

1. În care perioadă s-a produs evenimentul din aceste imagini? De ce 
credeţi anume astfel?

2. Reprezentanţii cărui grup al populaţiei îi vedeţi în fotografii? Ce temei aveţi să 
credeţi astfel? 
3. Reprezentanţii căror grupuri ale populaţiei, despre care a fost vorba în timpul 
lecţiei, lipsesc din imagini? Prin ce poate fi explicat acest lucru?

    

Iobăgia – 
pierderea de către 
ţărani a dreptului de 
a părăsi de sine 
stătător locul de 
domiciliu, 
dependenţa 
acestora de 
moşieri.  

§ 11. Eroii anonimi pe care-i cunoaştem, sau oamenii în istorie
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Examinaţi cu atenţie desenele lui S. Vasylkivski. În care dintre ele vedeţi 
cazaci ucraineni? Aduceţi câteva argumente în favoarea răspunsului 
dumneavoastră. Ce fel de trăsături ale succesului ucrainenilor sunt văzute 
de către pictor? Care trăsătură o consideraţi cea mai bună? De ce?

   

Examinaţi cu atenţie fotografiile de la finele secolului al XIX-lea - începutul 
secolului al XX-lea, în care este reflectată viaţa cotidiană a ţăranilor şi 
muncitorilor ucraineni. Ce sentimente vă trezesc aceste fotografii? Folosind 
aceste fotografii în calitate de izvoare istorice, alcătuiţi 2-3 propoziţii despre 
viaţa ţăranilor şi muncitorilor ucraineni din trecut.



83

O familie de ţărani ia masa lângă 
casă. Regiunea Kyiv. Anul 1906.

Femeile strâng cânepa. Anul 1901.

Lucrări de construcţie la uzina 
metalurgică din Iuzivka (actualul 
Doneţk). Anul 1911.

Secerişul. Satul Bilyki din ţinutul 
Poltava. Anul 1906.

Minerii în abataj. Donbas. Anul 1911.

Oratorul îi cheamă la grevă pe 
muncitorii uzinei din Ekaterinoslav. 
Octombrie 1905. 

Despre care grupuri ale populaţiei din perioada Rusiei 
Kievene vorbeşte Volodymyr Monomah?

Până în zilele noastre s-a păstrat un document, cunoscut sub 
denumirea „Poveţele” de Volodymyr Monomah. Prin aceste „Poveţe”, 

§ 11. Eroii anonimi, pe care-i cunoaştem, sau oamenii în istorie
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cneazul Volodymyr  Monomah, care a domnit la Kyiv între anii 1113-
1125, se adresează copiilor săi. Autorul dă un exemplu de conducător 
excelent, îi învaţă comportarea şi modul de viaţă demn de acest înalt 
titlu. Volodymyr Monomah scrie despre aceea că cneazul trebuie să 
aibă grijă de cei, pe care îi are în stăpânire, să nu conteze pe slugi sau 
pe boieri, ci singur trebuie să aibă grijă de toate treburile statului. El nu 
trebuie să admită ca cei mai puternici să-i obijduiască pe cei neputincioşi, 
ca criminalii să fie condamnaţi la moarte. În timpul campaniilor cneazul 
este obligat să ducă acelaşi mod de viaţă ca şi drujinicii. Volodymyr 
Monomah îl considera un conducător-model pe tatăl său, Vsevolod, 
care, stând acasă, a învăţat cinci limbi străine. În cea de-a doua parte 
a „Poveţelor”, Volodymyr Monomah a povestit despre diferite întâmplări 
din viaţa sa, precum şi despre faptele bune pe care le-a făcut: el i-a dat 
benevol lui Oleg cnezatul Cernighiv, a fost un adversar înverşunat al 
războaielor fratricide, a întreprins 83 de campanii militare mari, a 
încheiat 19 acorduri de pace cu nomazii, care pustiiau pământurile 
ucrainene.

Formulaţi, după conţinutul textului, 3-5 întrebări, care încep cu cuvintele 
Ce? Cine? Unde?  Cum? Când?  O întrebare de felul De ce? Pe rând daţi 
răspuns la aceste întrebări.

 Citiţi un fragment din „Poveţele” lui Volodymyr Monomah şi daţi răspuns la 
întrebări.

„Deci, pentru Dumnezeu, nu vă leneviţi, vă implor. 
Pe cât vă ţin puterile, ajutaţi-i pe cei săraci şi daţi-le de mâncare celor orfani, 

apăraţi-le pe văduve, să nu le permiteţi celor mai puternici să-l ducă pe om la 
pierzanie. Nici pe cel drept, nici pe cel vinovat, să nu-l omorâţi şi să nu daţi ordin 
să fie ucis; nu duceţi la pierzanie nici un suflet de creştin. 

Pe cei bătrâni, respectaţi-i ca pe tatăl vostru, iar pe cei tineri – ca pe propriul 
frate.

În casa voastră să nu vă leneviţi, urmăriţi ca toate să fie bune. 

Talismanul de aur, care i-a aparţinut 
cneazului Volodymyr Monomah. A fost 
găsit în pădurile de lângă Cernighiv în 
anul 1821.

În partea din faţă a talismanului este 
înfăţişat Arhanghelul Mihail. Pe partea 
inversă – un cap de femeie cu şerpi în loc 
de păr.

 Dacă puteţi face bine un lucru, nu uitaţi de el, iar ceea ce nu puteţi face, 
învăţaţi de la alţii, precum a făcut-o şi tatăl meu. Stând acasă, el a însuşit cinci 
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limbi, fapt pentru care s-a bucurat de respectul din partea altor ţinuturi. Dar, aşa 
este dat - ce ştie omul, aceea uită, iar ceea ce nu ştie – nu va învăţa.

Comportându-vă frumos, nu încetaţi să faceţi bine... Aveţi grijă ca soarele să 
nu vă găsească în aşternut”.

  Despre ce fel de calităţi umane este vorba în acest fragment? Ce fel de reguli 
de viaţă îi învaţă Monomah pe copiii săi? Sunt ele, oare, oportune pentru alte grupuri 
ale populaţiei? Ce fel de calităţi erau preţuite la oameni de către strămoşii noştri? Şi-
au pierdut ele, oare, importanţa în ziua de astăzi? 

Cine este numit personalitate istorică? De ce numele lui Taras 
Şevcenko a devenit simbol al renaşterii poporului ucrainean? 

Oamenii, numele şi faptele cărora sunt 
cântate în izvoare, acţiunile cărora au influenţat 
evenimentele istorice, sunt numiţi personalităţi 
istorice. Personalitate istorică, spre exemplu, 
poate fi considerat Volodymyr Monomah. 
Răsfoiţi paginile acestui manual şi numiţi alte 
nume.

O personalitate istorică, numele căreia a 
devenit simbol al renaşterii ucrainene, este 
Taras Şevcenko.

În veacul XIX, pe harta geografică, statul 
Ucraina nu exista. Pământurile ucrainene au 
fost împărţite de către două imperii – Rus şi 
Austriac: pământurile din dreapta şi din stânga Niprului, Ţinutul 
Sloboziilor şi Sudul Ucrainei se aflau sub puterea ţarului, iar Galiţia, 
Bucovina şi Transcarpatia – sub dominaţia Austriei. Cu toate că în viaţa 
celor două state existau mai multe deosebiri, atitudinea stăpânitorilor 
faţă de locuitorii pământurilor supuse era, practic, aceeaşi: ei nu erau 
consideraţi popoare aparte, li se refuza dreptul la istoria şi cultura 
proprie, le era limitată folosirea limbii materne. Anume într-o asemenea 
perioadă de timp i-a fost dat să trăiască poetului ucrainean, Taras 
Şevcenko.

În anul 1840 a ieşit de sub tipar placheta lui de versuri cu denumirea 
„Cobzarul”. Prima ediţie a culegerii era compusă din opt creaţii. După 
arestarea poetului, în anul 1847, cartea a fost interzisă, însă culegerea 
era răspândită în varianta de manuscris. Versurile din „Cobzarul” erau 
învăţate pe de rost. Ele prindeau aripi şi zburau în popor. Taina unei 
atare popularităţi consta nu numai în valoarea artistică a versurilor, ele 
erau apropiate şi înţelese fiecărui ucrainean. Niciodată până atunci 

Taras Şevcenko. 
Autoportret. Anul 1840.

§ 9 Eroii anonimi, pe care-i cunoaştem, sau oamenii în istorie
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n-a răsunat cu o putere şi o convingere atât de mare chemarea către 
propriul popor să arunce jugul străin şi să obţină libertate.

Prima ediţie a „Cobzarului” 
de Taras Şevcenko.
Unica ilustrare în prima ediţie 
a „Cobzarului” cu chipul 
cobzarului cu un băieţel în 
prima pagină a fost realizată 
de către prietenul poetului – 
pictorul Vasyl Şternberg.

Taras Şevcenko (1814-1861) a simţit pe 
propria piele toate necazurile iobăgiei. În 
decursul a 24 de ani de la naştere el a fost 
iobag. La vârsta de nouă ani Şevcenko a 
nimerit la curtea domnească. Taras 
Şevcenko a obţinut libertate datorită 
eforturilor prietenilor-pictori, Karl Briulov, 
Ivan Soşenko şi poetului Vasyl Jukovski, 
care l-au răscumpărat din şerbie. Ei l-au 
înscris pe tânărul talentat la Academia de 
arte din Petersbourg. Peste câţiva ani, 
absolvind Academia, Şevcenko, având 
deja numele unui pictor şi gloria unui poet 
cunoscut, a sosit în Ucraina. Însă, 
întrevederea cu pământul natal a fost 
umbrită, deoarece milioane de conaţionali 
de-ai săi gemeau mai departe sub jugul 
şerbiei. Fraţii şi surorile lui Taras continuau 
să bea amara cupă a iobăgiei. Iată de ce 
au răsunat atât de dur versurile lui 

Şevcenko. Poetul interpreta lipsa de libertate pentru sine şi pentru 
statul său ca pe cel mai mare rău. Aspiraţiile spre libertate ale lui 
Şevcenko au fost pedepsite cu cruzime de către puterea ţaristă. 

Pregătiţi o expunere selectivă a textului: 1) despre Taras Şevcenko; 2) 
despre „Cobzarul” lui Şevcenko. Ascultându-vă unii pe alţii, faceţi schimb de 
întrebări.

Kateryna. Tablou de Taras 
Şevcenko, realizat după 
motivele poemului cu acelaşi 
nume în anul 1842. Taras 
Şevcenko este autorul a mai 
mult de o mie de creaţii de 
artă plastică.
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 Citiţi un fragment din „Cobzarul” de Taras Şevcenko, editat la 1840. 
Formulaţi pe scurt subiectul lui principal. Cum credeţi, ce l-a făcut pe poet 
să scrie asemenea cuvinte? De care sentimente ele sunt pătrunse?

Ucraina-i tristă,
Scris e-aşa să fie.
Ţara lacrimi varsă,
Ca de prunc, amare.
Ni-i pierdută fala.
Căzăcimea moare.
Geme crunt norodul.
Zarea-i ferecată 
(Poezia „Noaptea lui Taras”) 

   1. Despre care grupuri ale populaţiei din timpurile cnejilor aţi aflat? 
Prin ce se deosebeau ele?

2. Care grup al populaţiei era principal în secolul al XVII-lea? Ce ştiţi 
despre viaţa acestui grup?

3. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele corespunzătoare şi rezolvaţi 
problema cronologică.

În anul 1821, în pădurile de lângă Cernighiv, a fost găsit talismanul din aur, care i-a 
aparţinut lui Volodymyr Monomah. Probabil, cneazul l-a pierdut la vânătoare. Câţi 
ani, aproximativ, acest talisman a stat în pământ? Cu câţi ani în urmă el a fost găsit?

4. Ce aţi aflat despre Taras Şevcenko?

Se referă, oare, materialul acestei lecţii la etapa actuală? Despre care 
grupuri ale populaţiei Ucrainei vor povesti istoriografii în viitor? Cum credeţi, 
la care grup aparţine familia dumneavoastră?

Citiţi textul şi examinaţi ilustraţiile. Cugetaţi asupra răspunsurilor la 
întrebări.

Care familii de ucraineni din secolul al XIX-lea au câştigat gloria 

de mecenat?
Diversele manifestări ale vieţii culturale şi publice a ucrainenilor din secolul al 

XIX-lea necesitau importante mijloace băneşti. Care au fost, totuşi, acei mecenaţi, 
cu susţinerea financiară a cărora au ieşit de sub tipar cărţi şi reviste ucrainene, 
au fost puse spectacole în limba ucraineană, au fost efectuate cercetări ştiinţifice 
ale trecutului ucrainenilor, au fost înfiinţate muzee ucrainene, create şcoli 
duminicale şi organizaţii culturale? De memoria sacră a urmaşilor se bucură 
familiile întreprinzătorilor-mecenaţi ucraineni, Simirenko, Iahnenko, Hanenko. 
Dispunând de importante mijloace financiare, ei au avut grijă nu numai de viaţa 
economică, ci şi de cea spirituală a ucrainenilor. Cu susţinerea lor financiară, în 
multe oraşe ale Ucrainei au fost construite mai multe spitale, instituţii de 
învăţământ şi biserici. Vasyl Simirenko era caracterizat de către contemporanii 

§ 9. Eroii anonimi pe care-i cunoaştem, sau oamenii în istorie
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săi drept „cel mai renumit şi mai sincer ucrainean 
dintre toţi „burghezii”, care se interesa de tot ce 
este ucrainean nu numai până în adâncul 
sufletului, ci şi până în fundul buzunarului”. 

Bogdan Hanenko era jurist de specialitate, 
însă din tinereţe a fost pasionat de colecţionarea 
operelor de artă. Deci, ieşind la odihna 
binemeritată, s-a ocupat cu toată făptura de 
pasiunea-i din tinereţe. Interesul lui a fost 
împărtăşit şi de către soţia sa, Varvara – fiica lui 
Mykola Tereşcenko. Călătorind prin ţările Europei 
Occidentale, acest cuplu a procurat tablouri, 
produse din sticlă. O adevărată perlă pentru 
colecţia lor a fost „Portretul infantei Margarita” al 
pictorului spaniol din secolul al XVII-lea, Diego 
Velazquez, tablou pe care Bogdan Hanenko l-a 

cumpărat la Berlin în anul 1912. Cu timpul, colecţia lui privată s-a transformat în 
muzeu. În prezent, acesta este Muzeul de Arte ce poartă numele lui Bogdan şi al 
Varvarei Hanenko, care este cea mai imensă colecţie de creaţii ale artei mondiale 
în Ucraina.

 1. Cine sunt oamenii de binefacere sau mecenaţii? 2. De ce cauza soţilor 
Hanenko merită tot respectul? 3. De ce profesorul S. Ghiliarov ascundea exponatele 
de muzeu?

Vizitaţi Muzeul de Arte „Bogdan şi Varvara Hanenko” din Kyiv. Pregătiţi o 
povestire despre una dintre operele de artă, care v-a impresionat cel mai 
mult.

Portretul infantei Margarita. 
Tablou de Diego Velazquez.

Profesorul Serghii Ghiliarov 
lângă tabloul maestrului italian 
din secolul al XV-lea, Pietro 
Perugino. Din fondurile 
Muzeului de artă occidentală 
şi sudică din Kyiv – astfel era 
numit mai înainte Muzeul de 
Arte ce poartă numele soţilor 
Hanenko. Profesorul a ascuns 
acest tablou în timpul ocupării 
Kyivului de către cotropitorii 
hitlerişti. Kyiv. Anul 1943.
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§12. LUPTE, CĂLĂTORII, DESCOPERIRI                                        
sau EVENIMENTELE ÎN ISTORIE

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să povestiţi despre campania cneazului Igor de la 1185 împotriva 
cumanilor, cântată în opera „Cântec despre oastea lui Igor”. 2. Să alcătuiţi o 
povestire despre cel mai renumit călător ucrainean din secolul al XVIII-lea, 
Vasyl Grygorovyci-Barski. 3. Să daţi exemple de noi mijloace de transport 
şi de telecomunicaţii de la finele secolului al XIX-lea – începutul secolului 
al XX-lea, să explicaţi în ce consta importanţa lor. 4. Să daţi exemple de 
descoperiri făcute în prezent.

Examinaţi fotografia. Când şi în ce loc, după părerea dumneavoastră, are loc 
ceea ce vedem în imagine? Poate fi calificat drept eveniment ceea ce vedem 
în fotografie? Oare a fost viaţa cotidiană în permanenţă aşa cum o vedem 
acum? De ce? 

 1. Cugetaţi asupra faptului ce înseamnă eveniment istoric? Pentru aceasta: a) 
Amintiţi-vă despre care evenimente istorice aţi aflat la lecţiile precedente; b) numiţi 
3-5 nuanţe, potrivit cărora evenimentele diferă unul de altul; c) povestiţi despre 
modul în care istoricii află despre evenimentele din trecut. 2. Organizaţi un joc cu 

genericul „Licitaţie de evenimente”. Învingător devine grupul, care va numi mai multe 
evenimente despre care a fost vorba în paginile manualului. 3. Cugetaţi dacă sunt, în egală 
măsură, bogate în evenimente interesante povestirile despre descoperiri, lupte, călătorii, viaţa 
de zi cu zi. Despre care evenimente vă este mai interesant să aflaţi?

§ 12. Lupte, călătorii, descoperiri sau evenimentele în istorie
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De ce menţiunea despre campania nereuşită de la 1185 a 
cneazului Igor Sveatoslavovyci a rămas în amintirea urmaşilor?

În secolul al XII-lea, pământurile ucrainene 
sufereau din cauza invaziei poporului nomad 
numit cumanii. Un participant la luptele 
împotriva lor a fost cneazul de Novgorod-
Siverski, Igor. Prin anul 1185, Igor, împreună 
cu fratele Vsevolod, nepotul Sveatoslav şi fiul 
Volodymyr, a plecat în stepa cumanilor. 
Campania nu era la ordinea zilei. În afară de 
aceasta, ea a fost prost organizată. Igor avea 
intenţia să-i ia cu asalt pe cumani pe 
neaşteptate. Însă, deja la începutul campaniei 
el a fost nevoit să-şi schimbe planurile, 
deoarece cumanii erau bine pregătiţi de 
încăierare. În prima zi, luptătorii lui au învins. 
Cumanii au început să se retragă în stepă. 
Fără să se gândească, Igor le-a dat ordin 
oştenilor să-i urmărească. Drujinele ruseşti au 
fost nevoite să înopteze în stepele cumanilor. 
Acestora, însă nu le ardea de odihnă: au 
adunat noi forţe şi a doua zi de dimineaţă au 
pornit la atac. Campania s-a încheiat destul de 
ruşinos pentru Igor, atât de ruşinos, încât 

pământurile ruseşti nu ţineau minte aşa ceva. Toţi ostaşii lui Igor au căzut, iar 
el, împreună cu alţi cneji, au fost luaţi prizonieri.

Este puţin probabil ca înfrângerea ruşinoasă a lui Igor să fi rămas pentru 
mult timp în amintirea urmaşilor dacă nu ar fi existat forţa magică a cuvântului 
poetic. Vorba e că acea campanie a cneazului de Novgorod-Siverski a fost 
cântată de un poet de la finele secolului al XII-lea. Istoria n-a păstrat numele 
iscusitului mânuitor al slovei şi acest lucru aprofundează şi mai mult taina 
despre poemul „Cântec despre oastea lui Igor”. Câteva generaţii de istorici 
– cercetători ai limbii şi literaturii, poeţi şi pictori din multe ţări ale lumii încearcă 
să descifreze tainele acelui poem. În lucrările lor ştiinţifice apare neapărat 
chipul cneazului Igor şi al anturajului său – familiei, prietenilor şi camarazilor 
de arme, duşmanilor şi răuvoitorilor. În prezent, despre acel cneaz se scrie cu 
mult mai mult decât despre oricare alt personaj al trecutului nostru – chiar şi 
decât acei, care au câştigat o glorie binemeritată. Numele celui, căruia Igor ar 
fi trebuit să-i mulţumească pentru popularitatea sa, probabil aşa şi va rămâne 
în anonimat.

Alcătuiţi planul textului şi povestiţi-l unul altuia. 

Pagină din letopiseţ, unde 
se aminteşte despre campania 
de la 1185 şi lupta ostaşilor lui 
Igor Sveatoslavovyci împotriva 
cumanilor.
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După înfrângerea lui Igor Sveatoslavovyci de către cumani. Anul 1880. Galeria de 
stat Tretiakov, Moscova. Tablou de Viktor Vosneţov. Lucrând la acest tablou, pictorul 
a cercetat exponatele din trecutul istoric: clădirile vechi, armele, îmbrăcămintea. Cum 
credeţi, de ce autorul a făcut acest lucru?

 Alegeţi un fragment din „Cântec despre oastea lui Igor”. Care cuvinte din 
acest fragment vorbesc despre acel eveniment istoric, şi care sunt o fantezie 
artistică? Argumentaţi-vă răspunsul. 

Igor, gloriosul cneaz
Cu mintea-i ageră gândi,
Bărbăţia-şi arătă
Oştile şi le conduse
Pe pământuri cumane
Pentru gloria pământului rusesc.
Sus, în şa se aruncă
Şi prin câmpuri mari porni.
Soarele, însă, îl orbea,
O furtună începea
Şi un mare rău prevestea.
Cumanii, pe poteci de ei ştiute
Au plecat spre Donul mare.
Scârţâie carele în noapte
Aidoma acelor lebede rătăcite.

Igor pe urmele lor păşea
Fără să ştie ce rău îl păştea.
Păsările din stejari îl avertizau,
Prin păduri lupii urlau.
Vulturii mari şi vulpile hâtre
Toţi îi ieşeau în cale: păzeşte-te!
Zboară săgeţile, săbiile şuieră
În câmpia străină,
Pe pământul cumanilor
O zi, a doua
A durat lupta haină. 
În a treia zi, la ceas de prânz,
s-au plecat steagurile lui Igor.
Au căzut pe pământ străin
Bravii oşteni
De le plângeau stejarii de milă.
Clipe negre pentru ei sosiră,
Pustiul cuman pe toţi îi acoperiră.

§ 12. Lupte, călătorii, descoperiri sau evenimentele în istorie
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De ce mărturiile călătorilor sunt un izvor istoric preţios?

Din toate timpurile, călătoriile „deschideau ferestrele” în lume. Cu 
toate acestea, călătoriile erau ceva greu şi periculos, de aceea la ele 
se încumetau doar cei mai curajoşi bărbaţi. Majoritatea oamenilor îşi 
trăiau veacul acolo sau aproape acolo unde s-au născut. De cele mai 
dese ori, călătorii erau legaţi de afaceri comerciale sau militare. Plecau 
în călătorii şi pelerinii, care doreau să viziteze locurile sfinte.

Unul dintre cei mai renumiţi călători ucraineni a fost Vasyl 
Grygorovyci-Barski. Fratele mai mic al acestuia – Ivan, cunoscut 
arhitect kievean de la mijlocul secolului al XVIII-lea, sublinia că „din 
copilărie, Vasyl a fost deosebit de curios” şi „a avut dorinţa de a vedea 
ţările străine”. El şi-a început călătoria în anul 1723 de la Lviv şi a 
încheiat-o, revenind în Patrie abia în anul 1747.

1. Mănăstiri în stânci din 
Grecia.

2. Oraşul Cairo din Egipt.
3. Mănăstire de pe insula 

Creta (Grecia). Desene din 
cartea lui V. Grygorovyci-
Barski. 

1 2

3

Vasyl Grygorovyci-Barski a vizitat multe ţări. El a călătorit prin: 
Ungaria, Bulgaria, Austria, România, Moldova, Italia, Grecia, Palestina, 
Siria, Arabia, Egipt. Călătorul ducea un jurnal, în care a notat toate cele 
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văzute pe plaiuri străine. În aceste notiţe de călătorie, înfrumuseţate cu 
150 de desene, el a lăsat o descriere detaliată a vieţii şi modului de trai 
al popoarelor, pe pământurile cărora a călătorit. Grygorovyci-Barski 
acorda o atenţie deosebită monumentelor de arhitectură, fortificaţiilor 
orăşeneşti, cetăţilor şi, desigur, templelor şi bisericilor. Nu scăpa cu 
vederea călătorul nici pieţele, iluminarea străzilor, îmbrăcămintea 
oamenilor din acele locuri.

Călătorind, el a învăţat câteva limbi. Poseda, în special, latina, greaca 
şi araba. Notiţele de drum ale lui Vasyl Grygorovyci-Barski se bucurau 
de popularitate încă în timpul vieţii călătorului. Fragmentele lor se 
extindeau tot mai mult în listele de documente şi, deja la acea vreme, 
au obţinut o înaltă apreciere din partea cititorilor. Textul „călătoriilor”, 
într-o variantă prescurtată, a fost publicat pentru prima dată în anul 
1778 la Sankt-Petersbourg. În anii 80 ai secolului al XIX-lea a fost 
publicată varianta integrală în patru volume frumos ilustrată.

1. Ce trebuia să cunoască şi să ştie V. Grygorovyci-Barski pentru a călători 
prin lume? 2. Amintiţi-vă despre care străini renumiţi, care au lăsat mărturii 
despre Ucraina, aţi aflat deja? 3. În baza povestirii despre V. Grygorovyci-
Barski, formulaţi un răspuns la întrebarea, pe care o aveţi în titlul acestui 
punct.

În ce mod descoperirile de la finele secolului al XIX-lea – 
începutul secolului al XX-lea au schimbat viaţa oamenilor?

În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului 
al XX-lea, în Ucraina s-au produs schimbări însemnate, care au 
influenţat viaţa oamenilor. Aceste schimbări au fost legate, în primul 
rând, de apariţia noilor mijloace confortabile de transport accelerate şi 
noilor mijloace de transmitere a informaţiilor la distanţe mari. Anume 
atunci au fost construite primele magistrale de cale ferată „Peremyşl-
Lviv” (1861), în vestul ţării, şi „Odesa-Balta” (1865), în partea de sud. 
Acelor ani le aparţine şi începutul istoriei transportului public. La hotarul 
dintre secole, în afară de micile vagoane, trase de cai, a început să fie 
folosit tramvaiul electric. Primul tramvai de acest fel a pornit la Kyiv în 
anul 1892 şi circula pe strada Oleksandriivska (actualmente strada 
Sagaidacinyi şi povârnişul Volodymyrski). Peste câţiva ani, tramvaiele 
au apărut la Lviv şi Katerynoslav (actualul Dnipropetrovsk). În anul 
1905, la Kyiv a început să funcţioneze primul ascensor electric cu 
odgoane.

În anul 1891, pe strada centrală a Odesei a început să circule un 
echipaj nemaivăzut până atunci – fără cai. 

§ 12. Lupte, călătorii, descoperiri sau evenimentele în istorie
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Una dintre primele luni de 
lucru a tranvaiului electric pe 
prima cursă „Piaţa regală 
– piaţa Oleksandriivska” 
(Europeană-Kontractova).

Funicularul din Kyiv. Începutul 
secolului al XX-lea.

Acesta a fost primul, în ţara noastră, automobil de modelul „PANAR-
LAVASSON”. Proprietarul automobilului l-a adus în Odesa din Franţa. 
Peste două decenii, din „jucării”, automobilele s-au transformat în 
mijloace de transport sigure. Interesant este că fabricarea autoturismelor 
proprii a fost începută în Ucraina în anul 1960, când la Zaporijjea a 
coborât de pe conveier legendarul „Zaporojeţ”.

1. Iată cum arăta automobilul „PANAR-LAVASSON”. Anul 1897. 
2.” Zaporojeţ”-ul de prima generaţie – „ZAZ-965”.  Anii 60 ai secolului al XX-lea.
3.  Aparat de telefon din anii 80-90 ai secolului al XIX-lea.

1 2 3

Odesa a fost oraşul în care, pentru prima dată în Ucraina, a fost 
stabilită legătură  telefonică. Acest lucru a avut loc în anul 1882. În anul 
următor, primele aparate de telefon au apărut la Kyiv – în restaurantul 
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unui întreprinzător elveţian pe Kreşceatyk. Legătura a fost stabilită 
între sala de mese şi bucătărie pentru ca vizitatorii să poată face 
comanda prin telefon.

De la începutul secolului al XX-lea face primii paşi ramura autohtonă 
de construcţie a avioanelor. O importanţă deosebită în procesul 
dezvoltării acestei ramuri a avut-o Kyivul. Anume de aici s-au ridicat în 
aer primele avioane de fabricaţie locală. În anul 1910, Oleksandr 
Kudaşev a parcurs în zbor, pentru prima dată în Ucraina, câţiva zeci de 
metri cu un avion de fabricaţie proprie „K-1” – primul avion autohton, 
care funcţiona pe bază de benzină. 

Cel mai renumit constructor din Kyiv a fost Igor Sikorski. Deja peste 
zece zile după Kudaşev, tânărul Igor, în vârstă de 21 de ani, a parcurs 
în zbor 250 de metri. În anul 1913, Sikorski a creat cel mai mare, la 
acea vreme, avion din lume „Illia Muromeţ”, zborul cu ajutorul căruia pe 
itinerarul „Kyiv-Petersbourg-Kyiv” a devenit o adevărată senzaţie. 

1. Oleksandr Kudaşev în  
avionul său.
2. Avionul „Ilia Muromeţ”.
3. Igor Sikorski la cârma 
avionului „Illia Muromeţ”.

1

2

3

  1. Formulaţi la acest text 3-5 întrebări, care să înceapă cu cuvintele Cine? 
Ce? Unde? Cum? Când? şi două întrebări De ce? Daţi răspunsuri pe rând 
la aceste întrebări. 2. Cugetaţi, împreună cu colegii din banca vecină, asupra 

faptului ce procese au precedat descoperirile despre care a fost vorba? Cum au 
influenţat aceste descoperiri asupra destinului omenirii? De ce cercetătorii trecutului 
trebuie să cunoască istoria descoperirilor? Aduceţi la cunoştinţa clasei cugetările 
dumneavoastră. „Selectaţi” toate ideile şi scrieţi-le pe tablă, faceţi concluzii despre 
importanţa descoperirilor pentru cunoaşterea istoriei.  

§ 12. Lupte, călătorii, descoperiri sau evenimentele în istorie
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 Alcătuiţi o scurtă povestire (4-5 propoziţii) despre dezvoltarea 1) transportului 
feroviar, 2) construcţia de automobile, 3) construcţia de avioane, 4) legătura 
telefonică. Ce fel de cuvinte noi, adică neologisme, aţi folosit? Cugetaţi de 
ce multe dintre aceste cuvinte sunt „împrumutate” din alte limbi?

1. Ce este numit în istorie „campanie”? Aduceţi un exemplu de un 
asemenea eveniment.
2. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele indicate şi rezolvaţi 

problema cronologică. 
Câţi ani a durat călătoria lui Vasyl Grygorovyci-Barski prin locurile sfinte? Câţi ani 
au trecut de la începutul călătoriei? 
3. Numiţi 5-10 descoperiri, după părerea dumneavoastră, importante din 
secolul trecut.
4. În care perioadă descoperirile şi perfecţiunile tehnice s-au răspândit mai 
repede – în timpurile din vechime sau în prezent? De ce? 

Despre ce, după părerea dumneavoastră, istoricilor le vine cel mai greu să 
afle – campanii, lupte, călătorii sau descoperiri? De ce? Care lucru a devenit, 
după părerea dumneavoastră, prima descoperire a omului? Cum au aflat 
oamenii de ştiinţă despre această descoperire?

Citiţi textul şi studiaţi fotografiile. Încercaţi să găsiţi răspunsuri la 
întrebări.

 În anul 1951, sub conducerea lui Serghii Lebedev, în Ucraina a fost creată 
prima, maşină electronică din Europa– calculatorul. Fotografia maşinii electronice 
a fost făcută în anul 1952 pentru o răcire mai bună a şase mii de radio-lămpi. În 
prim plan era pus pupitrul de dirijare (ceea ce în prezent numim tastatură), iar 
calculatorul era amplasat în mici dulapuri de metal şi placaj în planul din spate.

Anul 1951 a fost şi anul în care a fost pus începutul televiziunii ucrainene: a 
început să lucreze un telecentru profesionist pe strada Kreşceatyk din Kyiv. Pe 
fotografia din dreapta poate fi văzut primul televizor de masă „KVN-49”. Ecranul 
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§ 13. Pâinea cea de toate zilele sau viaţa cotidiană în vremurile Rusiei Kievene

lui alb-negru avea dimensiunile unei palme. Pentru a mări imaginea, în faţa 
ecranului era pusă o lentilă specială, între sticluţele căreia era turnată apă 
distilată.

  V-au impresionat imaginile din fotografie? Prin ce anume? V-aţi putut închipui, 
oare, că „stră-calculatorul” a avut asemenea mărime? Cum credeţi, de ce Ucraina 
şi-a pierdut poziţiile de lider în ceea ce priveşte dezvoltarea noilor tehnologii?

§13. PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE sau VIAŢA 
COTIDIANĂ ÎN VREMURILE RUSIEI KIEVENE

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să povestiţi despre primele oraşe şi construcţia lor. 2. Să determinaţi 
particularităţile vieţii cotidiene a locuitorilor oraşelor şi satelor vechi. 3. Să 
descrieţi îmbrăcămintea locuitorilor Rusiei Kievene. 4. Să comparaţi viaţa 
cotidiană din trecut cu cea din prezent.

 Examinaţi fotografiile cu imaginea unor case de pe timpurile Rusiei Kievene 
şi celor din prezent. Găsiţi cinci particularităţi după care casele se aseamănă 
şi după care se deosebesc.  Faceţi o concluzie despre aceea ce s-a schimbat 

esenţial în modul de trai al locuitorilor Ucrainei timp de o mie de ani. Cum credeţi, de 
ce? 

Reconstrucţia unei case vechi 
în „Parcul Rusia 
Kieveană”(satul Kopaciv, 
raionul Obuhiv, regiunea 
Kyiv).

Casă de locuit din anul 1962 
din satul Kaliujynţi, regiunea 
Cernighiv. Expoziţia „Satul 
ucrainean din anii 60-70 ai 
secolului al XX-lea” de la 
Muzeul naţional de arhitectură 
populară şi trai al Ucrainei din 
Pyrogove.  
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Cum arătau cele mai vechi oraşe de pe pământurile ucrainene?
În secolele IX-X, pământurile ucrainene 

erau numite de către străini „ţară a 
oraşelor-cetăţi”. „Cetăţile” erau construite 
din lemn şi îngrădite – de aici şi denumirile 
de „gorod” sau „grad”. Aşezările fortificate 
se transformau treptat în oraşe. Marile 
oraşe se compuneau din trei părţi. Una 
dintre acestea era partea cea mai veche a 
oraşului, situată, îndeosebi, în partea de 
sus, uneori chiar în munţi. Întărită cu 
pereţi groşi, valuri şi şanţuri mari, această 
parte veche a oraşului era o adevărată 
fortăreaţă. Aici erau construite curţile 
cnejilor şi ale boierilor. Din timpurile 
creştinării Rusiei Kievene anume aici erau 
situate cele mai importante biserici şi 
catedrale. Mai jos de partea veche a 

oraşului se întindea o câmpie, unde locuiau meşteşugarii şi negustorii. 
Aici era o piaţă comercială, numeroase biserici şi mănăstiri. În afara 
fortificaţiilor orăşeneşti erau situate suburbiile. Ele erau populate de 
meşteşugari, care practicau o anumită specialitate: cojocarii se aşezau 
cu traiul lângă apă, olarii – lângă rezervele de lut etc. 

Construirea zonei Podol 
din Kyiv în secolul al 
XI-lea. Cartierele 
locative. Machetă-
reconstrucţie.

În oraşele vechi, casele erau puse în rânduri, între care se lăsa loc 
pentru o stradă de trecere. Direcţia străzilor depindea, de cele mai 
multe ori, de relieful din partea locului. Toate străzile duceau spre piaţa 
comercială de lângă porţile oraşului sau spre partea lui de sus. Strada 
centrală se întindea de la poarta principală până la partea de sus a 
oraşului. Străzile erau împodobite cu pavaj din lemn.     

Câmpie de pe macheta 
„Vechiul Kyiv” de la Muzeul 
naţional de istorie a Ucrainei.
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Locuinţa unui kievean din 
zona Podol a oraşului Kyiv. 
Secolul al X-lea. Reconstrucţie. 
Pe nişte trepte urcăm imaginar 
într-o galerie din care putem 
pătrunde în locuinţă. La 
stânga, într-un ungher, poate fi 
văzută sobă cu cuptor. De-a 
lungul pereţilor – laviţe din 
lemn. Încăperea de jos era 
folosită în calitate de cămară.

 

Oraşele erau populate, în temei de meşteşugari. Mulţi locuitori ai 
oraşelor trăiau din comerţ. În marile oraşe trăiau familia cneazului, 
boierii, drujinicii, clerul. 

1. Construcţia unui segment al fortificaţiilor părţii de sus a oraşului Kyiv.
2. Înălţarea casei boiereşti şi a palatului cneazului. Fragmente ale reconstrucţiei 

părţii de sus a Kyivului pentru cneazul Volodymyr, care se păstrează la Muzeul 
arheologic al Institutului de arheologie al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei.

1

2

Oamenilor simpli le erau repartizate pentru construcţia caselor parcele 
de pământ nu prea mari. Orăşenii îşi durau casele în capătul curţii. Acestea 
erau, în temei, cu o singură odaie, unse cu lut şi îngropate puţin în pământ, 
cu o suprafaţă de nu mai mult de 18-20 metri pătraţi. Erau construite, de 
asemenea, încăperi pentru activitatea gospodărească: şoproane, şuri şi 
saraiuri.

Casele şi gospodăriile reprezentanţilor păturilor înstărite erau mult mai 
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bogate şi mai mari. Cnejii şi boierii trăiau în palate cu două etaje, care 
aveau multe încăperi. În palatele cnejilor şi în casele mari ale boierilor era 
o permanentă mişcare. Aici aveau de lucru slugile, drujinicii îşi ştiau 
treburile lor. De aici se dădeau ordine, erau judecaţi cei consideraţi 
vinovaţi, încoace era adus tributul. În sălile mari şi spaţioase, unde se 
adunau drujinicii cneazului, deseori aveau loc chefuri şi petreceri.

1. Studiaţi fotografiile machetelor-reconstrucţie şi găsiţi elementele 
construcţiei, despre care este vorba în text. 2. Formulaţi, după conţinutul 
textului, 3-5 întrebări şi daţi răspuns la ele.

Desenaţi, în baza textului şi a ilustraţiilor, o stradă din vechiul Kyiv. Comentaţi 
imaginea.  

 În baza fragmentului dintr-un izvor istoric şi întrebărilor de mai jos alcătuiţi o 
povestire despre cheful, martor al căruia a devenit un călător străin. 

„Pe aproape de masă, la bucătărie era multă veselă – din  aur şi din argint, ceşti, 
pahare şi linguri de argint, poleite cu aur. Erau foarte multe bucate – din titirezi, gâşte, 
lebede, cocori, peşte, porumbei, găini, iepuri, carne de viţel şi de alte diferite animale, 
băuturi multe, miere curată şi fiartă cu piper, cvas. Cheful a durat până noaptea 
târziu, a fost o veselie ca-n poveşti – glume, dansuri, cântece. Au muncit la acel chef 
mulţi bucătari, de pe care curgeau rânduri de sudoare, slugile alergau, ducând farfurii 
multe. Unii bucătari gesticulau din furculiţe pentru a-şi face un pic de răcoare, alţii 
aduceau vase pline cu apă caldă pentru a spăla vesela deja folosită...”

 Ce impresie v-a lăsat povestirea despre cheful boieresc? Ce aţi aflat despre 
bucatele din acele timpuri? Cum se desfăşura sărbătoarea? Cine, după părerea 
dumneavoastră, şi-ar fi putut permite un asemenea ospăţ?

Examinaţi ilustraţiile şi luaţi parte activă la discuţiile întregii clase.
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   Examinaţi imaginea-reconstrucţie a unui oraş şi a unui sat vechi. Care 
particularităţi ale construcţiei v-au atras cel mai mult atenţia? Care este diferenţa 
dintre sat şi oraş? Cum se reflectă aceste deosebiri în cuvinte? Ce fel de material era 
folosit în construcţie la acea vreme?

Cum trăiau ţăranii în timpurile de demult? 

Majoritatea populaţiei de atunci a pământurilor ruseşti trăia în 
localităţi, care nu erau fortificate şi erau numite precum în prezent – 
sate. În satele vechi erau vreo 10-20 de case, construite din lemn. 
Oamenii îşi adânceau casele în pământ la 30-40 centimetri, uneori şi 
mai mult, de aceea erau numite colibe. În aceste case era mare linişte, 
ele se încălzeau mai repede, pe timp de iarnă căldura se păstra un 
timp mai îndelungat, iar vara, respectiv, era răcoare. În fiecare casă era 
neapărat o sobă din lut sau din piatră, în care gospodarii puneau mult 
pe foc până când fumul nu ieşea prin uşi, pe fereastră sau, pur şi 
simplu, prin acoperişul din paie. 

Ţăranii semănau orz, ovăs, iar cu timpul – secară şi grâu. În grădină 
creşteau varză, ridiche, castraveţi, sfeclă, morcovi, mazăre, ceapă şi 
usturoi. În livezi erau mulţi copaci fructiferi: vişini, pruni, meri. Dintre 
animale erau cunoscute vitele cornute mari, caprele, oile, porcii. Ajutori 
devotaţi în gospodărie erau boii şi caii. Trăind în apropierea pădurilor, 
între râuleţe şi lacuri, strămoşii ucrainenilor nu puteau să nu aplice în 
viaţa de zi cu zi experienţa milenară a vânătorilor şi pescarilor. Era 
practicat pe larg şi albinăritul. Cele două meserii le aduceau nu numai 
rezerve suplimentare de hrană, ci şi piele şi miere, pe care le realizau 
popoarelor vecine. 

Alegeţi câteva substantive, adjective şi verbe, care să redea conţinutul 
textului citit. 
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Ce fel de îmbrăcămine se purta în timpurile Rusiei Kievene?

Hainele de sărbătoare ale cnejilor. Orăşencele în veşminte de sărbătoare. 
Reconstrucţie de Z. Vasina.

Orăşenii mai înstăriţi – boierii şi drujinicii, purtau costume şi haine din 
cele mai frumoase, cusute din material adus de peste mări, împodobite 
cu pietre scumpe. Atât femeile, cât şi bărbaţii purtau pardesiuri, care se 
încheiau neapărat în partea dreaptă. Cele mai bogate şi mai împodobite 
erau, bineînţeles, pardesiurile cnejilor. Acestea erau confecţionate din 
material de lână foarte scump. Afară de aceasta, pardesiurile erau 
cusute cu cordoane de aur, iar partea din faţă împodobită cu mici 
plăcuţe din aur sau din argint. 

În afară de pardesiu, veşmintele cneazului se mai compuneau dintr-o 
cămaşă lungă, cusută, de asemenea, din material scump, pantaloni şi 
cizme bine vopsite, de cele mai multe ori în culoare roşie sau verde. 
Veşmintele erau completate de o căciulă frumoasă din piele, ţesută cu 
aur, o diademă, un guler, pe care erau prinse pietre preţioase. 

Un element inseparabil al costumelor din vechime erau cămăşile. 
Acestea erau îmbrăcate atât de ţărani, cât şi de cneji. Cneaghinele, 
soţiile boierilor şi orăşencele înstărite purtau, de asupra cămăşii, un 
pardesiu lung sub formă de tunică, cu mâneci mai largi. Din veşmintele 
femeilor era nelipsit brâul. Doamnele înstărite preferau să poarte 
bijuterii de preţ - lănţuşoare, salbe şi cercei de aur şi argint.Atât femeile, 
cât şi bărbaţii purtau cojoace. Cnejii, boierii, drujinicii bogaţi purtau 
cojoace, confecţionate din piele de veveriţă sau jder, iar oamenii simpli 
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de la oraşe – din urs, oaie sau capră. 

 1. Citiţi textul pe aliniate. Găsiţi, pe reconstrucţiile artistice, elemente ale 
veşmintelor, pe care le purtau strămoşii. 2. Cugetaţi, ce fel de izvoare istorice 
folosesc istoriografii şi pictorii pentru a reconstitui hainele locuitorilor Rusiei 

Kievene. Ce fel de elemente ale veşmintelor din acele timpuri sunt folosite în zilele 
noastre? 

 1-2. Povestiţi despre viaţa de la oraşe şi sate în conformitate cu 
următorul plan:

1. Cum au apărut oraşele? Ce era caracteristic pentru construcţia lor?
2. Cine locuia la oraşe? Care au fost ocupaţiile orăşenilor?

3. Prin ce se deosebea satul de oraş? Ce mod de trai duceau sătenii?
3. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele corespunzătoare şi rezolvaţi 

problema cronologică.
 În anul 1955, în timpul săpăturilor arheologice în oraşul Kyiv, pe strada 

Volodymyrska au fost descoperite urme ale vieţii din secolul al XIII-lea – ulcioare din 
aur, umplute cu mărgele, salbe şi inele. Câte secole au stat aceste bijuterii în pământ? 
Câţi ani au trecut de când ele au fost găsite? 

4. Ce fel de haine purtau locuitorii oraşelor şi satelor de pe timpurile Rusiei 
Kievene?

A fost interesantă pentru dumneavoastră povestirea despre viaţa cotidiană 
a trăitorilor de la oraşe şi sate în timpurile Rusiei Kievene? Despre ce aţi dori 
să aflaţi mai amănunţit? Ce v-a impresionat cel mai mult?

Confecţionaţi o păpuşă din hârtie şi desenaţi, pentru ea, costume de bărbaţi 
şi femei de pe timpurile cnejilor. 

Citiţi textul şi alcătuiţi răspunsuri la întrebări. 

În oraşe locuiau meşteşugari de diferite specialităţi – olari, cojocari, fierari, 
producători de armament, dulgheri, constructorii valurilor de apărare, pietrarii, 
confecţionatorii diferitelor obiecte din sticlă şi smalt pentru mozaic, giuvaiergiii, 
fierarii, care prelucrau aurul, argintul şi arama. 

Conform calculelor, efectuate de către oamenii de ştiinţă, locuitorii Rusiei 
Kievene practicau circa 70 de feluri de meşteşuguri. De o largă popularitate se 
bucura prelucrarea metalului. Pe pământurile ruseşti, fierarii produceau circa 150 
de obiecte din fier – unelte de muncă, instrumente meşteşugăreşti, armament, 
obiecte de uz casnic. Meşterii cunoşteau la perfecţie asemenea metode de 
prelucrare a fierului cum sunt forjarea, sudarea, lustruirea etc.

Unul dintre cele mai răspândite feluri ale meşteşugului de prelucrare a 
metalului era turnarea artistică. Meşterii din vechime turnau o mulţime de obiecte 
– începând  nasturi mici până la clopote pentru biserici. De cele mai 
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multe ori, obiectele erau incrustate cu aur şi argint. Acest lucru se făcea în felul 
următor: în fierul topit, cu ajutorul unei dăltuţe speciale, se făcea desenul, după 
ce pe desen era aplecat un sloi de aur sau argint. Dintre bijuterii, cele mai 
populare erau brăţarele, inelele.

O meserie răspândită era şi olăritul. Meşterii locali confecţionau din lut cele 
mai diverse obiecte, inclusiv jucării pentru copii. Din secolele X-XI, olarii au însuşit 
producerea obiectelor din ceramică. În afară de meşteşugurile menţionate, erau 
dezvoltate prelucrarea oaselor, lemnului şi pietrei, producerea varului şi cărămizii, 
croitoria, tăbăcirea pielii, cusătoria. 

1

2

1. Bijuterii din aur – obiecte confecţionate de meşteri din vechea Rusie în secolele 
XII-XIII. Forme de turnare a brăţarelor. 
2 Scut din secolul al XI-lea de la periferiile Kyivului cu inscripţia „Fierarul Liudota”.

 1. Citiţi inscripţia de pe scut. Despre ce vorbesc asemenea obiecte? 2. Studiaţi 
forma de turnare a bijuteriilor. Explicaţi cum erau fabricate aceste bijuterii

 Citiţi povestea populară ucraineană „Kyrylo-cojocarul”. Ce fel de informaţii 
istorice, întâlnite în textul lecţiei, sunt atestate de acest izvor istoric? Cum credeţi, 
când a fost scrisă această poveste?  
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§14. CUNOSCUTĂ ŞI AUZITĂ ÎN TOATE 
COLŢURILE PĂMÂNTULUI sau CELE MAI 

IMPORTANTE EVENIMENTE DIN RUSIA KIEVEANĂ

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să povestiţi, folosind izvoarele istorice scrise, despre cele mai importante 
evenimente şi despre cei mai renumiţi cneji ai Rusiei Kievene. 2. Să daţi 
exemple de schimbări în viaţa oamenilor, legate de convertirea la creştinism. 
3. Să găsiţi şi să arătaţi pe harta globului pământurile ruseşti de pe timpurile 
primilor cneji şi a lui Volodymyr cel Mare. 4. Să stabiliţi ordinea cronologică a 
celor mai importante evenimente din acea perioadă.

 Priviţi fotografiile. Despre ce vorbeşte acel fapt că monumentul în cinstea 
cneazului Volodymyr a fost înălţat în anul 1853 – peste 865 de ani după 
evenimentul prin care cneazul şi-a glorificat numele? De ce acest monument 

s-a păstrat aproape fără schimbări până în zilele noastre? Care date indică asupra 
creştinării Rusiei Kievene de către Volodymyr? Care mărturii din imagine ne dau 
temei să ajungem la concluzia că monumentul are o vechime mai mare de 150 de ani? 

Bizanţul era un stat puternic pe acele timpuri cu capitala la 
Constantinopol (acel oraş era numit de către rusici Ţarigrad), 
pământurile căruia se  întindeau de-a lungul ţărmului sudic al 
Mării Negre. Rusia şi Bizanţul aveau legături mai vechi, în 
primul rând, comerciale. Anume din Bizanţ, pe pământurile 
Rusiei a sosit creştinismul. 

Creştinismul 
– credinţă în Sfânta 
Treime – 
Dumnezeu Tatăl, 
Dumnezeu Fiul 
– Iisus Hristos şi 
Duhul Sfânt. 
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Ce informaţii au păstrat izvoarele scrise despre primii cneji 
ai Rusiei Kievene?

La câteva secole după înfiinţarea Kyivului, 
în oraş şi în pământurile din apropiere 
cârmuiau cnejii urmaşi ai lui Kii. Despre 
acele timpuri îndepărtate din istoria 
cnezatului kievean aproape că nu s-au 
păstrat nici un fel de izvoare scrise. În anul 
882, la Kyiv puterea a fost acaparată de 
către cneazul Oleg. Acesta a sosit de la 
nord, din oraşul Novgorod, aducându-l cu 
sine pe micuţul Igor din seminţia Riuricilor. 
Oleg a cârmuit timp de 30 de ani. Fără a 
avea o informaţie veridică despre activitatea 
acestui cneaz, cu excepţia a două campanii 
militare reuşite asupra Bizanţului, cronicarul 
a înveşnicit pentru urmaşi o legendă despre 
moartea enigmatică a lui Oleg, pe care i-o 
prevesteau vrăjitorii duşmani: bravul 
comandant de oşti urma să moară din cauza 
calului său.  Auzind despre această 

prorocire, Oleg a renunţat la campaniile militare şi a ordonat slugilor să 
îngrijească calul său devotat până acesta nu-şi va da duhul. Peste 
câţiva ani Oleg a aflat că devotatul său prieten este mort. Cneazul a 
decis să se uite la oasele calului. În acel moment, din craniu a sărit un 
şarpe mare, care l-a muşcat pe Oleg. Acea muşcătură s-a dovedit a fi 
mortală. 

După moartea lui Oleg în anul 912, cneaz al Kyivului a devenit Igor. 
De atunci Kyivul a fost condus de către descendenţii neamului Riuricilor. 
Succesori ai lui Igor la tron au fost soţia acestuia, Olga, şi fiul său, 
Sveatoslav. 

Numiţi cnejii despre care este vorba în text. Alcătuiţi câte o propoziţie despre 
fiecare dintre ei. 

  Citiţi un fragment din letopiseţ şi daţi răspunsuri la întrebări. 

„Şi au sosit Oleg şi Igor în munţii Kyivului, şi a aflat Oleg că aici cârmuiesc în 
doi Askold şi Dir. Şi-a ascuns el ostaşii în bărci, pe alţii i-a lăsat în urmă. De unul 
singur a venit pe malul Niprului, ducându-l pe sine pe micul Igor... A trimis apoi un 

Campania lui Oleg asupra 
Ţarigradului. Pagină din 
letopiseţ.
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sol către Askold şi Dir... Askold şi Dir au venit. Şi atunci au sărit din bărci ceilalţi 
ostaşi, şi grăiră Oleg către Askold şi Dir: „Voi, amândoi, nu sunteţi nici cneji, nici 
din seminţie de cneaz. Iar eu sunt din seminţie de cneaz. Şi atunci l-au adus pe 
Igor. – Acesta este fiul Riuricilor”. Şi i-au ucis ostaşii pe Askold şi pe Dir... Şi a 
urcat Oleg pe tron şi a început să cârmuiască la Kyiv. Şi a vorbit Oleg: „Fie ca 
aceasta să fie mama oraşelor ruseşti”.

  Care mărturii ale cronicarului poartă un caracter de legendă? Ce poate fi numit 
fapt istoric veridic? Cum a avut loc întronarea dinastiei Riuricilor la Kyiv?

Studiaţi pagina din letopiseţ despre campania lui Oleg asupra capitalei 
bizantine în anul 907. La ce şiretlicuri a recurs el atunci când a aflat că 
bizantinii au întins peste mare un lanţ, încercuind portul Constantinopol?

Ce spun izvoarele despre cneaghina Olga?

Cneaghina Olga a fost unica femeie, căreia i-a fost 
dat să stea la cârma statului în istoria milenară a 
statalităţii pe pământurile ucrainene. Ea a început să 
domnească la Kyiv în anul 945.

Pentru a stabili relaţii de pace cu Bizanţul, cneaghina 
Olga a întreprins o călătorie la Ţarigrad – capitala 
Imperiului Bizantin. În opinia istoriografilor ea a avut 
loc în anul 957. Această dată a fost stabilită în baza 
mărturiilor împăratului Bizanţului – Constantin Bagreanorodnyi, 
participant la eveniment, care a lăsat unele 
amintiri despre două recepţii împărăteşti, 
oferite cneaghinei ruse. În amintirile împăratului 
erau indicate nu numai datele fiecărui 
eveniment, ci şi zilele săptămânii, în care 
acestea au avut loc. Aşadar, în vara anului 
957, Olga a plecat înspre Bizanţ. Solia 
cneaghinei era destul de reprezentativă: ea 
era compusă din o sută din cele mai respectate 
persoane de pe acele timpuri. În afară de slugi 
şi ostaşi, alaiul cneaghinei număra circa o mie 
şi jumătate de oameni. 

Cronicarul a văzut cauza vizitei Olgăi la 
Constantinopol în dorinţa de a se boteza. În 
letopiseţ se povesteşte că, sosind în capitala 
bizantină, cneaghina s-a creştinat şi că „naş 
de botez” i-a fost însuşi împăratul. Ce-i drept, 
majoritatea istoricilor contemporani consideră că 

Monumentul cneaghinei 
Olga la Kyiv.

Împărat – 
conducător al unui 
mare şi puternic 
stat, înfiinţat pe 
pământurile mai 
multor popoare.
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Olga a plecat spre Constantinopol fiind deja botezată. Prin aceasta şi 
se explică acea recepţie pompoasă, oferită cneaghinei de către 
împărat.

Pentru cronicar, cneaghina a fost o „prevestitoare pentru pământul 
creştin precum zorile înaintea răsăritului soarelui şi un bob de grâu”, 
doar introducerea creştinismului în calitate de religie de stat a fost 
înfăptuită de către nepotul ei – cneazul Volodymyr Sveatoslavovyci. 
Olga este una dintre cele mai cinstite dintre sfinţii ortodoxiei creştine.

         Alcătuiţi planul textului sub formă de întrebări şi povestiţi-l unul altuia.

 Citiţi textul, examinaţi ilustraţiile şi daţi răspuns la întrebări.

În timpul întâlnirii lui Sveatoslav cu împăratul bizantin în anul 971, cronicarul a 
notat cele văzute şi a descris exteriorul cneazului rus: „Sveatoslav era nu prea 
înalt de statură, nici prea jos, cu sprâncene dese şi ochi de culoare albastră 
deschisă, fără barbă, cu un păr des  de asupra buzelor (mustăţi). Capul îi era 
complet gol, însă dintr-o parte îi atârna o şuviţă de păr – semn al nobleţei. 
Fruntea-i şi pieptul lat şi toate celelalte părţi ale corpului erau, totuşi, proporţionale. 
Arăta destul de dur şi sălbatic. Una dintre urechi îi era înfrumuseţată de un cercel 
de aur. Purta haine curate de culoare albă”.  

1. Cneazul Sveatoslav. 
Desen-reconstrucţie.
2. Pagină din letopiseţ, în 
care sunt descrise 
evenimentele din 
campania militară a lui 
Sveatoslav asupra 
Bizanţului. În desene: 
consiliul împăratului, solii îi 
dăruiesc lui Sveatoslav un 
scut, armata lui Sveatoslav 
şi transmiterea tributului de 
către bizantini.

1 2

Cronicarul, de asemenea, a lăsat unele mărturii despre Sveatoslav: 
„Era viteaz şi uşor. Umblând ca un ghepard, a dus multe războaie. Nu 
lua cu sine nici  căruţe, carne nu fierbea, însă prefera carne de cal sau 
de alte animale, tăiată în felii subţiri şi coaptă pe cărbune. Iată ce 
mânca el. La fel erau şi ceilalţi ostaşi ai săi. 



                      RUSIA KIEVEANĂ
Rusia Kieveană la finele domniei cneazului Oleg (anul 912)

Hotarele Rusiei Kievene la finele domniei lui Iaroslav cel Înţelept (anul 1054)
Principalele campanii ale cnejilor kieveni 
Teritoriile bizantine

1 cm = 120 km
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El trimitea soli spre alte pământuri, spunând: „Vreau 
să năvălesc asupra voastră”. 

  Care este atitudinea cronicarului rus şi a celui bizantin 
faţă de cneaz? De ce credeţi anume astfel? Despre care 

particularităţi ale succesului lui Sveatoslav vorbesc izvoarele. Comparaţi descrierea 
cronicarului cu portretul desenat al lui Sveatoslav: a folosit, oare, pictorul la nivelul 
cuvenit informaţiile din izvoare?  

De ce cneazul Volodymyr Sveatoslavovyci este supranumit 
„cel Mare”?

Fiul lui Sveatoslav, cneazul Volodymyr, a venit la putere în anul 980 
şi a condus statul timp de 35 de ani. Cneazul, primul dintre domnitorii 

rusilor, a fost cântat în creaţiile poetice populare 
nu ca un cneaz-ostaş, ci ca un cârmuitor înţelept, 
în timpul domniei căruia au loc importante 
evenimente. Până în zilele noastre s-au păstrat 
baladele vechi, în care Volodymyr este supranumit 
Krasne soneciko, adică Soricel roşu, descris ca 
ocrotitor al vitejilor Illia Muromeţ şi Dobrynea 
Mykytyci. 

 Cea mai mare, fără exagerare, realizare 
crucială a lui Volodymyr a devenit introducerea, în 
anul 988, a religiei unice, comune pentru întregul 
stat - creştinismul. Cronicarul leagă introducerea 
creştinismului de campania lui Volodymyr asupra 

oraşului elen, Hersones (Korsuni) din Crimeea, care aparţinea pe 
atunci teritoriilor bizantine. Impunându-i pe locuitorii oraşului să-i 
deschidă porţile, Volodymyr s-a adresat domnitorilor bizantini cu cerinţa 
să i-o dea de soţie pe sora lor. Botezându-se la Hersones şi căsătorindu-
se cu Ana – acesta era numele prinţesei de Bizanţ, Volodymyr a revenit 
la Kyiv şi a început să întreprindă acţiuni pentru creştinarea kievenilor, 
ceea ce a pus începutul convertirii la creştinism a întregii ţări. Cu timpul, 
urmaşii l-au supranumit pe Volodymyr „cel Mare” şi l-au cinstit ca pe un 
sfânt.  

1. Selectaţi din text câte 8-10 cuvinte – substantive, adjective, verbe, pentru 
a alcătui o povestire despre Volodymyr cel Mare. 2. Ce fel de izvoare istorice 
a folosit pictorul pentru reconstituirea portretului?

Cneazul Volodymyr 
Sveatoslavovyci. 
Portret.

Pardos – leop-
ard, panteră.
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Citiţi povestirea din letopiseţ despre creştinarea kievenilor. Care cuvinte din 
povestire indică asupra intenţiilor ferme ale lui Volodymyr de a introduce 
creştinismul în calitate de religie de stat? De ce introducerea creştinismului 
a contribuit la întărirea statului?  

„...Volodymyr şi-a trimis solii prin tot oraşul vorbind: „Dacă cineva nu va veni 
mâine pe malul râului – bogat sau sărac, stareţ sau rob, acela-mi va fi protivnic”. 
Auzind aceste cuvinte, oamenii veneau cu bucurie, spunând: „Dacă acesta nu ar 
fi un lucru bun, cneazul şi boierii nu l-ar fi primit”. A doua zi, Volodymyr a venit pe 
malul Niprului împreună cu preoţii din Korsuni. Tot aici au venit o mulţime de 
oameni, greu de numărat, care au intrat în apă, s-au scufundat fie până la gât, fie 
până la piept. Copiii nu se îndepărtau de mal, iar pe nou-născuţi îi ţineau cei 
maturi. Maturii se plimbau prin apă, iar slujitorii altarelor înălţau rugăciuni...” 

1-2. Despre care evenimente din perioada Rusiei Kievene aţi aflat? 
Povestiţi pe scurt despre unul dintre ele. Puneţi evenimentele în 
ordine cronologică. 

3. Cu ajutorul hărţii din pagina 101 daţi răspuns la următoarele întrebări: 1. 
Cu care state se învecina Rusia Kieveană în partea de vest şi de sud? 2. Care cneji 
au întreprins campanii asupra teritoriilor Bizanţului? 3. Peste care râu treceau 
drujinele ruseşti în drum spre Bizanţ? 4. Care uniuni de trib ale slavilor de est au intrat 
în componenţa Rusiei Kievene până la domnia cneazului Oleg? Pământurile căror 
uniuni de trib ale slavilor de est au fost alipite la Rusia Kieveană în timpul domniei 
cneazului Volodymyr?

 4. Selectaţi propoziţiile în care este vorba despre Volodymyr cel Mare şi 
alcătuiţi o povestire despre acest cneaz.  

1. A fost primul reprezentant al dinastiei de cneji Riurich.
2. A încheiat primul acord cu Bizanţul.
3. A cizelat primele monede din aur şi argint ale Rusiei Kievene.
4. În calitate de semn al cneazului a folosit tridentul.
5. A introdus creştinismul în calitate de religie de stat.
6. S-a aflat în capitala Bizanţului, unde s-a întâlnit cu împăratul.
7. Mare cneaz al Kyivului, care a domnit la finele secolului al X-lea - începutul 

secolului al XI-lea.

 Ce v-a impresionat cel mai mult în povestirile despre primii cneji?. Despre 
cine aţi dori să aflaţi mai mult? Este demn, după părerea dumneavoastră, 
cneazul Volodymyr de o atitudine plină de respect din partea ucrainenilor 

contemporani? De ce? Despre care dintre cneji merită să fie turnat un film? Ce 
evenimente trebuie să fie oglindite în el? Ce v-a părut mai interesant în materialul 
acestei lecţii? 

Citiţi textul şi examinaţi ilustraţiile. Formulaţi răspunsurile la 
întrebări. 
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Cum s-a schimbat Kyivul în timpul cârmuirii cneazului Volodymyr cel Mare?
Pe timpul domniei cneazului Volodymyr, în jurul părţii centrale a oraşului Kyiv 

au fost construite fortificaţii puternice. Era construit încă un aşa-numit „oraş al lui 
Volodymyr” cu trei porţi de intrare lângă care se întindeau ziduri de apărare înalte. 
Concomitent cu fortificaţiile de apărare ale „oraşului lui Volodymyr”, în interiorul 
lui au fost desfăşurate imense şantiere de construcţie. Cel mai important edificiu 
al Kyivului din secolul al X-lea este considerată biserica cu hramul Maicii 
Domnului, cunoscută sub denumirea biserica Deseatină. În apropierea acestei 
biserici erau situate palatele imense ale cneazului – anume aici Volodymyr 
organiza chefuri răsunătoare, amintirea despre care trăieşte până acum prin 
balade. În acest „oraş” locuiau şi cei mai influenţi demnitari din Kyiv. „Oraşul lui 
Volodymyr avea câteva străzi, care se întindeau de la porţile de intrare până la 
piaţa centrală – centrul comercial Babin. Cu cât de mult nu ar fi crescut acest 
„Oraş al lui Volodymyr” pe timpul renumitului cneaz, el era doar o parte 
componentă a Kyivului, fie şi centrală, însă nu cea mai populată. Cu totul alta era 
viaţa în raionul Podol. O mare parte a acestei zone era ocupată de comerţ,  unde 
soseau oaspeţi, adică negustori din întreaga lume. Anume la Podol ancorau 
corăbiile acestora, deoarece aici era situat portul Kyivului. 

Încă până în anii 70 ai secolului trecut, istoriografii ştiau puţin despre înfăţişarea, 
pe care o avea Podolul kievean pe timpul cnejilor Volodymyr cel Mare şi Iaroslav 
cel Înţelept. Cercetările în zona Podolului au început atunci când acolo a fost 
derulată construcţia metropolitanului. În vara anului 1972, în timpul săpăturilor au 
fost descoperite rămăşiţe ale unei case. Cu timpul, oamenii de ştiinţă au 
descoperit şi alte rămăşiţe, ceea ce vorbeşte despre viaţa din vechime în această 
parte a Kyivului. 

Oraşul lui Volodymyr cu o privelişte a raionului Podol. Fragment de 
machetă a vechiului Kyiv din secolele X-XIII. Reconstrucţie de D. Maziukevyci.

  Studiaţi cu atenţie macheta „oraşului lui Volodymyr”. Găsiţi pe ea clădirile 
despre care se aminteşte în text.
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  Alegeţi una din clădirile „oraşului lui Volodymyr”, povestiţi despre ea, indicând 
în care parte a „oraşului” era situată, când şi cu ce scop a fost construită, ce importanţă 
avea pentru viaţa de atunci a capitalei şi dacă s-a păstrat până în zilele noastre. În 
caz de necesitate, folosiţi şi alte surse de informaţii.  

§15. GLORIE ŞI LIBERTATE sau CĂZĂCIMEA 
UCRAINEANĂ ÎN LUPTE ŞI CAMPANII

La această lecţie veţi învăţa:
         1. Să alcătuiţi o povestire despre viaţa cazacilor din Oastea Zaporojeană. 2. 

Să povestiţi despre hatmanul Bogdan Hmelniţki. 3. Să explicaţi de ce Războiul de 
eliberare naţională de la mijlocul secolului al XVII-lea este calificat drept unul dintre 
cele mai marcante evenimente din istoria Ucrainei. 4. Să arătaţi pe hartă evenimentele 
din timpul Războiului de eliberare naţională. 

Examinaţi fotografia. De ce, după părerea dumneavoastră, pictorul a 
consacrat-o epocii căzăceşti? Ce trebuie să ştim pentru a crea un astfel de 
tablou? De unde a putut să afle pictorul despre aceste lucruri? Ce cunoaşteţi 
deja despre cazaci şi despre epoca căzăcească?

Mykola Samokyş în timpul lucrului la tabloul „Lupta lui Maksym 
Kryvonis cu Yarema Vyşneveţki”. Anul 1934.

Cine sunt cazacii?
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Primele mărturii din izvoarele scrise despre cazacii ucraineni datează din anul 
1489. Cazacii îşi durau gospodăriile pe pământurile libere din stepele Ucrainei. 
Pe cazaci îi ademenea, în mod deosebit, această zonă de lângă pragurile Niprului 
cu pământuri roditoare, păduri bogate în animale şi râuri pline cu peşte. Anume 
de aceea cazacii ucraineni erau numiţi zaporojeni. Viaţa în zona de stepă era 
plină de pericole. Apărându-se, cazacii îşi construiau în pământ fortificaţii din 
butuci de lemn, numite sece. Mici sece au existat, mai întâi, în mai multe oraşe şi 
doar peste ani a fost înfiinţată una singură – Secea Zaporojeană. Locul dislocării 
Secei principale se schimba în permanentă. Cunoaşteţi deja cine, când şi unde 
a înfiinţat prima Sece Zaporojeană. Răsfoiţi paginile manualului şi găsiţi numele, 
de care este legat acest eveniment. 

La Sece trăiau numai membrii garnizoanei căzăceşti. Majoritatea 
zaporojenilor locuiau în altă parte şi veneau la Sece doar la un semnal 
anumit. De la Sece cazacii plecau în campanii. Secea era şi locul, 
unde zaporojenii discutau cele mai importante probleme din viaţa lor. 
Asemenea adunări erau numite rade (de la cuvintele radytysi – a se 
consulta şi obgovoriuvati – a discuta). În mâinile radei căzăceşti se afla 
toată puterea. Dreptul la vot în cadrul radei îl avea orice cazac. Acest 
mod de viaţă a comunităţii era numit republică. Iată de ce savanţii 
calificau Secea Zaporojeană drept republică. Rada căzăcească 
adopta hotărâri despre război şi pace, campanii militare, îi primea pe 
solii străini sau îi trimitea pe cazaci în alte state, îi pedepsea pe cei 
vinovaţi. Rada alegea conducătorii cazacilor - starşina căzăcească: 
hatmanul, judecătorul, conţopistul, căpitanul. De obicei, radele se 
întruneau de câteva ori pe an.   

1. Menţionaţi în text ceea ce deja cunoaşteţi cu litera „c”, ceea ce este nou 
– cu litera „n”. 2. Întrebaţi-vă unii pe alţii despre cuvintele noi, care sunt 
folosite în text. Explicaţi-le cu ajutorul manualului. 3. Cum înţelegeţi zicala: 
„Cazac poţi să te naşti sau să devii”?

 Studiaţi ilustraţiile din pagina 107, încercaţi să găsiţi răspuns la întrebările 
de mai jos şi aduceţi-le la cunoştinţa clasei.

 1. De ce Secea Zaporojeană mai este numită republică căzăcească? 2. Ce este 
oglindit, după părerea dumneavoastră, în tabloul-dioramă de la Muzeul de istorie a 
căzăcimii zaporojene? 3. Cu ce cuvinte, după părerea dumneavoastră, hatmanul 
zaporojean se adresa comunităţii de cazaci? Despre ce putea el să vorbească?
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De ce la mijlocul secolului al XVII-lea s-a intensificat lupta 
de eliberare naţională? Cine s-a situat în fruntea ei?

Începând cu anul 1569 mai toate pământurile ucrainene au nimerit 
sub stăpânirea Poloniei. Căzăcimea, călită deja în lupte, ajutorul armat 
al căreia a servit nu o dată regelui polonez, miza pe unele cedări din 
partea puterii. Regele, însă, dorea să ţină căzăcimea sub control. De 
aceea a recurs la unele măsuri pentru a limita drepturile cazacilor. 
Presiunile asupra vieţii bisericeşti, justiţiei, învăţământului, limbii erau 
simţite de către întreaga populaţie a Ucrainei. Acest lucru nu putea să 
nu genereze tulburări şi proteste. 

 În anii 30 ai secolului al XVII-lea, una după alta izbucneau 
răscoalele căzăceşti împotriva polonezilor. În pofida sprijinului din 
partea populaţiei, aceste nemulţumiri nu şi-au atins scopul: ucrainenii 
rămâneau să trăiască în continuare fără drepturi pe pământul lor. De 
aceea, atunci când în anul 1648 a început o nouă răscoală împotriva 
dominaţiei poloneze, ea a fost sprijinită nu numai de către ţărani şi 
sărăcimea de la oraşe, ci şi de către reprezentanţii 
clerului şi orăşenii înstăriţi. Răscoala s-a transformat 
imediat într-un război al poporului, care a durat zece 
ani. Istoricii numesc acel Război de eliberare naţională. 

În fruntea războiului de eliberare naţională s-a situat 
Bogdan Hmelniţki. Viitorul hatman a obţinut studii 
strălucite. El poseda limbile ucraineană, poloneză, 

Hatman – 
principalul 
comandant suprem 
al trupelor căzăceşti  
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latină, turcă şi tătară. În anul 1620 el a luptat deja împotriva turcilor. A 
luat parte la răscoalele căzăceşti din anii 30 ai secolului al XVII-lea. De 
pe la mijlocul anilor 40 a pregătit în mod activ răscoala împotriva 
Poloniei.

Completând propoziţia, redaţi pe scurt conţinutul celor citite. În text este 
vorba despre...

 Citiţi sursa, examinaţi ilustraţiile, încercaţi să găsiţi răspuns la întrebările de 
mai jos şi aduceţi-le la cunoştinţa clasei.

În ilustraţie este redată gravura maestrului 
Gondius din Gdansk. În opinia cercetătorilor, 
anume acest portret redă cel mai veridic exteriorul 
hatmanului Bogdan Hmelniţki.

Din acele timpuri s-au păstrat mărturiile 
diplomatului Alberto Vimina, care l-a descris astfel 
pe Bogdan Hmelniţki: „De statură era mai degrabă 
înalt decât mijlociu, osos şi de o construcţie solidă 
a corpului. Limbajul şi modul de cârmuire arată că 
este înzestrat cu o gândire matură şi cu o minte 
ageră... În comportare este simplu, trăsătură prin 
care trezeşte simpatia ostaşilor. Însă, pe de altă 
parte, menţine disciplina în rândul ostaşilor prin 
pedepse foarte aspre...”

 Faceţi o comparaţie între această descriere şi portretul de pe gravură. Care 
trăsături ale succesului lui Bogdan Hmelniţki, evidenţiate de către ambasadorul 
Vimina, sunt redate în gravură?

 Folosind harta din pagina 109, daţi răspuns la următoarele întrebări: 1. 
Unde s-au desfăşurat luptele învingătoare ale armatei ucrainene în anul 
1648? 2. Unde au avut loc celelalte lupte decisive din cadrul Războiului de 

eliberare naţională din perioada anilor 1649-1652? 3. Care regimente căzăceşti ale 
hatmanatului  au fost dislocate în Ucraina din stânga Niprului (5-6 oraşe)? 4. Care 
pământuri ucrainene rămâneau, în anul 1649, sub stăpânirea Poloniei?

De ce Războiul de eliberare naţională de sub conducerea lui 
Bogdan Hmelniţki este considerat cel mai crucial eveniment 
din perioada căzăcească? 

Prima luptă din cadrul Războiului de eliberare naţională s-a dat în 
localitatea Jovti Vody. Armata poloneză a suferit aici înfrângere. Alte 

victorii, repurtate la Korsuni şi Poleaveţ, au consolidat succesul 
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trupelor ucrainene. La începutul lunii noiembrie a anului 1648 o parte 
însemnată a pământurilor ucrainene a fost eliberată de sub jugul 
polonez. 

În teritoriile eliberate erau introduse regulile căzăceşti, care au 
însemnat afirmarea Statului ucrainean căzăcesc. Acel stat mai era 
numit Armata Zaporojeană. Puterea supremă în el aparţinea 
hatmanului. Însă, cele mai importante hotărâri erau adoptate de către 
consiliul militar suprem. Hatmanul era ajutat, la conducerea treburilor 
în stat, de către starşina generală: de un conţopist, doi căpitani şi doi 
judecători.

 

1. Portretul lui Bogdan Hmelniţki. De la biserica 
cu hramul Sfântul Ilie din Subotiv. Secolele XVII-
XVIII.

În centrul tabloului – chipul lui Bogdan 
Hmelniţki. Sub el – redarea schematică a 
teritoriului Ucrainei (cu râurile Nipru, Nistru şi 
Bug), separată în oraşe-regiment, menţionate cu 
buzdugane. Sub fiecare buzdugan este scrisă 
denumirea regimentului.

2. Stema lui Bogdan Hmelniţki 
din pagina de letopiseţ de Samiilo 
Velyciko. Anul 1720.

1

2

Teritoriul Armatei Zaporojene era împărţit în regimente şi sotnii, care 
erau conduse de către colonei şi sotnici. Centre ale regimentelor şi 
sotniilor deveneau oraşele sau orăşelele mai mari. Teritoriul statului 
includea pământurile din ţinuturile Cernighiv, Poltava, Kyiv şi partea de 
sud a Podoliei. Capitală a statului căzăcesc, in timpul lui Bogdan 
Hmelniţki, era oraşul Cighirin.

 Statul căzăcesc – Hatmanatul, creat în rezultatul Războiului de 
eliberare naţională, a existat mai mult de o sută de ani. În anii 1760-
1780, ţaratul rus (pe atunci hatmanatul a nimerit sub puterea Rusiei) a 
lichidat hătmănia, iar regimentele căzăceşti au fost transformate în 
regimente ale armatei ruseşti. În anul 1775 a fost nimicită şi ultima 
Sece Zaporojeană. Printr-un Ucaz special au fost iobăgiţi toţi ţăranii din 
fostul Hatmanat.
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1. Propuneţi o altă denumire pentru acest punct, care: 1) să redea conţinutul 
textului, 2) să reflecte principalul lui subiect, 3) să fie expresivă. 2. Alcătuiţi 
planul textului şi povestiţi-l unul altuia.

 Citiţi sursa, examinaţi ilustrările, încercaţi să găsiţi răspuns la întrebările de 
mai jos şi aduceţile la cunoştinţa clasei.

În luna decembrie a anului 1648, Bogdan Hmelniţki a intrat în mod solemn în 
Kyiv, unde, ca şi peste tot, învingătorul era întâmpinat cu bucurie. Despre acele 
evenimente se menţionează în memoriile unui contemporan: „Însuşi patriarhul, 
împreună cu o mie de enoriaşi, a ieşit din oraş în întâmpinarea lui Bogdan 
Hmelniţki. Mitropolitul local i-a oferit lângă sine un loc în sanie din partea dreaptă. 
Tot poporul, ieşind din oraş, l-a salutat. Academia îl saluta prin discursuri 
pompoase ca pe un Moise, ca pe un salvator şi un eliberator al poporului de sub 
jugul polonez, văzând în numele său un semn bun şi numindu-l „dat de 
Dumnezeu”. Patriarhul i-a conferit lui Hmelniţki titlul de „cel mai luminat cneaz”. 
Din toate felurile de arme au fost trase salve de salut.

Intrarea hatmanului Bogdan Hmelniţki în Kyiv. Tablou de M. Ivasiuk. 

 Cum este redată intrarea lui Bogdan Hmelniki în Kyiv după victoria 
repurtată în lupta de la 1648? Ce diferenţă între tablou şi sursă aţi 
observat?
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  1. De ce Secea Zaporojeană este numită republică căzăcească? 
2. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele necesare şi rezolvaţi 

problema cronologică. 
Bătălia de la Beresteciko din cadrul Războiului de eliberare naţională a avut loc în 

anul 1651. Calculaţi în al câtulea an de război ea s-a desfăşurat? Câţi ani au trecut 
de atunci?

3. Selectaţi propoziţiile, în care este vorba despre Bogdan Hmelniţki, şi 
alcătuiţi o povestire despre acest hatman. 

1. A ridicat o răscoală pe galera turcească, răscoală cântată în dumele populare.
2. A condus Războiul de eliberare naţională de la 1648.
3. A construit o cetate pe Nipru – prima Sece Zaporojeană.
4. Activitatea lui a contribuit, în primul an de război, la înfiinţarea Statului ucrainean 

căzăcesc.
5. A fost conducător al statului căzăcesc – hatman, având în el cea mai mare 

putere.
6. A construit cetatea căzăcească, a fost autorul cărţii „Descrierea Ucrainei”. 
7. Autor al letopiseţului despre principalele evenimente din istoria Războiului de 

eliberare naţională.
4. Alcătuiţi o scurtă povestire despre Statul ucrainean căzăcesc după 

următorul plan:
1. Care eveniment a precedat crearea Statului ucrainean căzăcesc?
2. Cum se numea Statul ucrainean căzăcesc?
3. Cui îi aparţinea puterea supremă în acel stat?
4. Cum se răspândea puterea în teritorii?
5. Care oraş a devenit capitală a Statului ucrainean căzăcesc?

De ce Războiul de eliberare naţională este calificat drept unul dintre cele 
mai importante evenimente din istoria ucraineană? Cum păstrează oraşele 
şi orăşelele ucrainene amintirea despre evenimentele din timpul Războiului 
de eliberare naţională? S-au păstrat urme ale acelor evenimente în oraşul 
(satul) dumneavoastră?

Citiţi textul şi examinaţi ilustraţiile. Încercaţi să găsiţi răspunsuri la 
întrebări. 

Cazacii, care erau aleşi la diferite posturi de către radă, primeau însemne speciale, 
ce simbolizau puterea. Aceste însemne erau numite cleinoade. La acestea aparţineau 
tuiul, buzduganul şi ştampila cu stemă. Buzduganul era simbolul puterii hatmanului. 
Când zaporojenii alegeau hatmanul, ei îi înmânau buzduganul; dacă el era demis, i 
se lua şi buzduganul. Simbol al puterii judecătorului era ştampila militară, iar simbol 
al puterii copistului militar – călimara de argint. Numai un atribut – drapelul Secei, era 
considerat simbol al întregii armate căzăceşti, de aceea nu aparţinea unui oarecare 
membru al starşinei.

În timpul războiului de eliberare naţională, starşina Hatmanatului, în corespundere 
cu tradiţiile secioviste, de asemenea avea cleinoade. Interesant este că cleinoadele 
hatmanului şi lucrurile personale ale lui Bogdan Hmelniţki, se păstrează în mai multe
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1. Drapel căzăcesc. 2. Pernaci.3. Buzdugan. 4. Tui. 5. Tobă.

1

2
3

4

5

muzee din diferite ţări europene. Astfel, buzduganul hatmanului ucrainean se 
păstrează la Varşovia, drapelul – în capitala Suediei, oraşul Stokholm. În muzeele 
poloneze pot fi văzute astfel de exponate ca sabia, biciul, cana lui Bogdan Hmelniţki. 
În unul din muzeele din Rusia se păstrează cupa de sfinţire a apei, ce a aparţinut 
hatmanului Bogdan Hmelniţki, iar la Muzeul naţional de istorie a Ucrainei – căciula 
hatmanului. Cea mai mare valoare a acelor obiecte istorice o are drapelul hatmanului. 
El a fost descoperit la finele anului 90 ai secolului al XX-lea în colecţia de trofee de la 
muzeul militar din capitala Suediei. Drapelul lui Hmelniţki a ajuns acolo din Polonia, 
unde, după cum admit cercetătorii, el putea nimeri după istorica bătălie de la 
Beresteciko.

1

2

3

4

5 6 7

1. Căciula hatmanului. 2 Drapel. 3. Buzdugan. 4. Cană. 5. Cupa de sfinţire 
a apei. 6. Sabie. 7. Bici.
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 1. Ce este cleinodul? 2. De ce atributele şi lucrurile personale ale lui Bogdan 
Hmelniţki sunt expuse în diferite muzee din Europa? 3. În ce constă valoarea lor ca 
izvoare istorice?

§16.  LIVADA DE VIŞINI DE LÂNGĂ CASĂ sau 
SATUL ŞI ORAŞUL UCRAINEAN ÎN SECOLELE 

XVIII-XIX.

 La această lecţie veţi învăţa:
        1. Să povestiţi despre viaţa locuitorilor satelor şi oraşelor ucrainene. 2. Să 

determinaţi particularităţile vieţii cotidiene a oamenilor de la sate şi oraşe în secolele 
XVIII-XIX, comparând-o cu cea din prezent. 3. Să descrieţi îmbrăcămintea ucrainenilor 
din secolele XVIII-XIX.

Examinaţi fotografiile. Povestiţi despre amenajarea casei de la ţară. Prin ce 
se deosebeşte ea de locuinţa modernă şi prin ce se aseamănă? De ce în 
prezent uzul casnic a pierdut din tradiţiile şi trăsăturile naţionale?

Cum a fost satul ucrainean în secolul al XVIII-lea – prima jumătate a 
secolului al XIX-lea? 

Un băiat şi o fată la masă într-o casă de la sat. Anul 1903.
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Viaţa ţăranilor ucraineni nu s-a schimbat cu mult în comparaţie cu 
perioadele precedente. Ca şi mai înainte, satele erau întemeiate în 
imediata vecinătate a râuleţelor şi lacurilor. Erau înfiinţate străzi, pe 
marginea cărora erau durate case cu grădini lângă ele. Tradiţionale 
erau partea exterioară şi amenajarea interioară a caselor. Despre 
aceea care a fost modul de trai al ţăranilor ucraineni, ce griji aveau, 
care au fost obiceiurile satului ucrainean, aflăm din creaţiile lui I. 
Kotlearevski, G. Kvitka-Osnovianenko, T. Şevcenko, N. Gogol. În cea 
de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-
lea, tablourile din uzul sătesc erau redate de către Panas Mirnyi şi Ivan 
Neciui-Levyţkyi, de operele cărora aveţi posibilitate să luaţi cunoştinţă 
la lecţiile de literatură ucraineană.

O familie de ţărani. 
Tablou de T. Şevcenko.

Un izvor istoric de preţ sunt albumele ilustrate în manuscris ale lui 
Dominiques Pier de la Flize, francez după origine, care din anii 20 ai 
secolului al XIX-lea a lucrat în calitate de medic într-un spital de lângă 
Kiev. În timpul deplasărilor de serviciu prin ţinut, el nu numai acorda 
asistenţă medicală, ci şi nota toate cele văzute şi auzite. Notiţele şi le 
completa cu desene. Iată ce povesteşte de la Flize despre modul de trai 
al ţăranilor ucraineni: „Peste tot, casele ţărăneşti de lângă Kyiv sunt 
construite din lemn. Ele, de regulă, sunt foarte calde pe timp de iarnă. 
Planificarea lor exterioară şi interioară este pretutindeni, practic, una şi 
aceeaşi... Aproape toate casele sunt acoperite cu paie. În general, la 
sate, casele nu sunt mari. Mai rar pot fi întâlnite case cu mai multe odăi. 
Alături este construită o cămară fără geamuri. În odaie poate fi văzută 
neapărat o sobă. Casele ţăranilor înstăriţi sunt mai încăpătoare, odăile 
nu sunt atât de înguste. Aici poate fi observată mai multă ordine şi 
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curăţenie. Deseori ele sunt văruite pe dinăuntru şi pe dinafară. 
Amenajarea interioară a fiecărei  case sunt aproape identice. În toate 
locuinţele, în colţul odăii, pot fi văzute întotdeauna chipuri desenate ale 
sfinţilor, într-un număr mai mic sau mai mare, împodobite cu flori vii şi 
prosoape albe, pe care sunt ţesute, cu aţă de culoare roşie, diferite 
figuri. În casele lor aproape că lipseşte mobila. Uneori poate fi văzut un 
dulap şi câteva scaune simple.  

Mostre ale caselor ţărăneşti. Din cartea lui de la Flisse. 

Planificarea interioară a casei ţărăneşti. Din cartea lui de la Flisse

Mâncarea ţăranilor – atât pe timp de vară, cât şi pe timp de iarnă, 
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este aproape asemănătoare. Ei se hrănesc cu pâine de secară, de 
hrişcă sau de orz,din când în când de grâu, cu excepţia sărbătorilor şi 
locurilor, unde grâul rodeşte. Borşul este pregătit cu slănină sau carne 
de porc, varză, sfeclă, pe timp de vară - cu măcriş şi cu alte legume. 
Ţăranii mănâncă mai rar carne de viţel, mai des de porc, de oaie sau 
de pasăre, aceasta numai în zile de duminică sau de sărbători. Ei 
consumă mulţi cartofi, care sunt crescuţi peste tot, mai ales pe 
pământurile nisipoase, terci din orz, hrişcă şi găluşte, umplute cu făină 
de secară, de grâu sau de alt fel. De asemenea, ei consumă ouă, lapte 
şi brânză. În bucatele din meniul lor intră produsele din făină de păpuşoi, 
nucile, usturoiul, ceapa, castraveţii proaspeţi sau muraţi. În timpul 
mesei, ei folosesc veselă simlă de lut, împodobită cu diferite desene. 
Lingurile, pe care le folosesc la mâncare, sunt din lemn, lăcuite, bine 
aranjate în dulap. Furculiţele aproape că nu le sunt cunoscute...” 

 Pregătiţi o expunere selectivă a textului: 1) cum arătau la exterior casele 
ţărăneşti; 2) cum erau amenajate aceste case din interior; 3) cum se 
alimentau ţăranii. Completaţi povestirea cu dersene.

Examinaţi tablourile pictorilor ucraineni, în care sunt redate scene cotidiene 
din viaţa satului ucrainean de la finele secolului al XVIII-lea – începutul 
secolului al XIX-lea. Daţi răspuns la întrebări.

 

Iobagii sunt schimbaţi pe câini. Tablou de I. Ijakevyci.
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La utrenie în ziua de Paşti. Tablou de M. Pymonenko

 Care circumstanţe din viaţa ţăranilor ucraineni sunt redate în tablouri? Selectaţi 
5-7 adjective, care să completeze povestirea despre ţărănimea ucraineană din 
perioada menţionată. Argumentaţi fiecare cuvânt selectat. 

Cum arăta oraşul ucrainean la finele secolului XVIII- lea –
începutul secolului al XIX-lea? 

 În secolul al XVIII-lea, mai toate oraşele şi orăşelele rămâneau nişte 
aşezări mărunte, care aproape că nu se deosebeau de sate. Locuitorii 
lor se ocupau nu numai de meşteşuguri şi comerţ, ci şi de agricultură. 
Începând cu ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, numărul oraşelor 
a început să crească, astfel fiind în creştere şi populaţia oraşelor. 

Cum arăta oraşul ucrainean de la finele secolului al XVIII-lea – 
începutul secolului al XIX-lea, putem vedea în tabloul lui Evgraf 
Krendovskyi „Poltava. Piaţa Aleksandriei” (anul 1840). În acest tablou 
vedem un peisaj orăşenesc cu case aparte de felul celor de la sat şi 
edificii cu două nivele ale instituţiilor de stat în centru. Piaţa trăieşte 
viaţa cotidiană obişnuită. Aici pot fi văzute personalităţi aparte, dar şi 
grupe întregi de locuitori ai oraşului. Aproape în centrul tabloului poate 
fi văzută o pereche de tineri înstăriţi, care vorbesc despre ceva. Nu 
departe, în stânga, stau funcţionarii. Prin piaţă trec căruţe, trase de boi 
cornuţi. În urmă pot fi văzute căruţe, trase de cai, în care şed marii 
dregători. Pe tablou sunt redaţi militari şi civili, bogaţi şi săraci, moşieri 



127

§ 16. Livada de vişini de lângă casă sau satul şi oraşul ucrainean în secolel XVIII-XIX

şi ţărani-şerbi, comercianţi şi meşteşugari.

Examinând cu atenţie ilustraţiile, numiţi 5 elemente, care atestă că 1) pe 
tablou este redat oraşul; 2) în secolul al XVIII-lea oraşul ucrainean aproape 
că nu se deosebea de sat.

Ce fel de haine purtau ucrainenii în secolul al XVIII-lea – 
începutul secolului al XIX-lea?

Starşina căzăcească (hatmanul, colonelul, sotnicul) şi un ţăran din timpurile 
hatmanatului. Desene din „Istoria Malorosiei” de D. Bantyş-Kamenskyi. Anul 1822.

În secolul al XVIII-lea, locuitorii înstăriţi ai oraşelor – starşina 
căzăcească, negustorii, purtau haine, cusute din postavuri străine 
scumpe din mătase şi brocart. Oamenii simpli – ţăranii, orăşenii şi 
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cazacii purtau haine din pânză şi stofă de fabricaţie locală. Cazacii 
îmbrăcau cămăşi albe, pantaloni din stofă largi şi de diferite culori. În 
calitate de pardesiuri le serveau hainele scurte. Se încingeau cu 
cordoane din piele şi mătase. Un element de bază în vestimentaţia 
bărbaţilor şi femeilor rămâneau cămăşile. La cămăşi, femeile îşi 
alegeau fuste pe potrivă. Pe timp de iarnă, în toată Ucraina se purtau 
cojoace. Încălţămintea bărbaţilor şi a femeilor, căciulile lor, rămâneau 
cele tradiţionale.

1. V. Tropinin.
Fata din Podolia. 
2. M. Racikov. 
Ucraineanul.

1 2

De la Flise descrie şi veşmintele ţăranilor ucraineni: „Toţi purtau 
pardesiuri lungi, cusute din material confecţionat de ei înşişi din pieile 
oilor proprii. Aceste haine îi protejează foarte bine de ploaie. Ele sunt 
largi şi, desigur, lungi. Pe timp de iarnă ei îmbracă un cojocel din piele 
de oaie, necesar pentru acest fel de climă; în el poţi să umbli în cele mai 
mari friguri. Deoarece cojocelele şi pardesiurile nu au nasturi, ele sunt 
încheiate cu cordonul. Aproape toţi ţăranii poartă cizme. Foarte rar, 
numai în perioada lucrărilor agricole, ei încalţă pantofii.  

Ţărani kieveni în 
desenele lui de la Flise
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Femeile şi fetele poartă, de obicei, haine lungi. Fustele şi şorţurile 
sunt cusute din material de culoare roşie sau albastră, cu flori mari, 
material, pe care ţăranii îl confecţionează şi îl vopsesc singuri. La 
periferiile oraşului Kyiv, femeile şi fetele poartă cămăşi cu mâneci lungi 
şi largi, împodobite iscusit cu desene de culoare roşie. Şi femeile, şi 
fetele, poartă cizme, mai ales, în zilele de sărbătoare. Acoperământul 
pentru cap este foarte diferit. Atât, doamnele, cât şi fetele, poartă la gât 
diferite bijuterii – cele mai bogate preferă bijuterii din aur.

Citiţi descrierea veşmintelor pentru fete din povestirea „Marusea” de Gr. 
Kvitka-Osnovianenko. Comparaţi această descriere cu cea a lui dela Flise. 
Care text este mai bogat în detalii? Cum poate fi explicat acest lucru?

„... Ce fată a fost aceasta? Năltuţă, dreaptă ca o săgeată, negruţă, iar ochişorii 
sunt exaxt ca nişte mure micuţe, sprâncenuţele drepte ca o aţă... Cosiţele-i sunt 
negre ca smoala şi lungi-lungi până după genunchi. În zi de sărbătoare sau 
măcar şi duminica le împodobeşte atât de frumos, împletindu-le cu mult gust. 
Cum să nu admiri o astfel de frumuseţe? Când îşi mai pune pe cap o cununiţă, 
iar părul este totul o floare. Sânii se scaldă parcă în mărgele, iar la gât poartă o 
salbă groasă de două degete. Inelul este împodobit cu pietre scumpe şi licăresc 
atât de fvrumos...”

 În baza textului şi a ilustraţiilor, alcătuiţi lista lucrurilor, ce făceau parte din 
îmbrăcămintea tradiuţională ucraineană a femeilor şi a bărbaţilor. 

1-2. Aduceţi 1-2 exemple despre ceea ce nu s-a schimbat în viaţa 
ţăranilor ucraineni de la fienele secolului al XVIII-lea – începutul secolului 
al XIX-lea încă din perioada Rusiei Kievene şi ce a apărut nou. 

3. De ce în apropierea oraşelor, la finele secolului al XVIII-lea – începutul 
secolului al XIX-lea, nu erau construite fortificaţii de apărare?

4. Cum arăta tradiţionalul costum ucrainean? Ce s-a schimbat în 
îmbrăcămintea ucrainenilor din perioada Rusiei Kievene?

Închipuiţi-vă că, după secvenţa unui film, aţi nimerit într-un oraş ucrainean 
de la finele secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea. Cum 
credeţi, ar fi observat trăitorii acelei epoci sosirea „oaspeţilor din viitor”? De 
ce? Aduceţi exemple de lucruri, care v-ar ajuta să nu atrageţi atenţia celor 
din jur. 
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 Citiţi textul şi examinaţi fotografiile. Încercaţi să găsiţi răspunsuri la 
întrebări.

Harkiv. Strada Katerinoslav. 
Anul 1910.

Lviv. Teatrul orăşenesc. 
Anul 1913.

Casa cu himere a lui V. Gorodeţki din Kyiv. 
Începutul secolului al XX-lea.

Jitomirul la începutul secolului 
al XX-lea

Din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în modul de trai al populaţiei 
ucrainene s-au produs schimbări esenţiale. Mult mai vizibile aceste schimbări 
erau în oraşele mari, care simţeau din ce în ce mai mult influenţa europeană. În 
oraşe apar, la acea vreme, cartiere întregi cu edificii cu mai multe nivele, clădiri 
de menire culturală sau publică – teatre, biblioteci, spitale etc. Străzile au început 
să fie iluminate cu felinare electrice. Cunoaşteţi deja că anume în acea perioadă 
apare transportul public. A crescut numărul oraşelor, în care au fost instalate 
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apeducte. Anume atunci au început să fie sădite parcurile şi construite primele 
bulevarduri orăşeneşti. În construcţii au început să fie aplicate noile tehnologii şi 
invenţii, în special, metoda sudurii construcţiilor din metal, precum şi noile 
materiale – betonul şi betonul armat. Astfel, arhitectul Vladislav Gorodeţki a 
construit la Kyiv o casă de locuit, în care colţurile erau construite din beton. 
Inovaţiile europene ajungeau la Kyiv sau Odesa concomitent cu Lvivul şi 
Petersbourgul. Prăvăliile le propuneau locuitorilor oraşelor îmbrăcăminte şi 
parfumuri din Paris, vinuri din Italia, maşini de cusut din Germania, ceasuri din 
Elveţia... Hainele orăşenilor corespundeau şi ele modei europene. În acelaşi 
timp, modul de trai în oraşele ucrainene păstra şi elementele naţionale. Cu diferite 
cusuturi erau împodobite perdelele, feţele de masă. Tot cu astfel de cusuturi era 
decorată îmbrăcămintea.

Trăsăturile sus numite determinau, în cea mai mare parte, viaţa orăşenilor 
înstăriţi. Muncitorii de la oraşe se aşezau cu traiul fie la periferii, fie în cartierele 
pentru săraci pentru care erau caracteristice străzile deteriorate şi murdăria. 
Familiile sărace închiriau de cele mai multe ori locuinţe mici, care erau mobilate 
doar cu un pat, o masă şi câteva scaune mici. Îmbrăcămintea orăşenilor săraci 
era dintre cele mai ieftine, de cele mai multe ori ei şi-o confecţionau singuri. 

Schimbările în modul de viaţă al ţăranilor nu erau atât de vizibile ca la oraşe, 
deoarece viaţa cotidiană la sate o determinau tradiţiile. Ţăranii mai bogaţi îşi 
durau case, pe care le acopereau cu ţiglă şi tinichea. Ţesăturile de fabrică le 
înlăturau treptat pe cele de mână atât din îmbrăcăminte, cât şi din case.

Interiorul unei case de la sat. Începutul 
secolului al XX-lea.

Odaia Lesei Ukrainka din casa din 
Kyiv a scriitoarei.

 Ce schimbări s-au produs în viaţa cotidiană a populaţiei ucrainene începând cu 
cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea? 
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 Prin ce se deosebeau oraşele de la începutul secolului al XX-lea de cele de la 
începutul secolului al XIX-lea? Ce este caracteristic pentru oraşele de la începutul 
secolului al XX-lea? 

 Faceţi o comparaţie între amenajarea unei case săteşti şi a unei locuinţe de la 
oraş la începutul secolului al XX-lea. Care detalii vă atrag atenţia? 

§17. LUMINA ŞTIINŢEI ŞI CUNOŞTINŢELE sau 
PRIMELE UNIVERSITĂŢI DIN UCRAINA

La această lecţie veţi învăţa:
        1. Să determinaţi rolul universităţii din Harkiv în procesul dezvoltării culturii 

ucrainene în secolul al XIX-lea. 2. Să povestiţi despre Petro Gulak-Artemovski şi 
Mykola Kostomarov. 3. Să alcătuiţi o povestire despre istoria universităţii din Kyiv.

 Priviţi fotografiile. Spuneţi dacă aţi avut ocazia să vă aflaţi în capitala Ucrainei 
în apropiere de corpul roşu al Universităţii Naţionale „Taras Şevcenko” din 
Kyiv. Cum credeţi, de ce vizitarea acestor locuri este inclusă în programele 

de excursii pentru oaspeţii oraşului Kyiv? Ce semnificaţie are zicala „Să păstrăm 
patrimoniul cultural”? În ce mod trebuie să facem acest lucru? Ce legătură există 
între universităţi şi dezvoltarea culturii?

Clădirea Universităţii din 
Kyiv. Fotografii de la începutul 
secolului al XXI-lea (1) şi de la 
finele secolului al XIX-lea (2)

2

1
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Ce rol a jucat universitatea din Harkiv în dezvoltarea culturii 
ucrainene în secolul al XIX-lea? 

De la începutul secolului al XIX-lea, în 
teritoriile ucrainene, aflate sub puterea 
Imperiului Rus, nu existau nici un fel de 
instituţii de învăţământ superior. În anul 1805, 
cu eforturile lui Vasyl Karazin şi ale altor 
intelectuali, a fost înfiinţată universitatea din 
Harkiv. Studiile se făceau la patru facultăţi: 
de istorie şi filologie, de fizică şi matematică, 
juridică şi de medicină. În prezent, această 
universitate poartă numele întemeietorului 
său – cunoscutul iluminist, savant şi inven-
tator, Vasyl Karazin. 

Noua instituţie de învăţământ a devenit un nucleu al culturii ucrainene. 
Ea a întrunit în jurul său cunoscuţi activişti ai literaturii, istoriei şi 
cunoscători ai artei populare. Anume la Harkiv a fost creat primul cerc 
al savanţilor şi oamenilor de artă, care şi-au propus drept scop studierea 
aprofundată a istoriei şi culturii poporului ucrainean. Pe lângă 
universitate au fost înfiinţate o tipografie şi o librărie, a început editarea 
de ziare şi reviste. Astfel din anul 1816 până în 1819 a ieşit de sub tipar 
prima, în Ucraina, revistă ştiinţifică şi literar-artistică „Buletinul 
ucrainean”.

Un timp îndelungat, rector, adică conducător al universităţii a fost 
cunoscutul poet Petro Gulak-Artemovski. El şi-a legat destinul de 
universitatea din Harkiv în anul 1821. Tânărul profesor (avea pe atunci 
31 de ani) de istorie, geografie şi statistică 
era un iscusit orator. Nu folosea niciodată 
conspectul, ci improviza la moment, uimindu-i 
pe ascultători prin măiestria şi talentul său. 
Ştia cum să trezească interesul studenţilor, 
de aceea la lecţiile sale erau întotdeauna 
mulţi ascultători de la alte facultăţi. În calitate 
de scriitor, Petro Gulak-Artemovski a devenit 
cunoscut prin snoavele şi baladele sale, 
punând astfel începutul acestor genuri în 
literatura ucraineană. Deosebit de cunoscută 
este povestea intitulată „Boierul şi câinele”, 
care condamnă şerbia.  

Vasyl Karazin

Petro Gulak Artemovski.
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      Numiţi activiştii despre care a fost vorba. Daţi-le o scurtă caracteristică, 
selectând pentru numele fiecăruia câte 2-3 adjective şi 2-3 verbe.

Care este rolul lui Mykola Kostomarov în dezvoltarea 
ştiinţei istorice?

 La Harkiv şi-a început calea de creaţie 
Mykola Kostomarov – unul dintre cei mai 
renumiţi istorici din Ucraina. A fost un om 
foarte înzestrat. Avea o memorie fenominală, 
ceea ce-i permitea nu numai să citeze 
anumite momente, ci documente întregi din 
letopiseţ. Declama pe de rost fragmente 
mari din poeziile lui Şevcenko şi versurile 
altor poeţi. Cel mai mult îi plăceau dumele 
ucrainene: poetul-savant ţinea minte nu 
numai textele tuturor dumelor, ci şi diferite 
variante ale acestora. 

Mykola Kostomarov scria despre sine în 
autobiografia sa: „Unde nu m–aş fi întâlnit cu 

ucraineni mult-puţin cunoscuţi, imediat, fără oarecare ceremonii, îi 
împroşcam cu întrebări de felul ce înseamnă cutare cuvânt sau formă 
lingvistică. Într-un timp foarte scurt am citit totul ce era tipărit în 
ucraineană. Aceasta, însă, era puţin pentru mine. Îmi doream să fac 
cunoştinţă cu însuşi poporul nu din cărţi, ci prin intermediul limbii vii, 
comunicării vii cu el. În acest scop, am început să organizez excursii 
etnografice din Harkiv către satele vecine, prin şcoli, care erau, la acea 
vreme, adevărate cluburi populare. Ascultam limba şi convorbirile, îmi 
notam cuvinte diferite, intram în discuţii, întrebam despre modul de trai 
al poporului, îmi notam toate informaţiile, de care aveam nevoie şi-i 
impuneam pe oameni să-mi cânte. 

...Dragostea faţă de slova ucraineană îmi cuprindea din ce în ce mai 
mult toată făptura. Îmi părea rău că această limbă frumoasă rămâne 
fără nici un fel de tălmăcire literară, ba mai mult – cunoaşte o indiferenţă, 
pe care defel nu o merită”.

Alcătuiţi planul unei povestiri despre Mykola Kostomarov, ascultaţi povestirile 
unul altuia. Cugetaţi, cu ce scop savantul povestea despre pasiunile sale.   

Mykola Kostomarov.
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Care a fost importanţa înfiinţării universităţii din Kyiv pentru 
dezvoltarea ştiinţei ucrainene?

În anul 1834 a fost înfiinţată universitatea 
din Kyiv. Primul ei rector a fost renumitul 
savant, Myhailo Maksymovyci. Fiind lector 
la universitatea din Moscova, el a fost 
pasionat de istoria ucraineană şi a pregătit 
pentru tipar o culegere de cântece populare 
ucrainene. Cartea a văzut lumina zilei la 
1827, răspândind moda cântecelor ucrainene 
în cercurile tineretului studios din Moscova şi 
Petersbourg. 

De universitatea din Kyiv este strâns legat 
destinul lui Volodymyr Antonovyci, care 
şi-a câştigat gloria de cel mai bun cunoscător 
al izvoarelor istorice scrise. Şi acest lucru nu 
este de mirare, deoarece savantul a cules şi 
a pregătit pentru tipar nouă volume de 
documente din istoria Ucrainei. Istoria 
ucraineană îi datorează lui Antonovyci o 
întreagă constelaţie de savanţi talentaţi. 
Predând pe parcursul a 30 de ani la 
universitatea din Kyiv, eminentul savant îi 
antrena pe cei mai capabili studenţi la 
studierea trecutului Ucrainei. El coordona 
cercetările discipolilor săi în aşa fel, încât nici 
una din perioadele istoriei Ucrainei să nu 
rămână în afara atenţiei lor. Astfel a fost 
adunat un vast material documentar, care era suficient pentru editarea 
istoriei complete a Ucrainei. Această sarcină a fost îndeplinită la 
începutul secolului al XX-lea de către Myhailo Gruşevski – de asemenea 
discipol al lui Volodymyr Antonovyci.

Formulaţi, după conţinutul textului, 3-5 întrebări, care să înceapă cu 
cuvintele: Ce? Cine? Unde? Cum? Când? Şi o întrebare de tipul De ce? 
Daţi răspunsuri la aceste întrebări.

 Citiţi amintirile discipolului lui Volodymyr Antonovyci şi daţi răspunsuri la 
întrebări.

Myhailo Maksymovyci.

Volodymyr Antonovyci.
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„... Aflându-ne în casa profesorului, noi, toţi ucraineni de origine, pentru prima dată 
am aflat şi am văzut aici că în lume există cărţi, scrise în limba noastră maternă. 
Aceste cărţi erau în limba ucraineană – atât de interesante pentru noi. Ţin minte cum 
am cerut de la profesorul nostru, prin fiul său, două cărţi, le smulgeam unul din mâinile 
altuia pentru a le citi singur. Cu timpul, după cărţile pentru copii, au văzut lumina 
tiparului şi cele pentru maturi – aşa-numitele „Cărţi de citire” – istoria populară 
ucraineană ilustrată cu desene. 

Atunci când am încercat să înfiinţăm o bibliotecă publică, bunul nostru profesor 
ne-a dăruit nişte cărţi foarte preţioase. În scurt timp, am adunat o bibliotecă, în temei 
cu cărţi de istorie, care era de nepreţuit. 

... Îmi amintesc de câte ori ne-a luat profesorul nostru la muzeele arheologice şi 
numismatice ale universităţii şi, conducându-ne de la o vitrină la alta, ne citea 
amănunţit, câte vreo două-trei ore, lecţii nespus de interesante. Le citea în aşa fel, 
încât acestea puteau fi şi pe înţelesul unui copil mic. Erau lecţii de arheologie 
ucraineană, al cărei părinte a fost. Erau cazuri când se adunau doar vreo zece 
oameni, iar Volodymyr Antonovyci nu refuza niciodată să ne conducă şi să ne 
povestească detaliat despre toate...”

 De ce la mijlocul secolului al XIX-lea se simţea lipsa de carte ucraineană? Care 
momente din acest izvor atestă că tineretul din acea perioadă avea o atitudine plină 
de respect faţă de Volodymyr Antonovyci?

 1. Despre care evenimente din viaţa cultural-iluministă din secolul al 
XIX-lea aţi avut ocazia să aflaţi? Povestiţi pe scurt despre unul dintre 
acestea.  

2. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele necesare şi rezolvaţi problema 
cronologică. 

Câţi ani au trecut de la înfiinţarea universităţii din Harkiv până la deschiderea celei 
din Kyiv?

3. Despre care activişti renumiţi din acea perioadă aţi aflat? Povestirea 
despre care dintre ei v-a impresionat cel mai mult? De ce? 

4. De ce anii, despre care este vorba în materialul lecţiei, sunt numiţi început 
al renaşterii naţionale?

Cugetaţi asupra importanţei cuvântului „învăţământ”. Pentru aceasta, alegeţi 
5-7 cuvinte, care au rădăcini comune. Este, oare, întâmplătoare legătura 
între cuvintele „învăţământ” şi „lumină”? Există, oare, o legătură între 
descoperirile, despre care a fost vorba la lecţiile precedente, şi înfiinţarea 
universităţilor?

Citiţi textul şi încercaţi să găsiţi răspunsuri la întrebări.

Una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din Ucraina este 
considerată universitatea naţională „Ivan Franko” din Lviv. Istoria ei începe din anul 
1661. Ce-i drept, atunci nu s-a reuşit să fie aplicat în întregime planul de construcţie 
a universităţii. Din patru facultăţi, tradiţionale pentru toate instituţiile de învăţământ 
superior din Europa, la Lviv funcţionau doar două. 
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Corpul central al 
universităţii „Ivan 
Franko” din Lviv. 
Ls intrare, cu 
caractere latine, 
poate fi văzută 
inscripţia 
„Cetăţenii culţi 
sunt o frumuseţe 
a Patriei”.

În anul 1784 a fost deschisă în mod solemn universitatea după modelul celei din 
Viena. La această instituţie de învăţământ funcţionau patru facultăţi: de filozofie, 
juridică, de teologie şi de medicină. Aţi avut posibilitatea să aflaţi deja că în fruntea 
catedrei de istorie a Ucrainei – prima în istoria statului ucrainean, a fost numit Myhailo 
Gruşevski

  De ce pentru universitatea din Lviv a fost ales modelul celei din Viena?

§18. ANI DE RESTRIŞTE sau REVOLUŢIA 
UCRAINEANĂ ŞI PRIMELE DECENII                      

ALE DOMINAŢIEI BOLŞEVICE

La această lecţie veţi învăţa:
          1. Să alcătuiţi o povestire despre revoluţia ucraineană din anii 1917-1920. 2. 

Să-l caracterizaţi pe Myhailo Gruşevski în calitate de om de stat. 3. Să povestiţi 
despre existenţa Ucrainei în componenţa URSS în primele decenii de existenţă a 
acelui stat. 4. Să arătaţi pe hartă în componenţa căror state au intrat pământurile 
ucrainene. 

 Examinaţi fotografia. Cum credeţi, de ce oamenii din imagine se pregăteau 
să plece pe Piaţa Sofia din Kyiv? Care element vorbeşte despre dispoziţile 
lor? Despre ce vorbeşte numărul oamenilor adunaţi? De ce drept loc pentru 

manifestarea lor ei au ales piaţa de lângă monumentul hatmanului Bogdan Hmelniţki? 
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Manifestaţia ucraineană în 
Piaţa Sofia din Kyiv. 
1 aprilie anul 1917.

Care eveniment este numit Revoluţie ucraineană?

În anul 1917, când în capitala Imperiului Rus – Petrograd (actualmente 
Sankt-Petersbourg) a fost răsturnată puterea ţaristă, partidele ucrainene 
şi organizaţiile publice au creat Rada Centrală, în fruntea căreia s-a 
situat Myhailo Gruşevski. Rada Centrală a ales guvernul ucrainean – 
Secretariatul General în frunte cu Volodymyr Vynnycenko. În luna 
noiembriue a aceluiaşi an, a fost proclamată Republica Populară 
Ucraineană. Istoricii numesc evenimentele din acele vremuri Revoluţie 
ucraineană.

Demonstraţia 
ucraineană în Kyiv. Vara 
anului 1917.

Nu peste mult timp, situaţia din Ucraina s-a agravat din cauza 
războiului cu guvernul bolşevicilor, care au venit la putere în Rusia. 
Elita ucraineană era nevoită, în condiţii de război, să aibă grijă nu atât 
de viaţa politică internă, cât de apărarea ţării. În anul 1917, la Harkiv, 
bolşevicii au proclamat Ucraina drept Republică Sovietică şi au creat 
propriul guvern. Sub masca acelui guvern, trupele bolşevice au ocupat 
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Ucraina din stânga Niprului şi au început ofensiva asupra Kyivului. În 
asemenea condiţii, Rada Centrală a proclamat, la 9 ianuarie anul 1918, 
independenţa Republicii Populare Ucrainene. Peste o lună, însă, 
trupele bolşevice au cucerit Kyivul. Pomenindu-se într-o situaţie extrem 
de nefavorabilă, guvernul Republicii Populare Ucrainene s-a adresat 
Germaniei şi Austro-Ungariei cu rugămintea să-i acorde ajutor militar. 
La 29 aprilie 1918, puterea în Ucraina a fost preluată de hatmanul 
Pavlo Skoropadski. Dar, deja la mijlocul lunii noiembrie a izbucnit o 
răscoală puternică împotriva regimului hatmanului. După renunţarea la 
putere a lui Pavlo Skoropadski, la 14 decembrie, a fost reînnoită 
Republica Populară Ucraineană. Însă, ea a fost nevoită să lupte din 
nou cu trupele bolşevice, care au început o campanie asupra Ucrainei. 
Acel război s-a încheiat cu victoria bolşevicilor.

 Evenimente importante aveau loc şi pe 
pământurile vest-ucrainene. În luna octombrie a anului 
1918, la Lviv a fost creat Consiliul Naţional Ucrainean, 
iar la 1 noiembrie trupele ucrainene au venit la putere. 
La data de 13 noiembrie a fost proclamată Republica 
Populară Vest-Ucraineană, iar la 22 ianuarie 1919 a 
avut loc ceremonia solemnă de proclamare a Actului 
Unirii Republicii Populare Ucrainene şi Republicii Populare Vest-
Ucrainene. Acea zi a intrat în istorie ca Zi a Integrităţii Ucrainei. 

1. Alcătuiţi planul textului, redaţi conţinutul fiecărui punct printr-o singură 
propoziţie: în acest punct este vorba despre... 2. Pregătiţi-vă de joaca „Cine 
mai mult”: selectaţi cât mai multe cuvinte şi îmbinări de cuvinte, care să 
completeze povestirea despre Revoluţia Ucraineană din anii 1917-1920.

Care sunt amintirile martorilor oculari despre Revoluţia 
ucraineană şi despre Myhailo Gruşevski?

„Deja la 27 martie, Gruşevski a sosit la Kyiv. Mişcarea ucraineană 
din capitală a simţit imediat autoritatea şi mâna experimentată a 
conducătorului său. În acel moment nimeni, în afară de Gruşevski, nu 
putea pretinde la rolul de conducător naţional, nimeni nu se putea 
măcar egala cu el după nivelul de autoritate şi respect, ce-l avea din 
partea opiniei publice ucrainene”. 

(Dmytro Doroşenko) 
„La 1 aprilie anul 1917, Rada Centrală a organizat această 

manifestare pentru a face un bilanţ al forţelor ucrainene în capitala 
Ucrainei şi să manifeste în văzul lumii cerinţele revoluţionare ale opiniei 

Partid – grup de 
oameni, care 
urmăresc un scop 
comun în lupta 
pentru putere. 



140

Despre ce şi despre cine povesteşte istoria

publice ucrainene. Manifestarea a fost, într-adevăr, una solidă, la ea 
participând multă lume. Soldaţii şi muncitorii de la multe fabrici şi uzine, 
lucrătorii din telecomunicaţii, ucrainenii-galiţieni ostatici, profesorii, 
artiştii, tineretul şcolar, comercianţii şi, în fine, reprezentanţii multor 
partide politice ucrainene – într-un cuvânt toată opinia publică conştientă 
a ieşit în acea zi pe străzile Kyivului, reunindu-se în sărbătoarea 
solemnă a eliberării naţionale. Bătrânul Myhailo Gruşevski, cu o barbă 
mare – simbolul viu al voinţei nesecate a poporului ucrainean la 
renaşterea naţională, a fost în primele rânduri ale manifestanţilor. În 
Piaţa Sofia a fost organizată o mare vece populară, la care au luat 
cuvântul cei mai renumiţi activişti publici ucraineni. Din partea Radei 
Centrale, a luat cuvântul Myhailo Gruşevski...” (Pavlo Hristiuk).

Un alt martor ocular al evenimentelor cu participarea lui Myhailo 
Gruşevski îşi amintea: „Ţin bine minte acea sală, plină de tineret, care-
mi era străin prin dispoziţii şi vorbire. Ţin minte părul cărunt al 
profesorului Myhailo Gruşevski, care şedea în centru, la masa 
prezidiului. Îmi amintesc de puterea-i magică, pe care o avea asupra 
acelui auditoriu parcă neascultător. Lui îi era îndeajuns să ducă mâna 
spre garoafa albă, ce împodobea masa, cum întreaga sală amuţea...”.

Analizaţi izvoarele după următorul plan:
1. Examinaţi ilustraţia. Găsiţi pe ea chipul lui Myhailo Gruşevski. 
Despre ce vorbeşte locul lui în această fotografie? 

2. Prin ce poate fi explicată, după părerea dumneavoastră, o astfel 
de autoritate a lui Myhailo Gruşevski?
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3. Cum a apreciat rolul lui Myhailo Gruşevski contemporanul, numele căruia nu 
este indicat?

4. Ce concluzii putem face despre atitudinea opiniei publice ucrainene faţă de 
evenimentele din anul 1917?

 Plasaţi fotografiile în ordine cronologică, stabilind perioada când au fost 
realizate. Argumentaţi-vă cugetările cu ajutorul rândurilor din textul din 
manual.

Folosind harta din pagina 134, daţi răspuns la următoarele întrebări: 1. Care 
teritorii aparţineau Republicii Populare Ucrainene, şi care Republicii 
Populare Vest-Ucrainene? 2. Care state au împărţit pământurile ucrainene 
în anii 20 ai secolului al XX-lea?

Ce a determinat soarta Ucrainei în primele decenii după crearea 
URSS? 

În luna decembrie a anului 1919, în cea mai mare parte a pământurilor 
ucrainene a fost instaurată puterea sovietică bolşevică. Astfel a început 
epoca Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene (RSSU).

Proclamarea Actului Unirii Republicii 
Populare Ucrainene şi Republicii 
Populare Vest- Ucrainene.

Hatmanul Pavlo Skoropadski nu departe 
de reşedinţa sa din Kyiv.

Primul guvern ucrainean din timpurile Revoluţiei 
ucrainene – Secretariatul General al Radei Centrale.

Miting în cinstea creării guvernului            
sovietic la Harkiv.
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Spre finele anului 1922, RSSU a intrat în componenţa Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste (prescurtat – URSS). În componenţa 
acestui stat Ucraina s-a aflat până în anul 1991. Bolşevicii introduceau 
regulile lor pe teritoriul Ucrainei Sovietice, aceasta fiind nu în folosul 
Ucrainei, ci a marelui stat sovietic. 

Noile autorităţi au luat cursul spre industrializare. Grandioasa 
construcţie cerea şi o muncă asiduă din partea a milioane de oameni. 
Sperând în unele schimbări spre mai bine în viaţa lor, oamenii lucrau 
câte 10-12 ore pe zi, dormeau în barăci, săpau lcoul pentru fundament 
cu mâinile. La începutul anilor 30 au început să funcţioneze asemenea 
uzine ca „Zaporojstali”, „Krivorojstali”, „Azovstali”, uzina de tractoare 
din Harkiv. A început să funcţioneze cea mai puternică, pe acele timpuri 
în Europa, Centrala hidroelectrică de pe Nipru (în oraşul Zaporijjea), 
devenit simbol al industrializării sovietice. Au fost construite şi alte sute 
de întreprinderi mai mari şi mai mici în toate ramurile industriei. 

 Începând cu cea de-a doua jumătate a anilor 20, la sate a început 
crearea forţată a gospodăriilor agricole – colhozurilor. Ţăranilor li se lua 
pământul, caii, animalele, uneltele de plugar. Ei încetau să mai fie 
gospodari, deoarece nu se puteau folosi după bunul lor plac de pământ 
sau de recolta obţinută. Plugari fiind din moşi-strămoşi, devenind 
colhoznici oamenii se transformau în robi fără drepturi. Ţăranii ucraineni 
nu puteau fi de acord cu aşa ceva. Faţă de cei, care opuneau rezistenţă, 
bolşevicii aplicau forţa. Ei erau declaraţi chiaburi. Familiile lor erau 
duse în Siberia pentru a „popula” acele pământuri. 

Activiştii colectivizării scot lucrurile din 
casa unui chiabur. Podolia. Anul 1929. 

Automobile pline cu recoltă din 
sovhozul „Kahovka”, regiunea Herson. 
Anul 1930.
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Cea mai mare tragedie din acei ani a fost Golodomorul sau 
Foametea. Astfel era numită acţiunea bine planificată a bolşevicilor. 
Cele mai grele perioade au fost iarna şi primăvara anilor 1932-1933 
când pe pământurile roditoare ale Ucrainei oamenii mureau în masă. 
În total, pierderile poporului ucrainean de pe urma foametei planificate 
au constituit circa cinci milioane de oameni.  

1. Formulaţi, după conţinutul textului, 3-5 întrebări, ascultaţi răspunsurile 
colegilor. 2. Cu ajutorul hărţii din pagina 134, încercaţi să clarificaţi unde şi 
care anume giganţi industriali au fost construiţi sau reconstruiţi în anii 
industrializării.

Examinaţi foto-documentele, în care este arătată construcţia giganţilor 
industriali. Cugetaţi asupra circumstanţelor pozitive şi negative a acelor 
construcţii. Ce-i îndemna pe oameni să meargă la munci atât de grele?

 

Scoaterea pământului din excavaţia 
Centralei hidroelectrice de pe Nipru. 
Anul 1930.

Construcţia secţiei mecanice № 6 la 
Uzina constructoare de maşini din 
Novokramatorsk. Regiunea 
Dnipropetrovsk. Anul 1932.

 Folosind harta din pagina 134, daţi răspuns la următoarele întrebări:
1. Care zone ale Ucrainei au suferit cel mai mult în rezultatul Foametei 

din anii 1932-1933? 2. Care oraşe au fost capitale ale RSSU? 3. Care pământuri 
istorice ale Ucrainei au aparţinut Ucrainei Sovietice (din anul 1922 în componenţa 
URSS)? 4.  În componenţa cărui stat au intrat, după 1921, Galiţia şi partea de vest a 
Volyniei? 5. În componenţa cărui stat s-a aflat nordul Bucovinei? 6. Care pământuri 
ucrainene au făcut parte din componenţa Cehoslovaciei?

Povestiţi despre Revoluţia ucraineană din anii 1917-1920 după 
următorul plan:
1. Crearea Radei Centrale.

2. Proclamarea Republicii Populare Ucrainene.
3. Hatmanatul lui Pavlo Skoropadski.
4. Unirea Republicii Populare Ucrainene cu Republica Populară Vest-Ucraineană. 
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2. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele necesare şi rezolvaţi problema 
cronologică.

Cât timp a trecut de la crearea Radei Centrale şi de la Unirea Republicii Populare 
Ucrainene şi Republicii Populare Vest-Ucrainene într-un stat unitar?

3. De ce istoricul Myhailo Gruşevski mai este cunoscut şi ca renumit activist 
de stat?

4. Alcătuiţi o mică povestire despre aflarea Ucrainei în componenţa URSS 
după următorul plan:

1. Intrarea în componenţa URSS.
2. Industrializarea Ucrainei.
3. Înfiinţarea colhozurilor. Marea Foamete.

 Folosindu-vă de materialele acestei lecţii, explicaţi ce înseamnă cuvântul 
revoluţie. De ce asemenea evenimente sunt asemănate cu cuvintele luptă, 
schimbări, încercări? Încercaţi să formulaţi câteva lecţii pe tema 

evenimentelor revoluţionare din Ucraina, despre care aţi aflat deja. Aţi avut cumva 
posibilitatea să aflaţi despre evenimentele din acea perioadă mai demult?  

Citiţi textul şi examinaţi fotografiile. Încercaţi să ghăsiţi răspunsurile la 
întrebări. 

Ce povestesc izvoarele istorice despre evenimentele din satul ucrainean de la 
începutul anilor 30?

Cunoscutul savant şi activist public, Serghii Efremov, a inclus în „jurnalul” său un 
banc, care sună cam în felul următor: „Ţăranii spun: chiabur la noi este acela, care 
plecând la culcare, îşi pune pumnul sub cap, se trezeşte la ora trei de noapte şi 
pleacă în câmp la muncă. Cei de mijloc ies în câmp pe la ora cinci. Iar neînstărit este 
acela, care pe la ora nouă, cu luleaua în dinţi şi cu poşeta în mână, pleacă mândru 
înspre primărie”.

 1. Căror evenimente istorice le este consacrat acest banc? 2. Cine este luat în 
derâdere? 3. De ce desculăcirea ţăranilor ucraineni era considerată o manifestare a 
nedreptăţii 

Din comunicările unor diplomaţi englezi (anul 1932): „După cum am mai menţionat 
în comunicatul meu, situaţia din Ucraina nu este dintre cele bune. Agricultura n-a 
îndreptăţit aşteptările. Aşadar, se simte o lipsă acută de produse alimentare. Ţăranilor 
le-a căzut un destin cu adevărat amar: recolta, obţinută prin munca lor grea, le este 
luată şi dusă nu se ştie unde, sortindu-i pe aceştia la foamete. Sunt puţine mărfuri 
industriale şi de consum. Teritorii întregi sunt aproape nepopulate, pământurile nu 
sunt lucrate sau, în cel mai bun caz, sunt lucrate rău şi pe ele cresc buruieni. Pe 
lângă toate, în rezultatul deportării culacilor, satul a pierdut cea mai energică şi mai 
muncitoare  parte a populaţiei”.

 1. De ce diplomaţii considerau că starea agriculturii este una jalnică? 2. Cum 
înţelegeţi ultima propoziţie din fragmentul de mai sus? Care elemente din povestire 
vorbesc despre atitudinea abuzivă a puterii faţă de ţărani? 
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Deschiaburirea ţăranilor în satul 
Udacine, regiunea Stalin (actualmente 
regiunea Doneţk). Anul 1931.

 Examinaţi fotografiile. Ce fel de dispoziţie au oamenii din imagini? Ne dau, oare, 
temei aceste fotografii să considerăm că aşa-numiţii chiaburi s-au îmbogăţit necinstit? 
Cum puteţi să explicaţi prezenţa unui om înarmat în timpul deschiaburirii? Ce 
sentimente vă trezesc evenimentele din aceste imagini?

 De ce Foametea din anii 30 din Ucraina este numită cu un cuvânt straşnic – 
Golodomor?

§19. DIN NOU LA LUPTĂ sau UCRAINA ÎN ANII 
CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ŞI 

MARELUI RĂZBOI PENTRU APĂRAREA PATRIEI

La această lecţie veţi învăţa: 
           1. Să povestiţi despre Ucraina în anii celui de-al Doilea război mondial şi Marelui 

Război pentru Apărarea Patriei. 2. Să determinaţi cele mai importante evenimente şi să-i 
numiţi pe cei mai renumiţi activişti din timpul războiului. 3. Să arătaţi pe hartă principalele 
evenimente din timpul războiului.

Examinaţi fotografia. Ştiţi, oare, căror 
evenimente le este dedicat monumentul din  
imagine. Există în oraşul (satul) dumneavoastră 
un monument, care întruchipează evenimente 
din perioada celui de-al Doilea război mondial? 
În familia dumneavoastră se aminteşte despre 
evenimentele din timpul celui de-al Doilea 
război mondial? Este necesar, oare, să ţinem 
minte paginile tragice ale istoriei? Ce atitudine 
trebuie să avem faţă de oamenii, care au trecut 
prin focul războiului?

Familia unui chiabur este alungată din 
propria curte. Regiunea Stalin 
(actualmente regiunea Doneţk). Anul 1930.

Monument, înălţat în cinstea cetăţenilor sovietici împuşcaţi 
de către hitlerişti la Babyn Iar de lângă Kyiv.
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Când a început cel de-al Doilea război mondial?

La data de 1 septembrie anul 1939 a început cel de-al Doilea război 
mondial. Începutul lui a fost precedat de acordul între statele europene de 
frunte despre împărţirea Cehoslovaciei între conducătorii Germaniei naziste 
şi Uniunii Sovietice bolşevice – Adolf Hitler şi Iosif Stalin. Ambii doreau să 
pună stăpânire pe întreaga lume. Conducătorii au decis, după cugetul lor, 
destinul multor popoare din Europa. Conform acelui tratat secret, pământurile 
vest-ucrainene au trecut în componenţa Uniunii Sovietice. Puterea Sovietică 
a introdus, în teritoriile anexate aceleaşi reguli ca şi în Ucraina de est. Însă 
pacea între Uniunea Sovietică şi Germania n-a fost de lungă durată. 

La 22 iunie anul 1941 Germania hitleristă a năvălit mişeleşte asupra Uniunii 
Sovietice. Războiul, purtat de către Uniunea Sovietică împotriva Germaniei, 
este cunoscut sub denumirea Marele război pentru apărarea Patriei.  

Formulaţi, după conţinutul textului, 3-4 întrebări, care să înceapă cu 
cuvintele Ce? Cine? Unde? Cum? Când? Şi o întrebare de tipul „De ce?. 
Daţi răspuns la întrebări.  .

Cum a fost cotropită Ucraina? 

Ucraina a suportat loviturile duşmanului chiar în 
primele ore ale războiului. Pământul ucrainean a 
devenit un adevărat câmp de luptă. Anume în Ucraina 
au avut loc lupte sângeroase, care au cauzat distrugeri 
îngrozitoare şi moartea a milioane de soldaţi şi locuitori 
paşnici. 

Luptătorii şi comandanţii Armatei Roşii – astfel se 
numeau Forţele Armate ale URSS, au dat dovadă de 
un adevărat eroism, însă au fost nevoiţi să se retragă. De la 11 iulie 
până la 26 septembrie anul 1941 a continuat apărarea eroică a Kyivului. 
Atunci au fost luaţi ca prizonieri circa 600 mii de soldaţi şi comandanţi. 
La un an după declanşarea războiului, întreg teritoriul Ucrainei era 
ocupat de cotropitorii germano-nazişti şi de aliaţii lor. 

Cotropitorii intenţionau să transforme pământurile ucrainene într-un 
furnizor de produse alimentare şi de materie primă. „Noua ordine”, 
stabilită de către nazişti se manifesta prin cruzime şi duşmănie. 
Ocupanţii au torturat circa cinci milioane de prizonieri şi locuitori paşnici 
în Ucraina. La munci silnice în Germania au fost trimişi 2,5 milioane de 
tineri şi tinere.  

Ocupaţie – lu-
are temporară în 
stăpânire de către 
forţele armate ale 
unui stat a unei 
părţi sau a totalităţii 
teritoriului unui alt 
stat, cucerire.
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Lucraţi cu harta din pagina 143. care oraşe ucrainene au fost ocupate de 
către trupele hitleriste în anii 1941-1942?  

Semnul-insignă „Ost”, pe care trebuiau să-l poarte în mod 
obligatoriu cetăţenii ucraineni, ce au fost duşi la munci silnice în 
Germania. În traducere din limba germană, cuvântul „Ostarbaiter” 
înseamnă „muncitor de la est”.

Ce sentimente vă încearcă atunci când priviţi foto-documentele din timpul 
războiului? Cum credeţi, ce simţeau oamenii din aceste imagini sau cei, care 
au fost martori oculari ai acelor evenimente? 

 Alegeţi unul dintre izvoare şi prelucraţi-l în conformitate cu întrebările de mai jos.
1. Când s-au produs evenimentele descrise în izvor?
2. Care fapte vorbesc despre duşmănia şi crizimea regimului de ocupaţie?
3. Care fapte v-au impresionat cel mai mult?

Din cartea lui Dmitri Malakov „Cei doi ani... la Kyiv în timpul nemţilor”: „Duşmanul 
a ocupat Kyivul doar cu două săptămâni în urmă, dar mi se părea că a trecut de 
atunci o viaţă întreagă. Explozii şi incendii pe Hreşceatyk, împuşcările la Babyn Iar, 
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foametea – toate acestea s-au petrecut parcă în două săptămâni
În octombrie, ocupanţii i-au impus pe prizonieri să cureţe carosabilul pe Hreşciatyk. 

În noaptea zilei de 22 octombrie din nou ceva a explodat undeva. A doua zi pe garduri 
au apărut anunţuri ale intendentului de felul „Astăzi 100 de locuitori ai oraşului Kyiv 
au fost împuşcaţi. Este un fel de avertizare. Fiecare locuitor al Kyivului este responsabil 
pentru orice act de sabotaj”... Cum să trăieşti în asemenea condiţii şi să nu te 
descurajezi, să aştepţi timpuri mai bune?

... Principalul era pâinea cea de toate zilele. Magazinele au încetat, practic, să 
funcţioneze, mai ales pentru noi.

În primele zile de ocupaţie, kievenii mergeau în satele din apropiere pentru a 
schimba unele lucruri pe produse alimentare – în acele sate unde oamenii încă nu 
sufereau de foame. Aflând despre situaţia din oraş, ţăranii veneau singuri cu căruţele 
la Kyiv. Schimburile se făceau după următoarea schemă: pentru câteva kilograme de 
făină ei cereau paltoane sau costume aproape noi, în temei, bărbăteşti. Familiile 
orăşenilor de atunci aveau doar unul, în rare cazuri – două paltoane sau costume. 
Toată îmbrăcămintea tatălui, fiului, soţului era expediată celor aflaţi pe front”.

Din romanul-cronică „Hreşceatyi iar” al Dochiei Gumenna, martor ocular al acelor 
zile de ocupaţie: „Şcolile populare sunt închise, deoarece profesorii şi elevii sunt 
impuşi să lucreze. Studenţii institutului de medicină au fost scoşi în curte şi anunţaţi 
că în procesul de învăţământ se face o pauză, iar studenţii pleacă cu toţii la muncă în 
Germania. Dacă cineva dintre aceştia încerca să nu vină în decurs de trei zile la gară, 
familia lui nu beneficia de cartele pentru pâine, iar averea îi era confiscată. 

Tramvaiele circulau numai în orele când trebuiau transportaţi muncitorii din 
industria germană. Locuitorii Kyivului nu aveau dreptul să intre în tramvai, cu excepţia 
celor care îşi cereau voie şi-i plăteau însoţitorului câte zece carboave. Prăvăliile, 
înspre care kievenii priveau cu atâta speranţă, erau reparate, în ele putea fi găsit 
orice dar... nur fiur doice (numai pentru nemţi). Cooperativele sunt deja închise, 
atelierele de fotografiat, frizeriile – confiscate. Teatrele sunt izgonite deja pentru a 
patra oară. 

Kievenii, care încă n-au fost duşi la muncă, nu se pot sătura cu şase kilograme de 
pâine din caştan pe lună, care au început să fie vândute nu demult. Nu-i ademeneşte 
nici culoarea plăcută a pâinii. Ei spun că oricât n-ar fi de flămânzi, oricum nu pot să 
muşte din această pâine. Dar iată şi hotărârea ordinară: aducerea în oraş a oricăror 
feluri de produse alimentare este interzisă. Din acest moment, toate pieţele se închid 
pentru totdeauna. La toate intrările în oraş au fost postaţi poliţai şi ghestapovişti. 
Aceştia confiscau totul ce duceau pe umeri din sate sărmanii kieveni. Untul şi mierea 
erau luate, iar făina şi crupele – lăsate pe aripele vântului să fie duse pe câmp. 
Ocupanţii luptă împotriva poporului, trag în acei, care duc 200 de grame de unt”.
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Cum a fost eliberată Ucraina?

Eliberarea Ucrainei de sub jugul cotropitorilor s-a desfăşurat în anii 
1943-1944. un rol decisiv l-a avut lupta pentru râul Nipru. La 6 noiembrie 
anul 1944, trupele Frontului Întâi Ucrainean sub conducerea generalului 
Mykola Vatutin au eliberat oraşul Kyiv. În decembrie a început ofensiva 
trupelor sovietice asupra Ucrainei din dreapta Niprului. 

Un rol foarte important în distrugerea ocupanţilor pe teritoriile 
cotropite l-a jucat Mişcarea de Rezistenţă. În pădurile de lângă Sumî şi 
Cernighiv funcţionau sute de detaşamente de partizani sub conducerea 
lui Sidor Kovpak, Oleksii Fedorov şi altora. În Volynia şi Polesia s-a 
activizat, de asemenea, o mişcare de răsculaţi. A fost creată Armata 
Ucraineană de Răsculaţi. Populaţia intra în rândurile acestei armate 
sau îi acorda tot sprijinul. Armata Ucraineană de Răsculaţi lupta 
împotriva hitleriştilor, dar şi a Armatei Roşii, intenţionând să creeze un 
Stat Ucrainean Independent. 

Ucraina le datorează ostaşilor sovietici eliberarea de sub jugul 
cotropitorilor hitlerişti. La data de 28 octombrie 1944, întreg teritoriul 
Ucrainei, în actualele lui frontiere, a fost eliberat de sub cotropitorii 
germani.

Răgaz între lupte în regiunea Jitomir. 
Anul 1943.

Trecerea trupelor sovietice pe malul 
drept al Niprului la nord de Kyiv. 
Octombrie anul 1943.
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Despre ce şi despre cine povesteşte istoria

Pentru eliberarea pământului natal poporul ucrainean a plătit cel mai înalt 
preţ: în rândurile Armatei Roşii au luptat peste şase milioane de ucraineni. 
Trei milioane dintre aceştia şi-au pierdut viaţa. În total, în acel război şi-au 
pierdut viaţa circa şapte milioane de cetăţeni ai Ucrainei. Ziua, în care noi, 
urmaşii ne aplecăm capetele în faţa memoriei jertfelor războiului, este 9 mai 
– Ziua Victoriei, care este sărbătorită în Ucraina la nivel de stat.

1. Alcătuiţi planul textului şi povestiţi acest text conform planului. 2. Folosind 
harta din pagina 143, încercaţi să stabiliţi ordinea eliberării oraşelor 
ucrainene de sub ocupaţia nazistă.

Examinaţi fotografiile. Povestiţi despre sentimentele oamenilor, care-i 
întâmpină pe ostaşii-eliberatori. Care perioadă din timpul războiului este 
arătată în cea de-a doua fotografie. Argumentaţi-vă răspunsul.

1. Alcătuiţi o mică povestire despre Ucraina în anii celui de-al Doilea 
război mondial după următorul plan:
1. Alipirea Ucrainei de Vest la URSS.

2. Începutul Marelui război pentru apărarea Patriei.
3. Ocupaţia nazistă.
4. Eliberarea Ucrainei.
5. Ziua Victoriei.
2. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele necesare şi rezolvaţi problema 

cronologică.
La data de 9 mai anul 2010 am sărbătorit cea de-a 65-a aniversare a Victoriei în 

Marele război pentru apărarea Patriei. Încercaţi să calculaţi în ce an s-a încheiat războiul.
3. Folosind harta din pagina 143, daţi răspuns la următoarele întrebări: 1. 

Care au fost primele oraşe ucrainene, cotropite de trupele hitleriste? 2. Care oraşe 
ucrainene au fost eliberate ultimele de sub jugul cotropitorilor hitlerişti?

4. Numiţi cuvintele noi aflate din textul paragrafului şi încercaţi să explicaţi 
sensul lor.  
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Cum este marcată Ziua Victoriei în şcoala dumneavoastră? De ce există 
tradiţia de a depune jerbe de flori la monumentele ostaşilor biruitori?  

Citiţi textul şi examinaţi fotografiile. Încercaţi să găsiţi răspunsuri la 
întrebări.

Despre ce pot povesti decoraţiile Marelui război pentru apărarea Patriei? 

Pentru a menţiona eroismul şi bărbăţia apărătorilor Patriei în Marele război 
pentru apărarea Patriei, în timpul războiului şi în perioada postbelică au fost 
înfiinţate 9 ordine şi 23 de medalii. Prima distincţie, instituită în anii războiului 
a fost ordinul Războiului pentru apărarea Patriei. El a fost instituit în anul 
1942 şi prevedea decorarea în masă pentru eroismul, de care dădeau dovadă 
ostaşii sovietici pe fronturile Marelui război pentru apărarea Patriei. Ordinul a 
devenit cel mai răspândit între ordinele URSS. 

Cea mai înaltă distincţie între ordinele URSS a fost ordinul „Pobeda”. Cu 
acesta erau decoraţi reprezentanţi ai efectivului comandamentului suprem al 
Armatei Roşii pentru desfăşurarea cu succes a operaţiunilor de luptă. În anii 
Marelui război pentru apărarea Patriei, de acest ordin s-au învrednicit 16 
persoane. Unul dintre ordinele de cea mai mare popularitate a fost Ordinul 
Gloriei de gradele I, II şi III. Acest ordin este supranumit „soldăţesc”, deoarece 
cu el erau decoraţi soldaţii, sergenţii şi starşinele. Temei pentru decorarea cu 
acest ordin era manifestarea eroismului şi bărbăţiei de către luptători. 

Ordinul „Bogdan Hmelniţki” a fost instituit în anul 1943. Acesta a fost unicul 
ordin în URSS, pe care era scris în limba ucraineană. Spre deosebire de alte 
ordine ale URSS, cu ordinul „Bogdan Hmelniţki” erau decoraţi militarii din 
armată şi flotă, precum şi cei mai activi membri ai mişcării de partizani.

 

 Întrebaţi-i pe cei apropiaţi ce urmă a lăsat Marele război pentru apărarea Patriei 
în istoria familiei dumneavoastră? Care denumiri din oraşul (satul) natal păstrează 
amintirea despre evenimentele din acele vremuri? A fost înălţat în oraşul (satul) 
dumneavoastră un monument, care eternizează evenimentele din anii Marele război 
pentru apărarea Patriei? Aflaţi despre unul dintre acestea şi pregătiţi o mică 
comunicare despre el.
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§20. ÎN UCRAINA CONTEMPORANĂ                          
sau UCRAINA INDEPENDENTĂ

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să determinaţi cele mai importante evenimente şi să-i numiţi pe cei 
mai de vază oameni contemporani, cu care se mândreşte Ucraina. 2. Să 
aduceţi exemple ce fel de drepturi şi obligaţii au cetăţenii Ucrainei conform 
Constituţiei. 3. Să arătaţi pe hartă teritoriul Ucrainei contemporane, centrele 
regionale, statele vecine. 

 Examinaţi fotografiile. Ştiţi când în Ucraina este sărbătorită Ziua 
Independenţei?  Cum este marcată această sărbătoare în oraşul (satul) 
dumneavoastră? Ce simboluri de stat ale Ucrainei au luat cu sine oamenii 

din fotografii? Ce au dorit ei să demonstreze prin aceasta? Împărţiţi-vă pe grupuri şi 
pregătiţi câteva mesaje sms în legătură cu marcarea Zilei Independenţei Ucrainei. 

Sărbătorirea Zilei Independenţei la Odesa şi Luţk.  

Când Ucraina a devenit Independentă?

În data de 24 august anul 1991 a fost adoptat Actul proclamării 
Independenţei Ucrainei. Anume de aceea, în această zi marcăm o 
sărbătoare de stat. Iar la 1 decembrie 1991 acest document s-a bucurat 
de sprijinul întregului popor: în cadrul referendumului, în favoarea lui 
s-au pronunţat peste 90 la sută din participanţii la plebiscit. În aceeaşi 
zi poporul ucrainean a ales şeful statului – Preşedintele Ucrainei. 
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Acesta a devenit Leonid Kravciuk. Următorii Preşedinţi 
ai Ucrainei au fost Leonid Kucima (ales în anii 1994 şi 
1999), Viktor Iuşcenko (ales în anul 2004). În luna 
ianuarie a anului 2010, Preşedinte al Ucrainei a devenit 
Viktor Ianukovyci. 

Folosind simbolurile de mai jos, menţionaţi ce a fost 

cunoscut în text  şi ce a fost nou .

Ce determină viaţa Ucrainei contemporane?

Devenind stat independent, Ucraina s-a angajat să înfrunte mai 
multe greutăţi, moştenite din vremurile anterioare. Se are în vedere 
nivelul de viaţă al majorităţii populaţiei, rămânerea în urmă de alte state 
în ceea ce priveşte dezvoltarea producţiei şi ştiinţei, încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor omului. Într-un timp scurt a fost creat un nou 
sistem de conducere a statului, Forţele Armate proprii, organele de 
securitate şi de menţinere a ordinii de drept. Poporul ucrainean a 
obţinut anumite succese în viaţa economică. Un rol ponderabil în 
industria Ucrinei îl joacă metalurgia şi construcţia de maşini. O mare 
însemnătate, ca şi mai înainte, pentru statul ucrainean îl are fabricarea 
producţiei agricole. Ucraina dispune de toate felurile de transport 
modern: feroviar, aerian, rutier, maritim, fluvial, prin conducte, precum 
şi de metropolitan. Ucraina este un stat maritim, având un ţărm cu o 
lungime de două mii de kilometri. Cele mai renumite porturi din Ucraina 
sunt oraşele Odesa, Ilicivsk, Mykolaiv, Herson, Mariupol, Feodosia, 
Ismail.  

Portul din Odesa. Fotografie modernă.

În luna septembrie a anului 1996 în Ucraina a fost pusă în circulaţie 
noua valută naţională – grivna. 

Referendum 
– sondaj general 
naţional, efectuat 
prin votare în cele 
mai importante 
probleme ale vieţii 
statului.
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1. Bancnotă de 100 de grivne din perioada  
Republicii Populare Ucrainene. Anul 1918.
2. Bancnotă de o grivnă după modelul anului 
1996.

1 2

În anul 1997 nava cosmică americană 
„Columbia” a efectuat un zbor în cosmos. Din 
componenţa echipajului internaţional a făcut 
parte primul cosmonaut al Ucrainei 
Independente, Leonid Kadeniuk. 

În acelaşi timp, în viaţa economică a statului 
mai rămân nesoluţionate multe probleme. 
Marile întreprinderi urmează să fie dotate cu 
utilaj modern. Magistralele rutiere necesită 
reparaţie. De asemenea, urmează să fie create 
noi locuri de muncă şi aplicate mai activ 
realizările ştiinţei în agricultură. Multe mai sunt 

de făcut pentru dezvoltarea transportului aerian, mijloacelor moderne 
de telecomunicaţii, tehnicii computerizate. 

Evoluarea ansamblului emerit de dansuri „Pavlo Virski”.

Incontestabile sunt realizările Ucrainei Independente în domeniile 
culturii, ştiinţei şi sportului. Principalul element al învăţământului în 
statul ucrainean sunt şcolile de cultură generală. În anii de Independenţă 

Leonid Kadeniuk.
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au fost deschise multe gimnazii şi licee. Tineretul ucrainean are 
posibilitatea de a obţine o specialitate în şcolile tehnico-profesionale, 
tehnicumuri şi colegii. Studiile superioare pot fi obţinute în instituţiile de 
învăţământ superior – universităţi, academii,  institute, conservatorii. În 
ultimii ani, ramura învăţământului din Ucraina trece printr-o reformare 
profundă. 

Cele mai cunoscute, peste hotarele Ucrainei, colective artistice sunt: 
Corul emerit de stat „Grigori Veriovka”, Capela corală academică 
emerită „Dumka”, Ansamblul emerit de dansuri „Pavlo Virski” şi altele.

Pe cine din sportivii ucraineni renumiţi i-aţi recunoscut în fotografii? Povestiţi 
câte ceva despre realizările lor.

Ce este Constituţia Ucrainei? Când a fost adoptată? 

Proclamarea Independenţei Ucrainei în anul 1991 a constituit doar 
un început al muncii comune, orientate la făurirea statului ucrainean. 
Ce fel de stat urmează să devină Ucraina în viitor? Despre aceasta 
aflăm din Legea Fundamentală a statului ucrainean – Constituţia. 
Cuvântul Constituţie provine din latină şi înseamnă orânduire, stabilire. 
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Constituţia determină orânduirea de stat şi relaţiile dintre stat şi cetăţeni. 
Majoritatea statelor lumii au în prezent propria Constituţie. Legea 
Fundamentală a Ucrainei a fost adoptată în data de 28 iunie 1996. 
Această zi este declarată sărbătoare de stat. 

Cea mai mare valoare în stat, potrivit Constituţiei Ucrainei, este omul. 
Anume de aceea, statul trebuie să apere viaţa cetăţenilor săi. Fiecare 
om are dreptul la inviolabilitatea spaţiului locativ, la taina corespondenţei 
şi a convorbirilor telefonice. Nimeni nu se poate amesteca în viaţa 
personală a omului, să-i împiedice să călătorească, să-şi expună 
părerea sau să frecventeze biserica. Toate acestea sunt drepturi 
personale ale fiecărui cetăţean al Ucrainei. Constituţia mai declară 
dreptul cetăţeanului de a participa la procesele de conducere a statului, 
să aleagă şi să fie ales în posturi de stat, să fie membru al oricărui 
partid, asociaţie, să organizeze adunări, mitinguri, demonstraţii. În 
acelaşi timp, o atare activitate nu trebuie să pună în pericol viaţa altor 
oameni. Fiecare om are dreptul la muncă şi odihnă, la spaţiu locativ şi 
ocrotirea sănătăţii, la un mediu ambiant nepericulos pentru viaţă. 

În conformitate cu Legea Fundamentală, şef al statului este 
Preşedintele. Legile sunt adoptate de către Rada Supremă – organul 
legislativ suprem. Legile sunt transpuse în viaţă de către Guvernul 
Ucrainei sau Cabinetul de Miniştri. Guvernul Ucrainei este responsabil 
în faţa Preşedintelui şi Radei Supreme, se conduce după Constituţia 
Ucrainei şi alte legi ale statului. Organul judiciar principal este Curtea 
Supremă a Ucrainei. Acest organ asigură aplicarea egală a legilor de 
către toate judecătoriile din stat. 

Formulaţi, după conţinutul textului, 3-4 întrebări, care să înceapă cu cuvintele 
Ce? Cine? Unde? Cum? Când? Şi o întrebare de tipul „De ce?. Daţi răspuns 
la întrebări.

1-2. Alcătuiţi o mică povestire despre Ucraina Independentă după 
următorul plan:

1. Când a obţinut statul ucrainean Independenţa? Care evenimente au 
generat acest lucru? 

2. Când a fost adoptată Constituţia Ucrainei? Care sunt organele supreme ale 
puterii de stat în Ucraina? 

3. Cine din contemporanii noştri aduce glorie Ucrainei prin faptele sale?



159

§ 21. Plai de cântec şi de dor sau despre ce şi despre cine povesteşte istoria ţinutului natal

4. Despre care drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor este vorba în Constituţia 
Ucrainei?

3. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele necesare şi rezolvaţi problema 
cronologică.

Câţi ani au trecut între adoptarea, de către Rada Supremă, a Actului Proclamării 
Independenţei Ucrainei şi adoptarea Constituţiei Ucrainei? Ce aniversare a 
Independenţei Ucrainei vom sărbători anul acesta?

4. Folosind harta din pagina 67, daţi răspuns la următoarele întrebări:
1. În ce fel de unităţi administrativ-teritoriale este împărţită Ucraina? Care dintre 

ele ocupă cel mai mare teritoriu? 2. Prin care regiuni trece râul Nipru? 3. Cu care 
state se învecinează Ucraina?

Istoria Ucrainei contemporane este făurită de fiecare dintre noi? În care 
ramuri ale economiei, ştiinţei sau învăţământului lucrează membrii familiei 
dumneavoastră? La care profesie visaţi? Cum vă închipuiţi viitorul statului 
ucrainean? 

Pregătiţi răspunsuri la următoarele întrebări:

Care sărbători de stat sunt legate de evenimentele secolului al XX-lea? 
Pregătiţi o scurtă povestire despre acele evenimente. 

 §21. PLAI DE CÂNTEC ŞI DE DOR sau 
DESPRE CE ŞI DESPRE CINE POVESTEŞTE 

ISTORIA ŢINUTULUI NATAL

LECŢIA PRACTICĂ № 3

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să adunaţi informaţii despre evenimente şi personalităţi din istoria ţinutului 
natal. 2. Să aduceţi exemple de eternizare a  evenimentelor şi personalităţilor 
din istoria ţinutului natal prin monumente, plăci comemorative, semne etc. 3. 
Să povestiţi despre evenimente şi personalităţi din istoria ţinutului natal.

Examinaţi monumentele din fotografie. Toate sunt dedicate unor evenimente 
sau personalităţi, cunoscute dumneavoastră, despre care a fost vorba în 
paginile acestui manual. Amintiţi-vă despre aceste evenimente şi personalităţi 
istorice. Formulaţi 2-3 afirmaţii, care să demonstreze că evenimentele şi 
personalităţile vizate sunt demne de a fi eternizate.
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Îndepliniţi însărcinarea grupei dumneavoastră. Aduceţi la cunoştinţa clasei 
rezultatele muncii. Daţi răspuns la întrebările, care au apărut pe parcursul discuţiilor.

Grupa 1. Pregătindu-vă de lecţii, urma să aflaţi dacă sunt în oraşul (satul) dumneavoastră 
monumente, locuri sau edificii memorabile, legate de numele personalităţilor istorice. 
Alcătuiţi o povestire despre aceste personalităţi după următorul plan:

1. Cine a fost personajul istoric, în cinstea căruia a fost înălţat acest monument?
2. În ce perioadă de timp a trăit?
3. La care evenimente a luat parte sau de care evenimente este legat?
4. Este comemorat, oare, acest personaj istoric în alte localităţi? De ce? 



161

§ 21. Plai de cântec şi de dor sau despre ce şi despre cine povesteşte istoria ţinutului natal

Grupa 2. Sunt în oraşul (satul) dumneavoastră monumente, locuri sau edificii 
memorabile, legate de unele evenimente istorice. Pregătiţi o povestire despre aceste 
evenimente după următorul plan:

1. Care au fost factorii, ce au condiţionat desfăşurarea evenimentului, în cinstea 
căruia a fost înălţat monumentul, când şi în ce împrejurări s-a desfăşurat el (la care 
eveniment se referă locul sau edificiul istoric, când s-a desfăşurat evenimentul şi de 
care factori a fost condiţionat)?

2. Care au fost rezultatele şi consecinţele acelui eveniment pentru ţinutul natal? 
3. Cine dintre oamenii din partea locului au luat parte nemijlocit la acel eveniment? 

Ce ştiţi despre aceşti oameni?
4. Este comemorat, oare, acest eveniment în alte locuri. De ce?
Grupa 3. Care legende şi povestiri păstrează amintirea despre renumiţii 

dumneavoastră copământeni? Povestiţi-le colegilor de clasă una din aceste legende. 
Faceţi o analiză a acestor legende şi povestiri după următorul plan:

1. Căror evenimente sau personalităţi istorice le este dedicată această legendă?
2. Cum este descrisă în această legendă atitudinea faţă de eveniment şi 

personalitatea istorică?
3. Cu ce scop a fost scrisă această legendă?

V-a fost interesant să lucraţi la lecţie? Ce v-a plăcut cel mai mult? Despre ce 
aţi dori să aflaţi mai detaliat?

Evaluaţi-vă participarea la această lecţie, calculând un număr 
corespunzător de puncte pentru diferite etape de activitate.

Etapa lecţiei /                                          Puncte 1 2 3

Pregătirea către lecţie 

Activitatea în perechi

Activitatea în grup

Participarea la discuţiile generale

Nota mea

 Pregătiţi-vă de jocul „Abecedarul istoric”. Pentru aceasta, răsfoind 
paginile prezentului capitol, amintiţi-vă unele cuvinte noi, evenimente sau 
nume ale personalităţilor istorice, despre care aţi avut ocazia să aflaţi. Jocul 

poate fi organizat atât în timpul lecţiei, cât şi la recreaţie. Pentru aceasta, scrieţi pe 
tablă cu litere mari alfabetul ucrainean. Alegeţi un prezentator. Rugaţi-l să indice, cu 
ochii închişi (sau legaţi) litera cu care doriţi să jucaţi. După ce litera a fost aleasă, în 
decurs de trei minute scrieţi pe tablă cuvinte din capitol (nume, denumiri de 
evenimente), pe care vi le puteţi aminti. Spre exemplu, iată care cuvinte din capitol 
încep cu litera K: Kyiv, kieveni, cneaz, comercianţi, comandant, cazac, cobzar, 
Constituţia, colhoznici.

Învingător devine acel elev, care va nota cele mai multe cuvinte, legate de istorie. 
Dacă aţi ales o literă, cu care încep puţine cuvinte sau în genere nu sunt, rugaţi-l pe 
prezentator să vă „aleagă” o altă literă. 
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CITIŢI ÎN TIMPUL LIBER
Duelul

– Când el a fost supranumit cel Suprem? – îl trăgea Malko de mână 
pe tatăl său.

– Vrei chiar să-i mânii pe zei, l-a întrebat atent tatăl privind la cerul 
înnourat. 

Tatăl şi fiul au venit pe malul râului Pociaina, l-au chemat pe barca-
giu. 

– Unchiule, poate dumneavoastră ştiţi de ce stăpânul Muntelui a fost 
supranumit cel Suprem? – a întrebat băiatul imediat ce barca a intrat 
în valuri. 

Dorit de discuţii, barcagiul s-a bucurat şi s-a gândit în sinea lui: 
rămâne acest meşter unu la unu cu necazurile şi gândurile lui, iar eu 
voi mai sta de vorbă cu acest ştrengar vorbăreţ.

– Circulă versiuni diferite, şi-a început el povestirea. - De când Oleg 
a urcat pe Munte, zvonurile circulă prin oraş ca nişte vipere. Pe nedrept 
a obţinut el palatul cneazului, nedreaptă îi va fi şi moartea – nicicând 
sufletul lui Oleg nu va vedea Ţările calde. Ba încă va chema răul asu-
pra vechilor munţi din Kyiv, unde s-au simţit cândva fericiţi părinţii şi 
buneii noştri.

Au vorbit kievenii multe şi de toate dar până la urmă s-au supus 
voinţei străinului, crezând că şi acesta le-a fost trimis de către zei. An-
ume mânia lor l-a ucis pe ultimul stăpân al Kyivului pentru că a trădat 
credinţa strămoşilor. Dar faptul că Perun îl ajută e pur adevăr. Drujinicii 
lui adună tribut de pe câteva pământuri şi nicăieri nu întâmpină nici o 
rezistenţă!

Barca s-a izbit de mal.
A fulgerat, iar din cer au început să cadă picături mari. Ploaia 

neaşteptată i-a făcut pe cei doi să mai rămână în compania barcagiului 
vorbăreţ. „Toate necazurile oamenilor sunt din cauza limbii lor. Vorba 
ceea: pasărea pe limba ei piere”, s-a gândit băiatul

1Pociaina – râu, afluent al Niprului.
2Munte – astfel era numită partea de sus a Kyivului, unde, potrivit cronicarului, a 
               fost întemeiat oraşul, aici erau situate palatele cneazului şi ale boierilor.   
3Ţările calde – după închipuirile ucrainenilor din vechime, aceasta era o insulă în 
                    Univers, unde se adunau zeii şi sufletele celor morţi, încolo plecau şi                 
                    păsările pe timp de iarnă.
4Perun – conform credinţei slavilor din vechime acesta era zeul tunetului şi fulg 
              erului.
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– Câte şi mai câte povestesc oamenii despre acel Oleg, şi-a con-
tinuat barcagiul firul poveştii. - Se spune cum pe lună plină din pal-
atele lui iese un vultur mare, care zboară undeva pe Lysa Gora sau la 
Dorogojyci, iar acolo se transformă într-un balaur, care o slujeşte pe o 
zgripţuroaică ce apare uneori la târgul din Podol.

La auzul acestor cuvinte sângele lui Malko a început să circule mai 
tare. De parcă o văzuse singur pe acea zgripţuroaică, căreia i-ar fi dat 
o bucată de pâine.

– Îşi ascunde Oleg farmecele. Odată, însă, n-a putut să se abţină. 
S-a întâmplat acesta în timpul unei campanii asupra Bizanţului. Drujina 
lui Oleg a trecut cu bine râul Slavuta, a trecut şi marea. Dar, bizantinii, 
fiind şmecheri şi înţelepţi din fire, le-au închis intrarea în cetate. Au în-
tins un lanţ mare şi gros de la turnurile din piatră de-a lungul râuleţului 
Zolotyi Rig. Atunci Oleg a dat ordin ca bărcile să fie puse pe roţi. Şi au 
văzut străinii ceva nemaiîntâlnit până atunci: bărcile lui Oleg zburau ca 
vântul pe uscat spre capitala Bizanţului.

Bizantinii au încremenit: cum să lupţi împotriva unui inamic, care are 
corăbii înaripate?! De atunci ei plătesc Kyivului un mare tribut. Vestea 
despre victoria repurtată a ajuns la Kyiv înaintea lui Oleg. Datorită 
înţelepciunii el a fost botezat cel Suprem...

Noaptea târziu, negustorul se întorcea împreună cu fiul acasă. Însă 
Podolul nu adormea cu toate că venise noaptea şi că era legănat de 
valurile uşoare ale Niprului. Pe străzi era o larmă nemaipomenită: 
peste tot se vedeau lumânări, oamenii discutau ceva între ei şi priveau 
înspre Munte. De acolo, din partea de sus a Kyivului, a venit o veste 
straşnică:  a murit Oleg. S-a adeverit vechea prorocire că el va muri din 
cauza calului său. N-a putut Oleg să pună la încercare Soarta. Demult 
a pierit calul său devotat, Lebidi. Dar moartea aştepta răbdătoare sub 
osemintele spălate de apă ale lui calului. 

Se revărsau zorii, iar la târgul din Podol o femeie povestea despre 
ultimele clipe ale vieţii lui Oleg. Fiind otrăvit de şarpe, el a dorit să vadă 
mormântul lui Askold. 

– Oleg şi-a aplecat capul, zicea femeia mai râzând, mai plângând, şi 
a spus: „Oraşul tău n-a devenit natal pentru mine. În această luptă tu 
ai învins, cneazule”.

______________
1Lysa Gora – unul din munţii de pe malul drept al Niprului. Conform credinţei kieve             
                     nilor din vechime – locul unde se adunau duhurile necurate.
2Dorogojyci – un cartier din Kyiv.
3Slavuta – vechea denumire poetică a Niprului.  
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Minunile Ţarigradului 

– Frăţiorul meu, ştii cât de mult mi-a fost dor de tine! Fata a tăcut 
pentru o clipă, l-a cuprins pe micul Vasylyk, iar apoi şi-a continuat firul 
povestirii.

Băieţelul îşi asculta surioara cu gura căscată. Însă, nu-i venea să 
creadă – oare pot să existe, fie chiar peste mări şi ţări, păsărele de aur, 
care cântă mai frumos decât privighetorile de la Kyiv?

– Dar unde se află cuiburile acestor păsări-minune? – a întrebat pe 
un ton hâtru Vasylyk.

– La ce le trebuie păsărelelor de aur cuiburi dacă ele nu sunt vii? 
Maestrul le-a confecţionat şi le-a plasat în copaci de aur în imediata 
apropiere de tronul împărătesc. Când am intrat în sală, am fost orbiţi 
de aceste păsări minunate. Chiar şi cneaghina Olga a rămas mirată. 
Copacii, ramurile şi chiar frunzele sunt obişnuite, însă nu sunt de cu-
loare verde pentru că sunt din aur. Iar păsărelele sunt exact la fel ca 
cele din ţinutul nostru - numai că tot din aur. Tronul împărătesc urca 
parcă în sus. Privighetorile au început să dea din aripi şi să cânte. Şi 
deodată gr-r-r...

Auzind acestea Vasylyk s-a lipit şi mai mult de surioară.
– Chiar a fost straşnic. Eu am înlemnit de spaimă, continuă fata. Leii 

din aur, care şedeau întinşi lângă tronul împărătesc, s-au ridicat pe 
labele de dinainte, au dat cu răutate din coadă şi au început să urle. 
Săraca cneaghină! Ea era cea mai aproape de acele animale!

– Dar Olga ce-a făcut?
– A rămas nemişcată. Doar pentru un moment zâmbetul i-a licărit în 

ochii frumoşi. 
– Iată aceasta este deja pe-al nostru. Bine ar fi fost dacă cneaghina 

le amintea străinilor cum ostaşii noştri au umplut de groază Ţarigradul. 
Am auzit că pe timpul lui Oleg, numit cel Suprem, a plecat o drujină 
de la Kyiv în campanie peste mare. Bizantinii au blocat intrarea în port 
cu un lanţ lung şi gros, pe care l-au legat de turnurile din piatră şi 
l-au întinsde-a lungul coastei Zolotyi Rig. Atunci Oleg a dat ordin să fie 
scoase vasele şi puse pe roţi. Şi au văzut cei din Ţarigrad un lucru de 
necrezut: navele ruseşti zburau ca pe o vale uscată înspre oraş. Atunci 
ţinuturile de peste mări au cerut pace şi au acceptat să-i plătească Ky-
ivului un tribut mare. Oare chiar să fi uitat ei? 

– Înţelept te-ai mi făcut, frate! Sigur că n-au uitat. Dacă uitau, n-o 
primeau cu atâta onoare pe cneaghina Olga cu tot cu alai. 

Această fiică de boier din Kyiv se întoarse numai ce de la Ţarigrad, 
unde s-a aflat împreună cu cneaghina Olga. Impresiile de pe urma 
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acelei călătorii ajungeau nu pentru o singură seară. Sosind la Ţarigrad 
la începutul verii, solia rusească a aşteptat întâlnirea cu împăratul toc-
mai până în septembrie. După prima recepţie, oferită la 9 septembrie, 
a fost fixată încă una – pe data de 18 septembrie. Câte n-au mai văzut 
călătorii – târgurile mari din Ţarigrad, unde se vinde tot ce-ţi pofteşte su-
fletul: bijuterii scumpe, arme, cai, diferite materiale pentru haine, ţesute 
cu aur şi argint, dulciuri şi produse de cofetărie pentru orice gust. Dar 
ce frumoase erau imensele palate sau bisericile de o frumuseţe divină!

Cel mai mult i-a impresionat pe membrii delegaţiei rusilor Catedrala 
principală din Ţarigrad – Catedrala Sfintei Sofia. Situată în centrul capi-
talei bizantine, Catedrala era menită pentru desfăşurarea ceremoniilor 
împărăteşti. Din interior ea era înfrumuseţată cu marmură, coloane, 
diferite ornamente din aur, argint şi pietre preţioase. Cele mai puternice 
impresii crea minunata interpretare a corului în timpul serviciilor divine. 

Impresii plăcute au lăsat pentru kieveni şi solemnităţile de stradă în 
frunte cu împăratul şi diversele reprezentaţii teatralizate – evoluările 
acrobaţilor, muzicanţilor şi a scamatorilor. Eu au rămas încântaţi şi de 
amenajarea străzilor. Pe ele erau construite clădiri cu mai multe nivele, 
bătute cu marmură. Aproape pe fiecare stradă putea fi văzută câte o 
biserică. 

– Ştii, Vasylyk, dacă nu m-aş fi aflat acolo, probabil nici eu nu aş 
fi crezut în toate aceste minuni ale Ţarigradului. Ţine acest cadou, 
este pentru tine. Fata a desfăcut o bucată de stofă, a scos de acolo 
o cruciuliţă mică şi i-a pus-o frăţiorului în palmă. – Să-ţi fie călăuză în 
ţinuturile de peste mări. Tata a spus că la primăvară vei pleca şi tu la 
Ţarigrad să înveţi.

Cuvinte supreme
Câte n-au mai văzut de-a lungul secolelor apele repezi ale Dunării? 

Dar, de o asemenea frumuseţe s-ar fi mirat chiar Marea Neagră. 
Străluceau la soare hainele împăratului. Aurul, piatra preţioasă, cele 
mai  scumpe haine ale domnitorului urmau să-l convingă pe cneazul 
rus: nu se poate compara lupul cu leul. Războiul cu Bizanţul nu are nici 
un rost: nimeni nu este în stare să biruie această forţă de temut. Putem 
să vorbim aici despre mândria lui Sveatoslav, care nu pune preţ pe 
bogăţie. Nu s-au găsit încă de acei, pe care să nu-i fi vrăjit diamantele 
de pe paloşul împărătesc. Împăratul zâmbi satisfăcut şi hotărî să 
recurgă la unele şiretlicuri. Şi-a amintit de o veche legendă, care trece 
dintr-un palat european în altul.
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... Au venit odată la Sveatoslav solii bizantini şi au adus cu ei daruri 
scumpe. Ce numai nu era între acele daruri preţioase, învelite cu gust. 
Bizantinii au decis să afle ce-i place mai mult cneazului rus: aurul sau 
mătasea. Sveatoslav, însă, a rămas indiferent la darurile aduse de 
peste mări. Solii s-au întors acasă decepţionaţi fără a afla un răspuns 
concret. Când i-au adus împăratului vestea despre acel eşec, el a 
hotărât să-i trimită lui Sveatoslav în dar arme, confecţionate de cei mai 
iscusiţi meşteri din Bizanţ. Cneazul a admirat mult săbiile şi armele 
trimise, mulţumindu-i din suflet împăratului. Consilierii împărăteşti îl 
sfătuiau pe domnitor „Este rău acest bărbat dacă nu preferă bogăţia, ci 
armele. Va trebui să plătim tribut”. 

– Ceva a pus la cale cneazul rus, a întrerupt firul cugetărilor împăratul 
posomorându-se la faţă. 

Câteva corăbii ruseşti brăzdau cu iuţeală valurile Dunării, apropiin-
du-se de portul împărătesc. 

– Oare n-a decis Sveatoslav să mă păcălească? - i-a întrebat 
împăratul pe consilierii săi. 

Aceştia au strâns nedumerit din umeri. După încheierea păcii, n-au 
reuşit să afle nimic despre planurile cneazului. 

Împăratul privea încordat în mare. Vasele nu se deosebeau unul de 
celălalt. În fiecare erau câteva zeci de vâslaşi. În bătaia vântului flutur-
au steagurile ruseşti. „Cneazul nu este printre ei”, s-a gândit împăratul 
şi a simţit o ruşine nemaipomenită: s-a lăudat cu aurul doar în faţa 
valurilor Dunării şi a propriei incapacităţi. 

Peste o clipă garda a cântat „Faceţi drum împăratului” şi toţi au pornit 
dinspre Dunăre. 

- Pe loc! – s-a auzit vocea comandantului micului detaşament militar, 
care a fost lăsat pe mal din ordinul împăratului. Iată-l pe Sveatoslav, în 
vas. A pus vâslele la o parte şi aşteaptă să se întâlnească!

... Cronicarul împăratului a notat imediat evenimentele din acea zi a 
anului 971: „Sveatoslav era nu prea mare la înălţime, nici prea jos, nici
prea înalt, cu sprâncene dese şi ochi de culoare albastră deschisă, fără 
barbă, cu un păr des  de asupra buzelor (mustăţi). Capul îi era complet 
gol, însă dintr-o parte îi atârna o şuviţă de păr - semn al nobleţei neam-
ului. Fruntea-i şi pieptul lat şi toate celelalte părţi ale corpului erau, 
totuşi, proporţionale. Arăta destul de dur şi sălbatic. O ureche îi era 
înfrumuseţată de un cercel de aur. Purta haine curate de culoare albă. 

Cneazul a discutat cu împăratul condiţiile păcii şi a detaşat de la 
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mal”.
– Aşteaptă, Sveatoslave, lasă-ţi la o parte mândria şi indiferenţa faţă 

de aurul meu, a scrâşnit din dinţi împăratul urmărind vasele cneazului, 
care dispăreau în valurile albastre. - Chemaţi-l pe Teofil şi pregătiţi un 
sac de aur de cea mai înaltă probă!

În acea clipă, Teofil, un captiv linguşitor, stătea în faţa împăratului şi-i 
asculta ordinul.

– Pleacă imediat la hanul Curi al pecenegilor, transmite-i din partea 
mea acest cadou şi spune-i că cneazul Sveatoslav se întoarce în Rusi 
cu o mică drujină. 

„Să vedem la ce-ţi vor servi săbiile ruseşti şi avertizarea „Merg peste 
voi”, cu care, cneazule, plecai asupra duşmanului”, i-a pronunţat în 
gând sentinţa împăratul...

Multă apă din Dunăre s-a vărsat de atunci în Marea Neagră. Dar 
şi până acum este vie legenda cum la pragurile Niprului, din ordinul 
împăratului bizantin, a fost ucis mişeleşte cneazul Sveatoslav. Despre 
el se spune „N-a dat de ruşine pământurile ruseşti, deoarece a căzut 
pentru ele. Morţii, însă, nu ştiu de ruşine!”

Deşteptarea

Niciodată revenirea la Kyiv n-a fost atât de agitată. Volodymyr privea 
la cerul înstelat prin fereastra întredeschisă, căutând să ia de la el 
salvarea fermecătoare a somnului. Acesta, însă, atingându-i uşurel 
genele pentru câteva clipe, dispărea din nou printre stele. În cele din 
urmă, obosit de atâta împotrivire, cneazul ieşi afară. Noaptea kieveană 
îl chema cu toată tăria ei. Poţi, oare, să rezişti în faţa acestui farmec? 

Peste câteva clipe Volodymyr se îndrepta înspre Nipru. Drumul îi era 
foarte cunoscut – putea să-l găsească chiar cu ochii închişi. Acest drum 
ducea spre casa lui Vasilii, un om bătrân şi singuratic. Nu o singură 
dată în viaţă cneazul a apelat la sfatul şi la cuvintele de încurajare ale 
acestui om, sinceritatea cărora n-a pus-o la îndoială niciodată. 

– Nu te întrista. Aşează-te iată acolo, contra lunii, limpezeşte-ţi 
puţin capul cu razele ei, iar apoi o să-mi povesteşti despre grijile tale, 
murmură încet bătrânul. 

Peste puţin timp Volodymyr era legănat de o minunată poveste. De 
undeva, din vechime, venea parcă la el un brav ostaş, care-i spunea 
destul de convingător: „Nu te întrista, frate-cneazule, mă voi întoarce 
cu victorie. 
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Cu toate că este o campanie foarte grea, voi obţine glorie pentru 
tine, stăpâne!”. În acea clipă Volodymyr se trezi. Nu înţelegea de ce în-
totdeauna când sta de vorbă cu Vasilii, îşi amintea de un confrate de-al 
său pe numele Stavr. Atunci el s-a ţinut de cuvânt – a învins duşmanul. 
Dar, acea victorie s-a dovedit a fi foarte amară – Stavr nu s-a întors 
din campanie. A tânjit mult Volodymyr, lumea-i părea foarte străină. 
Şi iată, într-o bună zi, în cale i-a ieşit Vasilii, într-o haină lungă, cu o 
cruce la gât. Volodymyr l-a văzut pentru prima dată pe una din străzile 
Kyivului, observând ceva cunoscut în privirea lui. Anume privirea l-a 
salvat pe Vasilii de la moarte sigură atunci când a fost prins de drujinicii 
cneazului. Volodymyr a dat ordin ca el să fie eliberat şi l-a sfătuit să se 
ascundă undeva în câmpiile de lângă Nipru. Odată, fiind la vânătoare, 
l-a întâlnit pentru a doua oară. Au făcut cunoştinţă şi s-au împrietenit.

Cel mai mult preţuia cneazul la Vasilii înţelepciunea. Acela ştia atâtea 
lucruri că ar fi fost îndeajuns pentru toţi consilierii cneazului luaţi la un 
loc. În multe cazuri l-a ajutat, dar n-a vrut să meargă la palatul cneazu-
lui. Aşa şi trăia singur în mijlocul pădurii. 

– Vasilii, de ce nu vrei să vii la Kyiv. Nimeni nu te va mai persecuta 
pentru credinţa ta. Şi eu, marele cneaz de Kyiv, sunt botezat, iar astăzi, 
odată cu răsăritul soarelui, vor fi creştinaţi toţi kievenii. 

– În toate este puterea lui Dumnezeu. Demult ţi-am spus că acolo 
unde armele sunt neputincioase, te ajută credinţa. Credinţa în Iisus 
Hristos va uni pământurile ruseşti, iar acolo unde este unire, este şi 
putere. Kyivul va fi respectat ca o mare capitală de-ai noştri şi de străini. 
Iar oamenii vor ţine cont, luminaţi fiind de Cuvântul lui Dumnezeu, de 
înţelepciunea cneazului, se vor încadra în învăţământ şi ştiinţă. 

– Vom construi pe toate pământurile ruseşti biserici, visa Volodymyr. 
-Pentru ştiinţa Domnului vor fi deschise şcoli, unde vor învăţa odraslele 
boierilor. Sunt convins că vor dispărea întunericul şi indiferenţa.

– Vorbe înţelepte zici, cneazule. Doar Mântuitorul spune „Lăsaţi co-
piii să vină la mine”. Iar acum a venit timpul să pleci acasă. Iată că şi 
soarele răsare, şi-a luat rămas bun Vasilii.          

Când soarele împrăştia primele sale raze, Volodmyr era deja la Ni-
pru. Din toate părţile veneau kievenii: bărbaţi şi femei, mici şi maturi, 
bogaţi şi săraci. Cneazul nu văzuse niciodată atâta amar de lume într-
un singur loc. Cu toţii se dezbrăcau pe mal şi intrau în apă. Pe mal 
umblau preoţii, care rosteau rugăciuni şi-i însemnau pe kieveni cu o 
cruce de aur. 

Dintr-odată Volodymyr observă în mulţime un bărbat cunoscut, înco-
voiat de povara anilor. Singuraticul venea înspre Nipru alături de zece 
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copii slăbuţi – orfani din Kyiv. 
– Semnul crucii trebuie făcut cu mâna dreaptă, îi învăţa Vasilii. Pen-

tru aceasta unim trei degete la un loc, iar celelalte două le lipim de 
palmă. Cele trei degete, unite la un loc, le ducem mai întâi la frunte, 
la piept, iar apoi la umărul drept şi la cel stâng, făcând semnul crucii. 
Lăsând mâna în jos, ne închinăm. Cele trei degete unite simbolizează 
credinţa noastră în Sfânta Treime: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi 
Dumnezeu Duhul Sfânt. Cele două degete, pe care le lipim de palmă, 
sunt un simbol al credinţei noastre în Fiul Domnului – Iisus Hristos, 
care se prezintă în două ipostaze – Dumnezeu şi Om, care a pogorât 
din ceruri pe pământ pentru salvarea noastră. În timpul botezului tre-
buie să punem mâna pe frunte pentru a sfinţi mintea şi gândurile noas-
tre, pe piept – pentru a sfinţi sentimentele noastre, pe umeri – pentru a 
sfinţi puterile din corpul nostru şi pentru ca toate faptele noastre să fie 
binecuvântate de Bunul Dumnezeu. Atunci când facem semnul crucii 
trebuie să rostim cuvintele „În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului 
Duh”, „Slavă tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh”.

Copiii au intrat în apă, iar Vasilii, care a rămas pe mal, înălţa rugăciuni 
fierbinţi. Când ritualul a luat sfârşit, el şi-a făcut semnul crucii de câteva 
ori. „Cât de tare îi este credinţa, s-a gândit Volodymyr, precum era vite-
jia lui Stavr”. Simţind privirea cneazului, Vasilii a întors capul. 

– Doamne Dumnezeule, acesta este chiar el, a exclamat Volodymyr 
şi s-a grăbit să-l îmbrăţişeze pe vechiul său camarad.

Sfaturile cneazului

– Am auzit odată de la un cărturar kievean, - tânărul ascultător a pri-
vit în părţi şi a spus cu un glas mai încet, - că undeva prin stepă creşte 
o plantă fermecată, care are, chipurile, o putere extraordinară asupra 
sufletului omului. Poate ai avut şi tu, frate, ocazia să citeşti despre 
această plantă?

– Multe lucruri sunt inventate de oameni... Călugărul se aplecă asu-
pra cărţilor, deschisese una foarte veche şi era gata să înceapă a citi. 
Dintr-odată ridică ochii înspre tânărul ascultător. – Despre plantă zici?

– S-a întâmplat aceasta, după cum îmi povestea acel cărturar, în 
timpurile cele mi vechi şi departe de pământurile noastre.

– De pământurile ruseşti, a intrat în discuţie călugărul, care deja de 
12 ani nu ştia de invaziile dinspre stepă, care înfloreau ca pe timpurile 
lui Iaroslav cel Înţelept, trăind în pace şi linişte. S-a găsit între cnejii ruşi 
un adevărat fiu al acestui pământ, care a pus capăt certurilor, i-a învins pe
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nomazii-cotropitori, pe care i-a alungat chiar peste mare. Multe lucruri 
mari, care au proslăvit Rusi, a reuşit să facă Volodymyr Monomah (ast-
fel se numea acel cneaz), însă viaţa-i pământească s-a sfârşit. 

Însă nu peste tot această veste a adus jale şi durere. A ajuns ea 
până în stepa cumanilor, trezind speranţă şi sete de luptă în inimile 
cotropitorilor. „Ne vom răzbuna pentru faptele lui Monomah, vom su-
pune pământurile rusilor!”, au răsunat în stepă voci tinere. „Dar unde 
veţi găsi călăuze? - îi întrebau pe acei tineri bătrânii cărunţi. – Dintre 
toţi conducătorii a rămas numai unul singur – hanul Sircean, şi acela 
nu se simte chiar bine”. „Îl vom căuta pe fratele acestuia, Otrok, luat 
cândva prizonier de Monomah. S-a săturat, probabil, de străinătate. 
De ce să nu se întoarcă în stepa natală?” – ziceau tinerii. Şi a pornit în 
acea călătorie îndepărtată cel mai înţelept dintre cumani – cântăreţul 
Or. „Dacă nu-l vei întoarce pe Ostrok-hanul, în veci vom trăi cu inca-
pacitatea noastră de a face ceva”, i-au spus cumanii când acesta a 
pornit la drum. 

Mult a mai umblat Or prin lume până când a dat de urmele lui Os-
trok. Dar n-a putut să-l convingă pe acesta nici prin cuvântul, nici prin 
cântecul său – uitase Ostrok de Patrie, deoarece din copilărie a trăit 
în palatul cneazului. Şi atunci înţeleptul a decis să recurgă la ultimul 
şiretlic - a scos din buzunar o legăturică de buruiene...

– Deci, minunea totuşi a avut loc? – a mai întrebat nerăbdător 
ascultătorul. 

– Minune? Ostrok-hanul şi-a adus aminte de duhul stepei natale şi 
a revenit acasă... Dar nu în buruiene constă puterea, - călugărul a dat 
anevoios din cap. – Doar pădurile şi luncile noastre sunt bogate şi ele 
în buruieni. Şi ce-i din asta? A murit Monomah şi pământurile noastre 
au fost cuprinse din nou de certurile neîncetate dintre cneji. 

– Oare chiar nu sunt în stare cnejii, fraţi de sânge, să se înţeleagă 
între ei?   

– Uşor le este acelora, la care binele sălăşluieşte în inimă şi în cuget. 
Doar şi cnejii se adunau de multe ori. Jurau, sărutau sfânta cruce. 
Aşa a fost şi în timpul vieţii lui Monomah la Liubici. S-au adunat cnejii 
în cetatea din Liubici. „Ce facem? - se întrebau unii pe alţii. - Ducem 
pământurile ruseşti la pierzanie? Oare chiar nu ne putem înţelege, ci 
ducem războaie fratricide între noi? Iar cumanii profită de aceasta şi se 
bucură că între noi războaiele continuă în permanenţă. Hai să ne unim 
de acum înainte şi să păzim pământurile ruseşti”.

1Războaie fratricide – certuri şi luptă între cneji pentru pământ şi putere, care 
aveau loc, mai ales, în timpul campaniilor militare.
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– De ce nu s-a întâmplat aşa cum s-a prevăzut? – a întrebat tânărul.
– Pentru că ne-am deprins să căutăm puterea în buruieni... Călugărul 

a dat ochii în jos şi, văzând cartea deschisă, s-a avântat în citire. 
– Dar unde este ea? – nu-l slăbea tânărul ascultător cu întrebările. 
– Interesant mai eşti, frate, răspunse călugărul, lăsând cartea la o 

parte. Ia cartea aceea şi citeşte cuvântul înţelept al lui Monomah poate 
că vei pricepe.      

Tânărul s-a retras într-un colţişor, a aprins o lumânare şi a desfăcut 
pergamentul subţire. 

„Scriu această învăţătură pentru voi, dragii mei”, a citit el la început. 
Literele ilustrau, parcă, pe pergament viaţa de zi cu zi a lui Monomah, 
plină de trudă şi îngrijorare. 

Iată-l, la vârsta de 13 ani, pleacă din palatul tatălui într-o campanie 
îndepărtată. Câte drumuri a mai parcurs de atunci? Câtă muncă a 
depus? „Am făcut de unul singur toate lucrurile, pe care trebuia să le 
fac”, scria cneazul. Singur făceam ordine în casa mea, aveam grijă de 
cai şi de celelalte animale”. Se adresa, deci, Volodymyr Monomah către 
acei, care vor citi învăţătura lui, cu sfaturi înţelepte: „Nu vă leneviţi, vă 
implor... Lenea este mama tuturor relelor: ce poate să facă omul – va 
uita, iar ceea ce nu ştie – nu învaţă”.

Volodymyr Monomah şi-a câştigat gloria unui stăpân bun şi 
nepărtinitor, care nu permitea nimănui s-o obijduiască nici pe o văduvă 
săracă. De aceea, îi învăţa şi pe fiii săi: „Nu uitaţi de cei slabi. Nu le 
permiteţi celor puternici să-l ducă pe om la pierzanie. Nu-l ucideţi nici 
pe cel drept, nici pe cel vinovat şi nu daţi ordine ca ei să fie ucişi”.

... Lumânarea a ars toată pe neprins de veste, iar noaptea să grăbea 
să ia locul unei zile însorite. Veni timpul să restituie cartea. Ascultătorul 
o închise şi se apropie de călugăr.

– Îţi mulţumesc, frate, pentru aceste învăţături. Este adevărat că 
puterea nu este în buruieni. Dar iată nu pot pricepe în ce?

– Pentru aceasta, probabil, venim pe lume pentru ca, zi de zi, prin 
muncă şi învăţătură, ţinând, după cum a spus Monomah, „ochii în jos”, 
iar „sufletul sus”, să găsim răspunsul la această întrebare. 

Taina „Cântecului despre oastea lui Igor”

„Câte drumuri mai are pământul nostru! Necunoscute... 
Nemăsurate...” – gândurile drumeţului, ca şi paşii săi, erau nesigure, 
dar uşoare şi libere. Nu avea el nici un condrumeţ, nici chiar nume. 
Doar o mică tolbă şi umbra-singurătate, căreia s-a deprins, de-a lungul 
anilor, să-i descarce sufletul.
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Ce-i drept, modesta lui parteneră de drum şi interlocutoare apărea 
numai în zile cu soare. 

El călătorea întruna. Odată cu venirea pe lume a primit în dar des-
tinul poetului-cântăreţ. I-a fost hărăzit să trăiască într-o perioadă nu 
prea liniştită – invaziile pustiitoare ale vecinilor erau de nenumărat. 
Aşadar, i-a fost dat să scrie şi să cânte faptele eroice ale cnejilor, care-
şi iubeau pământul natal mai mult decât propria viaţă. Aşa umbla el din 
loc în loc cu cântece despre eroii purtători de victorie, adunând, mai 
de fiecare dată, în jurul său un număr mare de ascultători. Cu timpul, 
însă, a observat că oamenii sunt indiferenţi faţă de cântecul său şi se 
mira foarte mult: oare nu mai are nevoie nimeni de eroi? Şi iată acea 
piatră-blestem: „Niciodată să nu vezi lumea precum fiii noştri, care şi-
au dat viaţa în războaiele fratricide dintre cneji!” Crudul adevăr i-a tăiat 
parcă lumina ochilor: certurile dintre cneji pustiiau pământurile ruseşti, 
făceau să lupte frate cu frate. Războaiele fratricide dintre cneji luau mii 
de vieţi omeneşti.

Şi s-a rupt struna, a tăcut inima. I s-a părut că e pentru totdeauna. 
Dar un singur caz i-a schimbat destinul. 

Într-o bună zi, fiind la târgul din Kyiv, a auzit un cântec. Câte a auzit 
până atunci dar nici unul nu i-a tulburat atât de mult făptura. Cântecul 
era intonat de un muzicant. Cântecul, însă, nu-i aparţinea, deoarece îl 
citea de pe o foaie de pergament. Cântăreţul de stradă se adresa nu 
locuitorilor de rând, ci cnejilor. În acel cântec nu era glumă, ci o durere 
nesăbuită pentru pământurile ruseşti:

 Au încetat cnejii să lupte contra celor nedrepţi,
 Au început să spună unul altuia:
„Asta e al meu, asta e tot al meu, frate!”
Lucrurile mărunte 
au început să le considere mari,
au început să se certe între ei, -
iar nedrepţii năvăleau in toate părţile
şi pustiiau pământurile ruseşti.
N-a reuşit bietul muzicant să-şi termine cântecul cum drujinicii s-au 

năpustit asupra lui ca ulii asupra prăzii. Au strălucit ca fulgerul tăişurile 
săbiilor. „De ce, tulburătorule, semeni vrajbă între oameni?”

Drumeţul nostru şi-a amintit cum a strâns foile aruncate în toate 
părţile şi parcă ar fi auzit cântecul încă o dată. Prin stepă alergau în 
goană caii – cneazul Igor şi-a condus regimentele pe pământul cuma-
nilor la luptă pentru pământurile ruseşti.

1Tulburător – buntaş.
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Criţa suna până la cer – luptau rusicii împotriva duşmanului, căutând 
onoare pentru sine, iar pentru cneaz – glorie. Chiar şi iarba plângea, 
deoarece a treia zi, la ceasul prânzului, s-au aplecat steagurile lui Igor. 

Însă, acel cântec n-a fost ca o voce pustie. Acel, care l-a compus, 
credea: cuvintele sincere, fie şi amare, sunt ca o apă vie. De aceea şi 
se adresa cnejilor puternici. Dar a fost el, oare, auzit? Şi de ce a tăcut? 
Unde s-au pierdut urmele lui? 

Mai mult de zece ani a căutat poetul-călător cheile acestei taine. A 
trecut în lung şi-n lat ţinuturile Kyiv şi Cernighiv, pământurile Volyniei, 
Smolenskului şi Vladimir-Suzdal – s-a aflat în toate oraşele şi orăşelele, 
pomenite în „Cântec”...”.

Prin anul 1198 poetul a sosit în Galiţia. Drumul ducea undeva în 
munţi. Călătorul se grăbea: trebuia să intre în oraş până la asfinţitul 
soarelui. 

– Ce vânt te-a adus, omule, la Halyci? – l-au întrebat la poartă. Nu 
cumva eşti în slujba duşmanilor domnitorului nostru, nu cumva slujeşti 
cneazului Roman al Volyniei şi boierilor galiţieni nesupuşi. Nu cumva 
duşmanii plănuiesc un nou atac asupra noastră?

Prima noapte a petrecut-o în închisoare. „Nu are Volodymyr Iaro-
slavovyci nici o putere părintească odată ce-i întâmpină astfel pe cei 
străini, cugeta călătorul stând pe un braţ de paie. Chiar şi foile de per-
gament cu textul „Cântecului” mi-au fost luate de slugile lui. Las să-l 
citească cneazul...”.

Cugetările lui au fost întrerupte la auzul cheilor în broască. 
 Iată-l pe acest călător, se auzi vocea omului de serviciu. Nu-l crede, 

cneazule. E foarte hâtru. Ba e şi poet...
Volodymyr privi ţintă în ochii călătorului, îi întoarse pergamentul şi 

deja în uşă îl întrebă:
– De unde ai luat „Cântecul...”
Amintirile s-au abătut ca o furtună asupra poetului călător. 
– De unde ştii, cneazule, că acest „Cântec...” nu este creaţia mea. 

Poate că îţi aparţine?
Cneazul se părea că n-a auzit acea întrebare. Fără să privească la 

întemniţat a ieşit în tăcere. 
Nu la mult timp, la Halyci s-a auzit dangăt de clopote. Murise cneazul 

Volodymyr – fiul lui Iaroslav Osmomysl, fratele Iaroslavnei – soţia lui 
Igor, cneazul de Novgorod-Siverski.

„N-a spus... N-a spus...” – băteau clopotele despre marea taină.

1Criţă – metal tare turnat in fier.
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Descrierea unui străin
În decursul istoriei sale, Ucraina a fost vizitată de mulţi străini. Dru-

muri cu totul diferite îi aduceau pe aceştia în ţinutul cazacilor. Unii 
călătoreau, alţii veneau cu războaie. Au fost şi de acei, care nimereau 
pe malurile Niprului, făcându-şi îndatoririle de serviciu. 

– Aţi crezut vreodată că soarta o să vă arunce pe malurile Niprului? 
– Erau timpuri când nici nu ştiam despre această denumire.
Astfel discutau doi ofiţeri francezi, angajaţi de regele polonez, care 

supravegheau lucrările de construcţie a unei cetăţi. Unul dintre aceştia, 
inginer de profesie, nu era chiar atent la discuţie. Gândurile lui erau 
concentrate la altceva. Observând neatenţia inginerului, prietenul său 
a decis să facă o glumă: 

– Vreţi să inventaţi un dispozitiv, care ar face cetatea dumneavoastră 
de nepătruns pentru cazaci? Grăbiţi-vă, regele polonez a promis o 
recompensă pentru acel care-i va depăşi pe zaporojeni. Dacă veţi 
reuşi, domnule Bauplane, veţi deveni cel mai bogat om din lume. Cu 
atât mai mult că şi pentru construcţia acestei fortăreţe vă plătesc bine.

Inginerul, însă, n-a răspuns nici la această glumă. Ofiţerul cam piper-
at la limbă nu dorea să cedeze şi a decis să-l ia pe inginer din scurt:

– Nu este chiar atât de uşor să-i birui pe zaporojeni. Acestor oameni 
le sunt caracteristice nu numai vitejia şi dârzenia. Ei cunosc la perfecţie 
tehnica militară modernă. Să zicem, aţi auzit dumneavoastră despre 
aceea că aceşti cazaci au flotă submarină proprie?

Întrebarea a lovit în ţintă. Despre tehnică inginerul Bauplane putea 
să vorbească ore în şir. Aşadar, i-a povestit cu multă plăcere prietenu-
lui său tot ce a reuşit să afle despre armele secioviştilor. Şi, deoarece 
întrebarea se referea direct la flotă, inginerul şi-a început răspunsul 
anume cu flota.     

El i-a povestit că marea este pentru cazaci cea mai importantă în-
cercare. Cazac adevărat era considerat acel seciovist, care a fost pe 
mare, care a luat parte la campaniile maritime. Acesta era înrolat ime-
diat în armata căzăcească. 

– Vasele căzăceşti nu prea mari, numite „pescăruşi”, a continuat 
Bauplane, sunt menite anume pentru luptele pe mare. Cât priveşte 
flota submarină, aş vorbi despre capacitatea ei de a se menţine sub 
apă. Aici cazacii recurg, într-adevăr, la şiretlicuri foarte vechi, cunos-
cute numai de ei: ţinând în gură o coadă lungă şi deşartă de trestie ei 
pot sta sub apă nevăzuţi o bună bucată de timp. 
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Inginerul începu să povestească despre o altă armă a cazacilor:
– Artileria le dă cazacilor o putere foarte mare. Se vorbeşte că la Sece 

sunt în permanenţă 50 de tunuri, tăinuite cu grijă de către zaporojeni. 
– Dar cine produce aceste tunuri? – s-a interesat interlocutorul lui Bau-

plane. - Doar printre cazaci nu sunt ingineri.
– Anume în aceasta şi constă căci cazacii sunt meşteri de toată mâna. 

Ei îşi produc singuri armele, având grijă nu numai de perfecţiunea lor 
tehnică, ci şi de aspectul exterior. Armele, pistoalele şi săbiile lor sunt 
adevărate opere de artă. 

– Se spune că aceşti cazaci luptă nu numai cu ajutorul armelor şi 
săbiilor, ci şi cu lopeţile. 

– Aşa este, a răspuns Bauplane. - Despre zaporojeni se vorbeşte că 
în lume nu există armată, care ar săpa mai bine şanţuri decât a lor. Cea 
mai mare invenţie a cazacilor este tabăra de campanie, pe care aceştia 
o folosesc în scopuri de apărare în stepă. Amenajarea unei astfel de 
tabere este foarte simplă: cazacii îşi adună într-un cerc toate căruţele, 
le leagă una de alta cu un lanţ gros, iar în împrejur sapă un şanţ adânc. 
O asemenea tabără căzăcească este capabilă să opună rezistenţă timp 
de câteva săptămâni. 

– Dumneavoastră, domnule inginer, nu pierdeţi timpul în zadar. Re-
gele v-ar fi foarte recunoscător pentru această informaţie. Mi se pare că 
maiestatea sa are de gând să lupte cu cazacii. De aceea a şi dat ordin 
să fie construită această fortăreaţă. 

Inginerul Bauplane s-a aflat în Ucraina timp de 17 ani. Revenind acasă, 
în Franţa, el a scris cartea „Descrierea Ucrainei”, în care le-a povestit de-
taliat conaţionalilor săi despre toate cele văzute în ţinutul cazacilor. 

Prima sabie a lui Hmelniţki
Lumea se făcu albă de atâta ploaie. Nu se vedea nici cer, nici pământ. 

Numai ploaie torenţială peste tot. Unde nu priveai, turna aidoma unui 
perete alb. 

Ploaia a „furat” pentru un timp oarecare sentimentul pericolului. Cât 
de bine ar fi să uiţi, măcar pentru o clipă, despre război, să stai, ca în 
copilărie, faţă-n faţă cu ploaia, lăsând picăturile calde să cadă pe obraz 
şi în suflet. 

Călăreţul şi-a scos căciula mare şi udă şi a închis ochii. A fugit cu 
gândul prin stepele căzăceşti. Şi-a adus aminte de o buruiană foarte 
mirositoare. I-a venit un dor nebun de ea, de acele râuleţe, mlaştini şi 
bălţi, de ploile din copilărie, calde ca glasul şi mâna mamei.
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Cât de mult şi-ar dori să-i vadă pe fraţii săi aici, în ţinutul pădurilor 
din Volynia. Fără să spere într-o minune, a încercat să-şi spulbere 
aceste gânduri, a privit împrejur, dorind să găsească acea buruiană 
mirositoare. Căutând cu ochii în jur, a văzut, prin perdeaua de ploaie, 
la câţiva metri de el două siluete. A auzit şi scrâşnetul rece al armelor. 
„De câte ori mi-a salvat viaţa această buruiană fermecată, s-a gândit 
călăreţul, ca atunci, în apropiere de Vinnyţea”.

Ploaia nu înceta şi nici amintirile nu doreau să-l lase în pace. Acum 
câţiva ani i-a fost dat să apere oraşul Vinnyţea. Era pe la sfârşit de 
iarnă. Capcana pentru polonezi era pregătită. Din ordinul lui, cazacii 
au săpat în râu o groapă. Pentru ca inamicul să nu-şi dea seama de 
şiretlicurile lor, au pus de asupra gropilor câteva braţe de paie şi fân. De 
departe părea un drum bătătorit de mai mulţi. Pentru a se convinge că 
a făcut aşa cum trebuia, a stat o bună bucată de timp lângă acel drum 
şi era cât pe ce să nimerească într-o groapă. Dar... mirosul îmbătător 
al buruieni. Acel miros de stepă l-a făcut să oprească calul chiar la 
marginea gropii în care era cât pe ce să cadă.... Călăreţul şi-a scuturat 
haina udă şi a intrat în adăpost. 

Peste puţin timp colonelul Bogun era deja în tabăra căzăcească. 
Cazacii erau îngrijoraţi. Ploaia, care nu contenea, spăla totul ce-i sta 

în cale. Dar iată numai acel sentiment de îngrijorare din sufletele lor 
era mai puternic decât ploaia. 

– Armata fără hatman e ca şi albinele fără matcă. Hai să mergem 
după tatăl Hmelniţki. Fără el vom muri, s-au auzit vorbe prin ploaie. 

– Cum să-l găsim pe hatmanul nostru când ştii prea bine că îl ţine 
prizonier hanul trădător?

– Şi Bogun tace. Pe semne rugina i-a mâncat sabia, iar cu mâinile 
goale nu ai cum lupta. 

– Eh, câmpie de la Beresteciko, casă a cazacilor! Starşinei îi este 
indiferentă soarta noastră. Ea se ocupă de solia, care va pleca la re-
gele polonilor, cu care va discuta pacea şi alte privilegii pentru sine. 
Oare pentru aceasta am vărsat noi sângele vreo trei ani de zile?

– Pe semne, moartea a încercuit tabăra cazacilor. Dacă polonezilor 
nu le vor ajuta tunurile, apoi o să le ajute foamea şi trădarea. Cât timp 
ne vom putea menţine fără pâine? 

Aceste cuvinte amare îţi străpungeau inima. Ba mai era un adevăr 
straşnic: dacă nu se va reuşi să fie scoasă armata ucraineană din în-
cercuire, gloria căzăcească va pieri pentru totdeauna. Cazacii nu pu-
teau întârzia nici măcar cu o singură zi. Ivan Bogun s-a convins de  



177

Citiţi în timpul liber

acest lucru, aflându-se în ajun prin partea locului. A văzut cu ochi proprii 
ce fac polonezii peste râu pentru a îneca tabăra căzăcească. Şi cerul 
este, parcă, de partea duşmanului, căci toarnă ca din găleată! Bogun a 
plecat înspre cortul hatmanului la şedinţa consiliului cu intenţia fermă 
de a face tot posibilul pentru eliberarea cazacilor. 

În noaptea zilei de 30 iunie anul 1651, Consiliul starşinei l-a ales 
pe colonelul Ivan Bogun în calitate de hatman ordonator şi a adoptat 
hotărârea ca armata căzăcească să iasă din încercuire. 

Ceaţa de dimineaţă camufla cum nu se poate mai bine schimbările, 
care au fost făcute în armata ucraineană. Fiind apăraţi de un detaşament 
de cavalerie de câteva mii de ostaşi, condus personal de Ivan Bogun, 
forţele principale ale cazacilor s-au retras din încercuire. „De i-am ţine 
cu zăhărelul pe poloni măcar câteva ore! Dacă regele polonez nu va 
crede şiretlicurilor căzăceşti şi se va gândi bine de ce solii noştri au ac-
ceptat atât de repede pacea, lupta este inevitabilă – strângea lângă el 
arma hatmanul Ivan Bogun. 

... Când ceaţa s-a împrăştiat, polonezii au văzut tabăra căzăcească 
pustie. 

– Acesta este nu altceva decât un şiretlic al lui Bogun, vorbeau între 
ei ostaşii polonezi după victoria împotriva cazacilor, care n-au reuşit să 
iasă din încercuire. Acel colonel are şiretenia unei vulpi. Iarăşi a ieşit 
curat. Cine va prinde acea vulpe de coadă?

Regimentele căzăceşti, care au scăpat de prizonierat, se întorceau 
acasă. Ploua şi fiecare cazac era conştient de faptul că rănile se vor 
vindeca şi că ei vor obţine noi victorii. Doar în primele rânduri se află, 
ca totdeauna, prima sabie a lui Bogdan Hmelniţki – colonelul Ivan Bo-
gun.

La răspântiile unui război secret

Copistul general, Ivan Vygovski, studia scrisorile, pe care le primise 
în ultima vreme de la domnitorii străini şi de la solii acestora. „Luminăţia 
voastră”, „luminat şi puternic”, „cel mai luminat” – astfel se adresau 
străinii către hatmanul Hmelniţki. 

1Hatman ordonator – persoană care deţine temporar titlul de hatman.
2Copist general – unul dintre cei mai sus-puşi guvernanţi ai statului căzăcesc, 

responsabil de documentaţia de stat şi corespondenţă, care conducea structurile de 
recunoaştere, legăturile diplomatice cu statele străine.
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Reţinere şi perseverenţă, iar uneori şi o vrajbă camuflată putea fi 
citită în acele adresări. Nu din dorinţă proprie, ci din cauza tăişului tare 
al paloşului, străinii îl recunoşteau pe conducătorul Ucrainei căzăceşti. 
Hatmanul Bogdan Hmelniţki avea o mulţime de duşmani ascunşi. De 
aceea, era nevoit hatmanul să fie cu ochii în patru, să poată citi printre 
rânduri, să gândească profund – acestea sunt legile războiului secret. 

Uşa cancelariei hatmanului se deschise. 
– Să fii sănătos, cazace, a răspuns bucuros Vygovski la bineţea unui 

vechi cunoscut. Cum stau lucrurile pe pământul leşesc? Ce se aude 
nou de la domnul rege?

După obicei, străinul examină cu atenţie odaia. După ce s-a convins 
că copistul general este singur, a scos din mapă nişte foi de hârtie.

– Le-ai adus exact la timp. Astăzi va avea loc întâlnirea hatmanului 
cu solii polonezi. E bine dacă el ştie despre intenţiile guvernului po-
lonez.

Vygovski a desfăcut foile şi a început să le examineze cu atenţie. 
Acestea erau dările de seamă cifrate ale şambelanului personal al 
domnitorului polonez, Vasyl Vereşciak. Deja trei ani la rând el îi ajută 
pe cazaci în războiul împotriva Reci Pospolitei. Tânărul a obţinut o în-
credere deosebită din partea regelui. Asistă la toate consfătuirile se-
crete, care au loc în palatul regal. Hmelniţki preţuieşte în mod deosebit 
comunicările lui Vasyl. 

– Să intri deseară pentru unele dispoziţii din partea hatmanului pen-
tru domnul şambelan, a spus copistul general conducându-l pe oas-
pete. Să vedem ce ne vor spune solii în timpul mesei. 

După scurte tratative cu hatmanul, în odaia pentru ambasadorii 
străini au început discuţiile. De unde poate să ştie Hmelniţki, cuvânt în 
cuvânt, ce se va vorbi acolo? „Cu ce aţi venit, domnule staroste, l-a luat 
din scurt Hmelniţki pe conducătorul soliei, şi ce a dorit să-mi transmită 
domnul voievod ştiu deja...” Posedă, totuşi, Hmelniţki, arma secretă a 
recunoaşterii. Şi încă cum o posedă! Aceasta îi adaugă încredere în 
victorie. Nu un singur domnitor polonez ar fi tresărit la auzul cuvintelor 
inspirate ale lui Hmelniţki: „Voi scoate din jugul polonez întregul popor 
rus... Nu voi merge cu război peste hotare, nu voi ridica sabia nici asu-
pra turcilor şi nici a tătarilor.

1Leşesc – polonez, în acele timpuri ucrainenii îi numeau pe polonezi leşi.
2Şambelan – demnitar de rang superior în statele monarhice din apusul Europei.
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Îmi ajunge ceea ce am în Ucraina – venit şi bogăţii de pe pământurile 
cnezatului meu până la Lviv, Holm şi Halyci. Mergând la Visla, le voi 
spune leahilor: fiţi cuminţi şi tăceţi! Dar dacă vor striga de după Wisla, 
îi voi găsi neapărat şi acolo. Dacă cineva va dori să mănânce pâinea 
împreună cu noi, va trebui să dea ascultare Armatei Zaporojene”.

Iată aceasta este ospitalitatea lui Bogdan!
Îngrijoraţi şi tăcuţi, solii polonezi au sosit la curtea hatmanului ca să 

„mănânce pâine”. Casa lui Hmelniţki i-a întâmpinat cu grijile ei cotidi-
ene. 

Nici un domnitor nu trăia atât de modest! „Ar fi bine să avem aici 
omul nostru, căci, se pare, nici de data aceasta nu vom putea îndepli-
ni dispoziţia secretă a regelui”, cugetau solii privind la amenajarea 
obişnuită a odăii, unde urma să aibă loc prânzul. 

Într-adevăr cum poţi să-l scalzi în bogăţie pe acela, care pune cel 
mai mare preţ pe libertate? 

Când noaptea a aprins frumoasele sale felinare de asupra Ucrainei, 
din Cighirin spre Varşovia au plecat doi călăreţi – unul din partea hat-
manului pentru şambelanul regelui cu o nouă însărcinare, iar cel de-al 
doilea – din partea solilor către rege cu cuvinte de justificare. „Cel mai 
regretabil este faptul că nu putem obţine nici un fel de informaţii despre 
duşman, deoarece este imposibil de a găsi aici un spion”, scriau ei. 
Aşadar, la răspântiile războiului secret victoria este, deocamdată, de 
partea lui Bogdan Hmelniţki. 

O întâlnire neaşteptată

Taras Şevcenko şi-a auzit numele, a întors capul şi a început să 
caute în juru-i feţe cunoscute. 

– Îmi pare bine că te văd, dragă prietene! – văzu el în sfârşit un vechi 
cunoscut, care-i zâmbea blând. – Demult nu ne-am mai văzut.

Şevcenko încercă să-şi amintească când s-au văzut ultima oară. 
Într-adevăr a fost aceasta tare demult. Eh, soartă, soartă! Acum, după 
întoarcerea din detenţie, care a durat zece ani, Taras are parte, mai 
în fiecare zi, de astfel de întâlniri. Câte amintiri plăcute îi dăruiesc ele!

– Nu-ţi vine a crede, Taras, cu cine-ţi voi face cunoştinţă acum.
Numai la auzul acestor cuvinte Taras a atras atenţia la bărbatul care 

stătea alături. 
– Poftim, a continuat el. Acesta este fiul fostului tău proprietar – Vasi-

lii Pavlovici Enghelgard.
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Taras îl privi cu atenţie pe necunoscut. Acest nume îi amintea de 
amarul din trecut – iobăgia. 

... În acel ţinut,
În acea casă, în rai,
Am văzut iadul... 
Am fost asuprit,
Acolo munceşti din greu
Şi nicicând nu te poţi ruga.
Taras Şevcenko privi gânditor la omul din faţa lui. Apoi îi întinse 

tânărului Enghelgard mâna şi zise:
– Mari şi necunoscute sunt lucrurile tale, Doamne.
– Taras Grygorovyci, a spus oarecum fâstâcit Enghelgard, sunt un 

mare admirator al versurilor dumneavoastră. Sunt foarte bucuros că, 
în cele din urmă, v-au eliberat. Sper că nu aveţi de gând să abandonaţi 
creaţia?

Şi din nou gândurile amare îi măcinau cugetul şi sufletul. 
Taras Şevcenko şi-a auzit sentinţa în data de 30 mai anul 1847. „Să 

fie exilat sub cea mai drastică supraveghere. A i se interzice să scrie şi 
să deseneze”. Atunci povara sentimentului unei morţi inevitabile, care 
se va produce departe de locurile natale, i-a otrăvit sufletul lui tânăr:

Nu mă va ocoli nici pe mine,
Mă va prinde pe pământ străin,
Mă va ucide după gratii,
Nimeni nu-mi va pune cruce
Nici nu mă va pomeni.
Deja în dimineaţa zilei de 31 mai, el a fost scos din celula închisorii 

şi pus într-o trăsură – începea călătoria deloc veselă. Timp de zece 
zile a parcurs circa nouă mii de verste. El putea să bea, să mănânce 
şi să se odihnească numai atunci când erau schimbaţi caii. Autorităţile 
se grăbeau foarte mult să-l ducă cât mai departe de capitală pe acest 
poet şi pictor ucrainean periculos. 

În data de 22 iunie, Şevcenko s-a pomenit într-o cazarmă militară. 
L-au măsurat, i-au dat îmbrăcăminte, care-i era cam strâmtă, număr şi 
livret militar. „Ai nimerit în armată din motive politice?” - parcă aude şi 
acum întrebarea ofiţerului. „Da”, a răspuns el. „Nu „da”, ci „Întocmai, 
excelenţa voastră”, a urmat cerinţa. 

„Nu-i nimic mai rău decât sclavia!” – îşi măsura el durerea prin ver-
suri. „Pe lângă toate, a scris în jurnalul de notiţe, mi-a fost interzis să 
desenez. Mi-a fost ruptă cea mai de suflet meserie din viaţa mea. Nici 
tribunalul, condus de însuşi Satan, n-ar fi pronunţat o sentinţă atât de 
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rece şi inumană”...
Fără să audă răspunsul, Enghelgard şi-a cerut scuze şi s-a retras. 

Taras Şevcenko se îndreptă spre atelierul său de creaţie. În drum şi-a 
amintit de ziua când a fost răscumpărat din şerbie. La insistenţa pri-
etenilor a fost adunată suma necesară de bani – 2500 de carboave. 
Anume cu aceşti bani a fost vândut portretul lui Vasilii Jukovski de Karl 
Briulov. Imediat după ce a primit banii, Enghelgard a semnat foaia 
de eliberare. S-a întâmplat aceasta la 22 aprilie anul 1838. Pe atunci 
Taras avea 24 de ani. Ziua aceea a devenit cea mai frumoasă din viaţa 
lui. Deja este liber, toate uşile-i sunt deschise. Acum va putea învăţa 
să deseneze!

După ce i-au cusut haine noi, Şevcenko a mers, împreună cu 
Soşenko, la o oarecare instituţie, unde au înregistrat actul de eliberare. 

În ziua următoare, pe la ora zece, a venit la Briulov. De atunci a 
început să frecventeze Academia de arte pe mijloacele din fondul de 
încurajare a pictorilor. Scria şi versuri. 

Pe la finele anului 1838 face cunoştinţă cu Petro Martos din Pol-
tava, care-i comandă propriul portret, realizat cu vopsele de acuarelă. 
Odată, venit să pozeze, Martos a observat pe podea o bucată de foaie 
de hârtie ruptă. Ridicând-o, a citit pe ea:

Ca o scorpie roşie
Ne aduce Alta veşti...
Interesându-se mai îndeaproape de aceste rânduri, Martos a aflat că 

tânărul pictor are sub aşternut multe versuri. Cu timpul, în anul 1840, 
pe mijloacele băneşti ale lui Martos, la Kyiv a apărut o mică cărţulie cu 
denumirea „Cobzarul”.

... „Mi-a răvăşit amintirile acest Enghelgard”, s-a gândit Şevcenko, 
deschizând uşa atelierului.

A intrat, a aprins o lumânare, a deschis jurnalul de notiţe şi a scris: 
„Multe lucruri s-au petrecut în sufletul meu în timpul întâlnirii cu fiul fos-
tului meu stăpân. Să fie dat uitării tot ce a trecut, pace şi dragoste pen-
tru  tot ceea ce este în prezent”.

Şi totuşi, gândul înspre tine zboară...

І

– Mykolka, ce s-a întâmplat? Am impresia că nu mă asculţi defel. 
Larisa Petrivna privea la elevul său, încercând să clarifice pricina 
neatenţiei lui. 

– Priviţi la cer, atât doar a spus băiatul.  
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Albastrul moale al cerului din Egipt – atât de azuriu şi frumos, s-a ap-
rins în câteva clipe. Imediat cerul deasupra Helvanului s-a transformat 
într-un tot multicolor, neînţeles de oaspeţi. 

– Iată, mi se pare acesta este suflul pustiului, a spus îngândurată 
Larisa Petrivna. – Trebuie să întrebăm, Mykolka, mai amănunţit de ci-
neva de aici. Iată-i pe Said şi Muhamed, mergi mai repede de află ce 
ar fi asta?

Mykolka a rupt-o din loc. Nu peste mult timp s-a întors deosebit de 
agitat. 

– Este khamsin! – a strigat el victorios şi bucuros că a aflat ce se 
întâmplă. – „Khamsa” din arabă înseamnă „cinci”. Said mi-a spus că 
oamenii din partea locului leagă acest vânt cu nisip de cifra „cinci”, 
deoarece el suflă timp de cincizeci de zile sau atâtea zile, numărul 
cărora se împarte la cinci.

– Haide dar să supraveghem, a spus Larisa Petrivna privind încă o 
dată la cer. Mai apoi a adăugat îngândurată: 

Khamsinul tare prin pustiu se plimbă
Nisip fierbinte-n aer risipind,
Cu aripile-i iuţi ca gândul se avântă
Cu-arşiţă tare răsuflând. 

II

 În hol, Larisa Petrivna şi Mykolka au încercat să reia lecţia. Însă, 
khamsinul fierbinte, care gospodărea afară, puse stăpânire şi pe sen-
timentele şi gândurile profesoarei şi ale elevului. Cu atât mai mult că 
Larisa Petrivna, renumită poetesă ucraineană, cunoscută sub numele 
de Lesia Ukrainka, ca un artist adevărat nu putea rămânea indiferentă 
faţă de acest fenomen al naturii. Boala nemiloasă a impus-o să 
călătorească mult. Iată şi acum se află în Egipt la tratament. „Egiptul 
nu m-a decepţionat, ci din contra – mi-a creat impresii deosebit de 
puternice”, scria poetesa într-un mesaj către mamă-sa. Impresiile erau 
atât de puternice şi inspirate, încât îi trezeau dorinţa de a crea. În acel 
an, Lesia Ukrainka a scris un ciclu de versuri „Primăvara în Egipt”, în 
care şi-a exprimat admiraţia faţă de această ţară a soarelui. Nici în 
străinătatea îndepărtată scriitoarea n-a uitat de Patrie. Nici soarele, 
nici natura fermecătoare a acelor locuri nu-i puteau înlocui dorul de 
plaiurile natale, care o chemau ca pe o pasăre:

Şi totuşi, gândul înspre tine zboară,
Ţinutul meu nefericit,
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Cum de tine-mi amintesc
Inima din piept de jale-mi se usucă.
Acolo, în pădurile Volyniei, s-a pierdut cea mai mare minune – sen-

sul vieţii. 
Încă din copilărie, în închipuirea Lesei trăiau Mavka şi Perelys-

nyk, precum şi alte personaje... Odată, ascultând povestea despre 
pădureanca Mavka, micuţa Larisa Kosaci se mira: marea comunitate a 
vieţuitorilor pădurii nu ştie de moarte. Iarna îşi dezbracă haina aidoma 
unui copac, iar primăvara se trezeşte din nou la viaţă. 

– Dacă ar avea şi oamenii o asemenea posibilitate, visa fata.
– Oamenii, draga mea, sunt puşi la grele încercări, i-a lămurit mama. 

– Cine va duce ca Mavka acel fior al dragostei prin toate greutăţile vieţii 
şi nu-l va schimba pe nici un fel de bogăţii, acela va primi în dar ceea 
ce este nemuritor. Pentru aceasta, însă, omul trebuie să fie puternic. 

De multe ori Lesia îşi amintea de cuvintele mamei. Cât de grele 
sunt încercările la care ea a fost supusă? Boala care o macină şi 
sloboade rădăcină drept în inimă şi... Chiar şi suflul fierbinte al pus-
tiului s-a dovedit a fi cu neputinţă să-i aline dorul de Patrie, de rude 
şi cei apropiaţi. De aceea, nu este de mirare că în îndepărtatul Egipt 
s-a născut poemul „Jupâneasa”, pătruns de marea dragoste pentru 
Ucraina. Această creaţie a avut un destin nefericit. Sentimentele sincere 
de dragoste pentru pământul natal, apelul înflăcărat către compatrioţi 
de a se elibera de asupritori şi de a fi stăpâni în casa proprie i-a speriat 
într-atât pe duşmanii statalităţii ucrainene, încât poemul a fost ţinut sub 
tăcere timp de 70 de ani. Abia când Ucraina a devenit liberă, cuvintele 
Lesei au fost auzite de popor.

III

– Larisa Petrivna, ce v-a impresionat cel mai mult, a întrebat-o cum-
va tainic Mykolka pe profesoara sa. 

– Culorile, a răspuns Larisa Petrivna. – Îmi place îmbinarea lor. Este 
ca şi în Ucraina pe timp de seară. 

De după geam se auzea vântul fierbinte purtând nisipul în toate 
părţile. Soarele de prânz împrăştia razele-i aurii. Fiecare se gândea la 
ale sale. Cine ştie, poate chiar în acele clipe în sufletul Lesei Ukrainka 
luau naştere cuvintele:

Noapte bună, soricel! Mergi spre asfinţit
De-i vedea Ucraina - salut-o!
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Manifestaţia ucraineană
Kyivul amintea despre un râu de primăvară. Pe clipă ce trecea, 

pe străzile lui venea tot mai multă lume: valul revoluţiei le scotea din 
case chiar şi pe doamnele în etate. Vântul rece de martie făcea să 
fâlfâie drapelele galben-albastre, înşfăca ziarele, care au fost lăsate de 
dimineaţă fără supraveghere, şi ducea vestea în cele mai îndepărtate 
colţuri ale capitalei: „Toţi la manifestaţia ucraineană!” Anume cu o ase-
menea lozincă a apărut, în acea zi de 19 martie anul 1917, primul 
număr al noului ziar kievean „Ştiri din Rada Centrală Ucraineană”.

- Bunele, dă-te mai bine într-o parte, glumeau tinerii gimnazişti pe 
contul unui ţăran cu pletele albe ca iarna, care dorea concomitent să 
admire uliţele oraşului şi să citească ceva în ziar.

– Ce se întâmplă, nu înţeleg – oameni mulţi dar nu ai de la cine să 
afli nimic, mormăi bătrânul în sinea lui. 

– Întreabă-ne pe noi, bunele, dar mai întâi dă-te la o parte din drum, 
spuneau tinerii. 

– Am venit de departe, fecioraşilor, vreau, înainte de moarte, să mă 
închin sfântului nostru pământ kievean şi o caut pe Sfânta Sofia. 

– Să ştiţi că v-a mers, l-au încurajat tinerii pe bătrânel. - Şi noi mer-
gem într-acolo. 

– Dacă nu glumiţi cu mine, mă alătur la grupul vostru. Poate că în 
mijlocul vostru voi întineri şi eu puţin. 

Peste câteva clipe s-au pomenit cu toţii între miile de kieveni. Ţăranul 
începu să se intereseze despre toate noutăţile din capitală. 

– Primul lucru, pe care aş dori să-l aflu de la voi, băieţi: încotro se 
îndreaptă toţi aceşti oameni?   

– Iată, citiţi, i-a arătat unul dintre gimnazişti spre titlul cu caractere 
mari din ziarul, pe care-l mai ţinea în mână bătrânul – „Manifestaţia 
ucraineană”.

– Dar ce înseamnă aceea „manifestaţie”?
– Suntem noi, împreună cu dumneavoastră şi cu toţi aceşti oameni. 

Cu toţii am ieşit în stradă la chemarea Radei Centrale Ucrainene, deo-
arece dorim să fim gospodari în propria casă. 

– Am auzit că în Rusia nu mai există ţar. Poate că într-adevăr a sosit 
momentul ca şi Ucraina să obţină libertate.

– De aceea şi trebuie să susţinem Rada Centrală ca toată lumea să 
ştie că avem guvernul nostru, care este recunoscut şi respectat de 



185

către popor. Astfel ne va fi mai uşor să ne înţelegem cu vecinii ca ei să 
recunoască dreptul Ucrainei la Independenţă. 

– Da ce avem deja guvernul nostru – Rada Centrală?
– Dacă vom susţine Rada Centrală şi ne vom da voturile pentru ea, 

în curând vom avea, bineînţeles, propriul guvern.
– Faceţi un lucru mare, băieţi.
– Veniţi şi dumneavoastră cu noi. Imediat vom pleca înspre Duma 

orăşenească. Acolo va lua cuvântul preşedintele Radei Centrale, My-
hailo Gruşevski. De acolo vom pleca în Piaţa Sofia, la Vecea poporului. 

Sute de drapele de culoare galben-albastră fâlfâiau de asupra Ky-
ivului. Manifestaţia, care număra o sută mii de persoane, se apropia de 
Duma orăşenească. Cuvinte calde de salut le-au fost adresate oame-
nilor de către cei mai destoinici reprezentanţi ai capitalei. Dintr-odată 
toţi au tăcut. O voce aşezată chema mulţimea: „Să jurăm sub drapelul 
lui Şevcenko că vom lupta şi nu vom depune armele până când nu vom 
obţine libertate pentru ţinutul nostru!”

– Iată, bunele, acesta este Myhailo Gruşevski. Iar ce înseamnă 
cuvintele spuse de el – cugetaţi singur. 

 Pentru o clipă s-a făcut o tăcere solemnă. Apoi a avut loc ceva in-
credibil: oamenii au căzut în genunchi, au ridicat mâinile în sus şi au 
jurat. Cei din primele rânduri l-au luat pe Myhailo Gruşevski în braţe şi 
l-au dus la etajul doi al Dumei, la balcon, iar de acolo l-au arătat popor-
ului. Mii de voci au exclamat într-un glas „Glorie părintelui Gruşevski!”

– Nu este voinic, dar ce putere are! - s-a mirat ţăranul.
– Ce n-am da să avem înţelepciunea lui.... Myhailo Gruşevski este 

cel mai renumit savant-istoric ucrainean. Studiază istoria poporului 
nostru din anii de studenţie. El este convins că ucrainenii sunt demni 
de a avea statul lor propriu. Iată de ce, fără să stea mult pe gânduri, 
Gruşevski a acceptat să conducă Rada Centrală. 

– E foarte bine!. Ucraina are nevoie de capuri luminate, spuse 
bătrânul. 

– Sosirea lui Gruşevski la Kyiv era aşteptată cu nerăbdare. Rada 
Centrală a fost creată încă atunci când profesorul era în detenţie. Când 
a sosit în Patrie, a aflat despre alegerea sa în postul de conducător 
al Radei Centrale. Atunci Gruşevski a spus cu mândrie: „Este pentru 
mine cea mai mare onoare, pe care am avut-o vreodată”. 

... Coloana de manifestanţi se apropia de Piaţa Sofia.

Citiţi în timpul liber
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Anume acolo, ca şi în vremurile cnejilor, urma să aibă loc Vecea 
poporului. Pe Maidan fâlfâia mândru drapelul ucrainean, unit cu buzdu-
ganul lui Bogdan Hmelniţki. Kievenii şi oaspeţii, sosiţi din toată Ucraina, 
salutau hotărârea Radei Centrale. 

– Sunt fericit, băieţi, că am avut posibilitatea s-o văd pe Sfânta Sofia 
în asemenea zi, a spus ţăranul, îmbrăţişându-i pe gimnazişti. – Voi 
duce acasă credinţa că pentru Ucraina liberă se vor pronunţa milioane. 

Despre ce a povestit medalia străbunicului
– Este cineva acasă?! – a răsunat vocea tare a tatei. 
Bucurându-se nespus, Dmytryk a înşfăcat desenul şi s-a aruncat în 

braţele părintelui. 
– În sfârşit ai venit, tăticule. M-am săturat să te tot aştept. Ne pregătim 

pentru sărbătoarea de mâine, iar fără ajutorul tău mă tem că nu voi 
scoate-o la capăt.

Băiatul a desfăcut coala de hârtie cu desenul neterminat.
– Stai să le luăm pe toate la rând. Ce fel de însărcinare ai primit? 
– Către Ziua Victoriei, pregătim în şcoală expoziţia „Memoria 

pământului”. Clasa noastră a muncit de minune: în decurs de un an 
am fost în excursie la Muzeul Marelui război pentru apărarea Patriei, în 
Parcul Gloriei. Pretutindeni am făcut fotografii. Aşa că avem un album 
întreg. Ieri, însă, ne-am sfătuit şi am ajuns la concluzia că memoria 
pământului este şi memoria familiilor, care locuiesc pe acest pământ. 
Am constatat că în multe familii se păstrează fotografii şi scrisori din 
acei ani de restrişte... Iar eu mi-am amintit despre medalia străbunicului, 
care se păstrează la noi.

Dmytryk s-a ridicat pe degete pentru a părea mai înalt. Băiatul a 
desfăcut încă o dată coala de hârtie, pe care era desenată medalia 
„Pentru apărarea Kyivului”.

Dmytryk se mândrea mult cu luptătorii, pe care i-a desenat foarte 
reuşit. 

– Ai un desen minunat, l-a lăudat părintele. - Ce fel de ajutor pot să-ţi 
ofer eu? 

– Înţelegi, am nevoie de un comentariu la acest desen pentru ca 
să fie clar: memoria despre care evenimente din timpul războiului se 
păstrează în familia noastră. 

– Iată cum stau treburile, zise gânditor tatăl privind pe geam, în care 
se vedea ca-n palmă malul drept al Niprului.

Valul negru al războiului a lovit Kyivul chiar în prima zi – la 22 iunie 
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anul 1941. În zorii acelei zile oraşul s-a cutremurat de primu bombar-
dament, iar peste o lună a devenit front al acţiunilor militare. În acele 
zile la Kyiv totul mirosea a război. Circa 200 mii de kieveni au fost 
înrolaţi în rândurile Armatei Roşii. Zeci de oameni lucrau la construcţia 
fortificaţiilor de apărare, şanţurilor, tranşeelor antitanc şi anti infante-
rie. Chiar elevii au luat parte la apărarea Kyivului, care a durat 73 de 
zile. Însă, cât de bine nu luptau ostaşii şi locuitorii oraşului, totuşi la 19 
septembrie anul 1941 cotropitorii au intrat în capitală. Astfel a început 
perioada ocupaţiei. Fiecare zi, trăită sub puterea ocupanţilor – iar ase-
menea zile au fost 778 – le aducea kievenilor suferinţe incredibile. Cea 
mai straşnică tragedie a Kyivului ocupat a fost cea de la Babyn Iar, 
unde şi-au găsit moartea mai mult de o sută mii de oameni. Mulţi ki-
eveni au fost duşi la munci silnice. Dacă până la război Kyivul avea o 
populaţie de 930 mii de locuitori, apoi după ce ocupaţia a luat sfârşit, 
ea constituia doar 180 mii.

Una dintre cele mai strălucite pagini ale istoriei ţinutului natal sunt 
evenimentele legate de eliberarea oraşului Kyiv. În luna octombrie a 
anului 1943, detaşamentele Armatei Roşii treceau, sub un tir intens de 
artilerie, peste Nipru. Însă ostaşilor le venea foarte greu să înainteze 
prin stâncile de pe malul drept. Atunci comandamentul a decis să 
recurgă la o manevră tactică: pe timp de noapte, ostaşii-eliberatori au 
trecut înapoi pe malul stâng şi s-au deplasat mai spre nord. Nu de-
parte de localitatea Litki, tancurile sovietice au trecut peste râul Desna. 
Ofensiva asupra Kyivului a început de lângă satul Liutij. În prezent ac-
olo funcţionează un muzeu, exponatele căruia povestesc despre acele 
evenimente. De la baza din Liutij – astfel se numea locul de unde a 
început ofensiva asupra capitalei, a fost aplicată lovitura decisivă şi, la 
data de 6 noiembrie anul 1943, Kyivul a fost eliberat...

Din relatarea tatălui Dmytryk a aflat că străbunicul său a devenit 
ostaş în primele luni ale războiului. A plecat pe front din Kyiv, iar în anul 
1943 a revenit în oraşul natal printre eliberatori. Nu departe de capitală 
a fost grav rănit. Cu medalia „Pentru apărarea Kyivului” a fost distins 
în anul 1961. Anume atunci a fost marcată cea de-a 20-a aniversare a 
evenimentelor tragice din toamna anului 1941, amintirea despre care a 
fost înveşnicită prin această medalie de stat. 

În ziua următoare, Dmytryk, împreună cu colegii de clasă, a păstrat 
un minut de reculegere în memoria eroilor. În acel moment el se gândea 
la medalia străbunicului şi la faptul că Ziua Victoriei este şi sărbătoarea 
lui.
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DE CE MONUMENTELE             
DE CULTURA FAC PARTE               

DIN PATRIMONIUL ISTORIC
§22.  ADUCÂNDU-I LAUDĂ LUI DUMNEZEU sau 
CELE MAI RENUMITE LĂCAŞURI DE ÎNCHINARE 

DIN UCRAINA

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să deosebiţi Catedrala Sfânta Sofia de Catedrala Adormirii Maicii Domnului 
din Kyiv. 2. Să alcătuiţi o povestire despre aceste monumente. 3. Să explicaţi 
prin ce se manifestă atitudinea grijulie faţă de monumentele de cultură. 

 Examinaţi ilustraţiile. Prin ce cuvinte-adjective puteţi caracteriza edificiul din 
imagine?  Care este menirea acestui edificiu? Cum credeţi, ce impresii 
aveau strămoşii noştri despre acest monument al culturii? S-a schimbat, 

oare, esenţial exteriorul bisericii în decursul istoriei sale milenare? De ce, după 
părerea dumneavoastră, totuşi au avut loc schimbări?

Catedrala Sfânta Sofia din Kyiv la etapa actuală şi o reconstrucţie a acestui edificiu 
de cult din secolul al XI-lea.  
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 Când a fost construită Catedrala Sfânta Sofia din Kyiv?

Catedrala Sfânta Sofia a fost construită în 
perioada înfloririi statului cu centrul la Kyiv. 
Domnea pe atunci cneazul Iaroslav, un fecior 
al lui Volodymyr cel Mare. După mai multe 
campanii şi lupte, câştigând în confruntările cu 
fraţii săi dreptul de a domni la Kyiv, Iaroslav a 
reuşit să evite unele învinuiri în cruzime şi a 
rămas în amintirea urmaşilor ca un cneaz 
paşnic şi liniştit, care avea o pasiune aparte 
pentru cărţi. Citea zi şi noapte, de aceea a şi 
fost botezat cu numele „cel Înţelept”. Despre 
istoria lăcaşului aflăm din letopiseţul „Povestea 
vremurilor de demult”, unde găsim înscrierea 
că la 1037 „a întemeiat Iaroslav un oraş – 
marele Kyiv, iar acest oraş are porţi de aur. A 

construit el şi biserica Sfintei Sofia întru voia lui Dumnezeu”.
Catedrala Sfânta Sofia era cel mai mare, după proporţii, edificiu din 

Kyiv în timpul lui Iaroslav cel Înţelept. Durată din piatră, biserica era 
împodobită şi înconjurată cu două rânduri de galerii deschise. 

1. Un fragment de perete al Catedralei Sfânta Sofia. Pereţii lăcaşului au fost 
construiţi din pietre naturale de mari dimensiuni – granit şi cuarţit de culoare roză.

2. Partea interioară a Catedralei.

1 2

Iaroslav cel Înţelept. 
Portret. Marele cneaz 
de Kyiv, Iaroslav cel 
Înţelept – fiul lui 
Volodymyr cel Mare.
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Din partea de vest, lângă Catedrală au fost construite două turle cu 
trepte bine înşurubate, care duceau la cel de-al doilea nivel, ce era 
menit pentru corurile bisericeşti. Catedrala era una dintre cele mai 
imense construcţii ale timpului. Lărgimea ei era de 54,6 metri, iar 
lungimea – de 41,7 metri. Înălţimea atingea 28,6 metri. Mărimile 
grandioase se explică prin aceea că această biserică era, la acea 
vreme, principala Catedrală din stat. În ea urmau să fie oficiate nu 
numai serviciile divine, ci se desfăşurau ceremoniile de stat principale: 
întronarea cnejilor, instaurarea în post a mitropoliţilor, întâmpinarea 
solilor străini. Catedrala era un nucleu al scrierii letopiseţelor, aici a fost 
înfiinţată prima bibliotecă. 

În decursul istoriei sale, Catedrala a fost jefuită de câteva ori, a avut 
de trecut prin flacăra incendiilor, a fost reparată şi reconstruită. În urma 
reconstrucţiilor, la care a fost supusă în secolele XVII-XVIII, Catedrala 
şi-a schimbat exteriorul. De asupra vechilor galerii, a fost construită cel 
de-al doilea nivel, galeriile fiind transformate în încăperi închise. Alături 
de cele 13 turle, au fost construite încă şase. Turlele au fost construite 
în formă de pară. Faţada a fost vopsită, iar turlele - poleite cu aur. 
Amenajarea interioară a Catedralei a rămas, practic, fără schimbări. 
Anume aşa ea s-a păstrat până în zilele noastre. 

Catedrala Sfânta Sofia face parte din componenţa rezervaţiei 
naţionale „Sofia Kyivska”. Ea este unul dintre cele mai mari complexe 
muzeale din Ucraina. 

Arătaţi unul altuia, pe ilustraţii, toate părţile componente (elementele) 
renumitei Catedrale Sfânta Sofia, despre care este vorba în text. Găsiţi 7-10 
deosebiri între înfăţişarea actuală a Catedralei şi reconstrucţia ei. Faceţi 
schimb de opinii cu colegii din banca vecină.

Partea de est a Catedralei 
Sfânta Sofia din Kyiv. 
Anul 1651. Desen de 
Abragam ven Westerfeld.
Pe acest desen se poate 
vedea că, pe la mijlocul 
secolului al XVII-lea, Ca-
tedrala îşi păstra formele 
ei precedente. În partea 
stângă a Catedralei poate 
fi văzută clopotniţa din 
lemn, iar în partea dreaptă 
– imensa turlă din lemn.



192

De ce monumentele de cultură fac parte din patrimoniul istoric

Cum a fost împodobită Catedrala Sfânta Sofia? Ce înseamnă 
mozaicurile şi frescele?

Iaroslav a avut grijă ca principala 
Catedrală a statului să fie împodobită cu 
toate frumuseţile: aur, argint şi pietre 
scumpe. Cel mai mult impresionau ochii 
vizitatorilor frescele şi mozaicurile. 

Mozaicurile Catedralei Sofia din Kyiv sunt 
adevărate opere de artă de nivel mondial. 
Cu ele au fost împodobiţi pereţii şi podelele 
Catedralei. Mozaicurile erau bătute din 
bucăţele de pietricele de diferite culori – 
aliaj de plumb şi sticlă. Bucăţelele de   
pietricele cu mărimea de un centimetru  
pătrat erau  bătute în tencuiala proaspătă. 

Până în prezent impresionează chipurile în mozaic ale lui Hristos 
Pantocrator (Atottiitorul) şi Maicii Domnului „Oranta”.

Una din frescele Catedralei Sfânta 
Sofia cu înfăţişările muzicanţilor. 
Pe frescă poate fi văzută o orchestră 
întreagă. Fiecare dintre muzicanţi 
are instrumentul său. Aici vedem 
liră, orgă şi flaut. Artiştii cântă stând 
pe o bancă. Frescele erau 
executate cu vopsea pe tencuiala 
udă.

Despre desăvârşirea artistică a acestor mozaicuri vorbeşte, în 
special, gama bogată de culori. Conform studiilor cercetătorilor, în 
aceste mozaicuri sunt folosite 35 de nuanţe ale culorii verzi, 31 – ale 

Un fragment de mozaic de 
la Catedrala Sfânta Sofia din 
Kyiv.
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celei negre, 44 – ale culorii galbene. În general, cercetătorii în materie 
au numărat în mozaicurile kievene 18 culori principale cu 143 de 
nuanţe. Însă, măiestria pictorilor din vechime nu se limita doar la gama 
bogată a culorilor. Unele mozaicuri din Catedrala Sfânta Sofia din Kyiv 
sunt mai apropiate de ochii admiratorilor, altele – mai depărtate. Unele 
au fost pictate cu culori mai deschise, altele sunt parcă puţin tăinuite. 
Unele mozaicuri au fost realizate pe loc drept, altele – pe locuri mai 
puţin drepte. Maeştrii din vechime au calculat totul: picturile, situate 
mai departe de ochii vizitatorilor sunt pictate cu culori mai clare. 

1. Maica Domnului „Oranta”. Mozaic din altarul central al Catedralei Sfânta Sofia. 
Pe mozaic este înfăţişată Maica Domnului, care ridică mâinile în sus cu o rugăciune 

pentru oameni. Oranta este cea care se roagă.
2. Hristos Atotţiitorul. Mozaic de pe turla centrală a Catedralei Sfânta Sofia din Kyiv. 
Chipul lui Iisus Hristos este înfăţişat în cel mai înalt punct al Catedralei – în zenitul 

turlei centrale. Mântuitorul domneşte de asupra întregului spaţiu al Catedralei. Lângă 
El pot fi văzuţi patru Arhangheli. Dintre aceştia s-a păstrat în mozaic numai chipul 
unuia dintre ei. Chipurile celorlalţi au fost reconstituite de M. Vrubel în anul 1884.

1 2

Cugetaţi despre aceea ce trebuiau să ştie meşterii din vechime pentru a construi 
Catedrala Sfânta Sofia? Unde au putut ei acumula experienţa necesară?
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Prin ce s-a proslăvit Mănăstirea Lavra Pecerska din Kyiv?

În Ucraina nu se va găsi vreun om, care să nu fi 
auzit despre mănăstirea de călugări – Lavra 
Pecerska din Kyiv. Ea este situată în Kyiv, pe 
povârnişurile Niprului. A fost înfiinţată, după cum se 
consideră, aproximativ în anul 1051 de către Antoni 
Pecerski. Mai întâi, mănăstirea era situată în peşteri 
– de aici şi denumirea. În viaţa mănăstirii s-au produs 
schimbări atunci când în fruntea ei a venit Feodosii 
– unul din discipolii lui Antoni Pecerski. Anume sub 
conducerea lui Feodosii a început construcţia 

principalei biserici de la această mănăstire – Catedrala 
cu hramul Adormirii Maicii Domnului. După cum mărturisesc izvoarele, 
la construcţia Catedralei au fost invitaţi meşteri din Bizanţ. Lucrările de 
construcţie au fost finalizate pe la 1078. Acea construcţie a pus 
începutul transformării mănăstirii într-un nucleu principal al vieţii 
spirituale şi culturale a Rusi-Ucrainei cnezatelor. În jurul ei se adunau 
renumite feţe bisericeşti, cneji şi iconari. În această mănăstire erau 
transcrise cărţi, scrise letopiseţe, creaţii literare duhovniceşti şi laice, 
erau traduse din alte limbi cărţile bisericeşti. 

Arhitectura „Marii Biserici Pecerska” – astfel o numeau oamenii din 
partea locului, este mai simplă decât cea a Catedralei Sfânta Sofia. 
Mărimile nu prea mari, formele arhitecturale clare au făcut ca ea să 
devină un model pentru Catedralele din mai multe oraşe din Rusi. La 
aceasta a contribuit şi autoritatea spirituală a mănăstirii Pecerska.

1. Catedrala Adormirii Maicii Domnului de la mănăstirea Pecerska din Kyiv. 
Reconstrucţia edificiului din anul 1078.
2. Catedrala Adormirii Maicii Domnului la ora actuală.

1 2

Mănăstire 
– biserică a unei 
astfel de instituţii 
religioase; locaş 
unde serviciul 
divin este oficiat 
de călugări.
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În secolele următoare, principalul lăcaş sfânt a cunoscut unele 
schimbări. La începutul secolului al XVIII-lea, el a fost reconstruit şi 
decorat din nou: biserica de mărimi nu prea mari s-a transformat într-
un edificiu grandios, care s-a păstrat până în anii 40 ai secolului al XX-
lea. În anul 1941 Catedrala a fost ruinată. Ea fost reconstruită în anii 
1999-2000. 

Alcătuiţi planul textului şi faceţi o mică expunere a lui conform planului 
întocmit. 

 Alcătuiţi o povestire despre una din Catedralele, istoria căreia aţi aflat-o pe 
parcursul lecţiei.

CUM POATE FI CARACTERIZAT UN MONUMENT DE ARHITECTURĂ? 

1. Când, de către cine şi în ce împrejurări a fost construit 
acest monument de arhitectură?

2. Care a fost soarta edificiului istoric (s-a păstrat el 
nedeteriorat, a fost restaurat sau a fost reînnoit în întregime, 
ce rol a jucat acest monument în istorie, care este menirea 
lui şi cum este protejat în prezent? 

3. Cum arată edificiul din interior şi la exterior? 
4. Ce v-a impresionat cel mai mult?

1. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele necesare şi rezolvaţi 
problema cronologică?

Anul 1037 este considerat anul construcţiei Catedralei Sfânta Sofia din 
Kyiv, iar construcţia Catedralei Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Pecerska 
din Kyiv a fost încheiată în anul 1078. Câţi ani au trecut între cele două evenimente?

2-3. Completaţi tăbliţa de mai jos, selectând afirmaţiile necesare din manual.

Catedrala Sfânta Sofia 
din Kyiv

Catedrala Adormirea Maicii Domnului
de la Mănăstirea Pecerska

Trăsături comune

Trăsături diferite

4. Folosind tăbliţa, povestiţi despre aceste însemnate lăcaşuri de 
închinare.
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Ce v-a impresionat cel mai mult în materialul acestei lecţii? Cum credeţi, de 
ce printre monumentele istorice, care s-au păstrat până în prezent, sunt 
multe biserici?  De ce asemenea monumente sunt vizitate de către turişti? 
Prin ce se manifestă, după părerea dumneavoastră, atitudinea grijulie faţă 
de monumentele de cultură?  

Citiţi textul şi examinaţi ilustraţiile. Încercaţi să găsiţi răspunsuri la 
întrebări. 

Construcţia bisericilor ortodoxe n-a fost suspendată niciodată pe pământurile 
ucrainene. O capodoperă a arhitecturii căzăceşti, deoarece după frumuseţe nu avea 
asemănare între bisericile din lemn din toată Ucraina, este considerată Catedrala din 
oraşul zaporojean Samara (actualul Novomoskovsk). Această biserică-minune din 
lemn a fost construită de către meşterul popular, Iakim Pogrebniak. Făcându-i 
meşterului această comandă, cazacii l-au rugat să nu bată nici un cui. Ei considerau 
că nu pot fi bătute cuie în Biserica lui Hristos-Mântuitorul, deoarece cu ele a fost 
pironit pe cruce. 

Catedrala cu hramul Sfânta Treime din 
Samara (actualmente Novomoskovsk, 
regiunea Dnipropetrovsk). Anii 1773-
1779.

Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe 
de la Mănăstirea Vidubiţka din Kyiv. Anii 
1696-1701.

Nu mai puţin frumoase sunt bisericile construite în epoca căzăcească. Suprafaţa 
imensă, pe care sunt situate, şi înfăţişarea lor vorbesc anume despre visurile 
creatorilor la un viitor mai bun pentru pământul ucrainean. Nu întâmplător, între acei, 
care au dat comandă să fie construite aceste biserici, au fost cunoscuţi oameni de 
stat ucraineni – hatmani, colonei, reprezentanţi înstăriţi ai conducerii căzăceşti. 
Datorită proporţiilor sale armonioase şi amenajării arhitecturale deosebite, o 
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capodoperă a arhitecturii din epoca căzăcească este considerată, pe bună dreptate, 
Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe de la mănăstirea Vidubiţka din Kyiv (numită şi 
Biserica Sfântului Iurii). Ea a fost construită pe mijloacele colonelului Myhailo 
Miklaşevski. 

 1. Alegeţi unul dintre monumente şi alcătuiţi o povestire despre el după 
următorul plan: 1. În primul rând, lăsaţi să figureze denumirea edificiului. 2. În cel de-
al doilea rând, daţi o caracteristică monumentului ales cu ajutorul a 2-3 adjective. 3. 
În cel de-al treilea rând lăsaţi 2-3 verbe, care sunt legate de monumentul respectiv. 
4. Scrieţi propoziţiile, care caracterizează monumentul de arhitectură. 5. Alegeţi 
sinonimul sau antonimul la cuvântul (sau îmbinarea de cuvinte), înscris în primul 
rând.

2. Citiţi povestirea, pe care aţi alcătuit-o, precum aţi recita o poezie. Cât de 
interesant a fost pentru dumneavoastră să lucraţi la acest exerciţiu?

§23.  CHIPURI DIVINE sau ICOANELE CA 
OBIECTE ISTORICE DE CULT 

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să explicaţi ce este icoana. 2. Să caracterizaţi icoanele ca izvoare istorice. 
3. Să povestiţi despre una din icoanele vechi, care este cinstită în Ucraina. 

Examinaţi ilustraţiile. Al cui chip îl vedeţi în această icoană? De ce în afară 
de Maica Domnului, în icoane sunt arătate chipurile unor oameni obişnuiţi? 
Cum credeţi, prin ce şi-a câştigat o astfel de onoare hatmanul Bogdan 
Hmelniţki, chipul căruia poate fi văzut în partea dreaptă? De ce această 
icoană este un izvor istoric de preţ? 

                     

Acoperământul Maicii Domnului cu 
portretul lui Bogdan Hmelniţki de la 
biserica din satul Deşki (raionul 
Boguslav, regiunea Kyiv) – cea mai 
cunoscută dintre icoanele „Acope-
rămâmtul Maicii Domnului”, răspândite 
în Ucraina prin secolul al XIII-lea.  
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Ce sunt icoanele şi despre ce află istoricii din ele? 

Cuvântul icoană este de origine 
greacă. Icoane sunt numite înfăţişări cu 
chipurile lui Iisus Hristos, Maicii 
Domnului, sfinţilor, evenimentelor din 
Sfânta Scriptură, care sunt pictate după 
anumite reguli, de cele mai multe ori pe 
table din chiparos. Icoane sunt 
considerate şi imaginile de pe pereţii 
bisericilor, desenele din paginile 
manuscriselor, crestările în lemn şi 
gravurile în piatră. Regulile, după care 
au fost create icoanele se numesc 
canoane. Acestea au fost respectate 
foarte strict fără să fie schimbate. 
Aceasta şi este una dintre deosebirile de 
bază ale icoanei de tablou.

 În vremurile cnejilor, de viaţa spirituală 
avea grijă biserica ortodoxă. Anume pe 
lângă biserici şi mănăstiri erau înfiinţate 
şcoli şi biblioteci, unde erau transcrise 
cărţi, unde lucrau cronicarii şi pictorii. De 

aceea, nu este de mirare că monumentele istorice de atunci, după 
conţinutul şi menirea lor, purtau, în marea lor majoritate, un caracter 
bisericesc. În mare măsură aceasta se referă şi la arta picturii. Pe atunci 
încă nu erau pictate tablouri precum în prezent, spre exemplu, peisaje sau 
portrete. Meşterii din acele timpuri şi-au demonstrat întregul lor talent în 
pictarea icoanelor. 

Realizate din material nu prea trainic, icoanele erau distruse de incendii, 
în timpul războaielor, inundaţiilor, se pierdeau în timpul deplasărilor, se 
deteriorau din cauza umezelii sau a luminii tari. De aceea, atunci când în 
anul 2000 în muzeul de studiere a ţinutului natal din Volyn a apărut un nou 
exponat – Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la finele 
secolului al XI-lea, acest eveniment a căpătat importanţa unei descoperiri 
ştiinţifice. Acest obiect de cult unic este numit Icoana de Holm, deoarece 
soarta ei este legată de vechiul oraş Holm, înfiinţat de către cneazul 
Halyci-Volyniei, Danylo Romanovyci. Icoana înfrumuseţa pereţii Bisericii 
locale cu hramul Naşterii Maicii Domnului. Nu o dată chipul Sfintei 
Născătoare de Dumnezeu a părăsit oraşul, trecând în mâinile 

Icoana Maicii Domnului de Holm 
– una dintre cele mai vechi icoane 
bizantine, care s-au păstrat în 
Ucraina. 
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reprezentanţilor diferitelor confesiuni, dispărea în taină şi apărea din nou 
ca prin minune. E clar că până la noi icoana a ajuns într-o stare foarte 
deplorabilă. De aceea, ea necesită o muncă asiduă şi de mare răspundere 
din partea restauratorilor. 

Formulaţi, după acest text, întrebări, care să înceapă cu cuvintele 
Cine? Ce? Unde? Când? De unde? În ce mod? Propuneţi-le colegilor 
de bancă să răspundă la aceste întrebări. 

Cugetaţi dacă pot fi considerate icoane mozaicurile din Catedrala Sfânta 
Sofia din Kyiv – Maica Domnului „Oranta” şi Hristos Atotţitorul?

Citiţi un fragment din sursă şi daţi răspuns la întrebări.  

În anii 40 ai secolului al XVII-lea, Iakiv Suşa, cunoscut slujitor al altarului din 
Holm, a scris o carte despre icoana din Holm a Maicii Domnului, în care sublinia: “Am 
văzut nişte semne sau răni demult făcute, se pare de mongoli. O rană se vedea pe 
partea stângă a chipului Născătoarei de Dumnezeu – rotundă şi mare, două răni 
puteau fi văzute pe umărul stâng, făcute parcă de scut. O rană unflată se vedea la 
degetul cel mare de la mâna dreaptă, care a fost străpunsă de o săgeată. În alte 
locuri puteau fi văzute încă o mulţime de răni…  Icoana a fost pictată cu o măiestrie 
deosebită. Chipul Maicii Domnului este modest şi sever. Privirea ei este plină de 
iubire, ce umple inimile şi-i îndeamnă pe oameni să-L slujească pe Dumnezeu. În 
mâna dreaptă, Preacurata Fecioară îl ţine pe Pruncul Iisus. Priveşte cu ochi de mamă 
ţintă în ochiul dumnezeesc al Fiului său şi în inima Lui. Pe fiecare, cine o priveşte, îl 
răneşte parcă cu privirea-I de porumbiţă”.

 Care cuvinte din această sursă vorbesc despre aceea că autorul consideră 
icoana vie? Ce fel de informaţie istorică putem obţine din această sursă?

Ce ştim despre icoanele din epoca căzăcească? 

Primele icoane au fost aduse în Rusia Kieveană din 
Bizanţ, însă nu multe dintre ele au supravieţuit. 
Deosebit de cunoscută a fost Icoana Maicii Domnului 
de Vyşgorog. Ea a fost adusă pe la mijlocul secolului 
al XII-lea de la Constantinopol. Icoana înfrumuseţa 
interiorul bisericii cu hramul sfinţilor Boris şi Gleb din 
Vyşgorod, de unde cneazul Andrii Bogoliubski a dus-o, 
la 1155, în oraşul rusesc Vladimir-pe-Kliazm. În 
decursul veacurilor icoana Maicii Domnului de Vyşgorod 
(de Vladimir) este considerată de către ruşi un lucru 
sfânt.

Mongolii – 
popor nomad, care 
în anii 1239-1241, a 
cotropit pământurile 
ruseşti. După 
invazia mongolilor, 
Rusia Kieveană şi-a 
încetat existenţa.
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1. Icoana Maicii Domnului de Vyşgorod.
2. Maica Domnului de Pecersk cu sfinţii Antonii şi Feodosii de Pecersk.
3. Icoana Maicii Domnului de la Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din 
Dorogobuj.

1 2 3

Imediat după introducerea creştinismului, pe pământurile ucrainene 
au început să apară ateliere locale de pictare a icoanelor. Acest lucru 
se făcea mai ales la mănăstiri. Asemenea ateliere funcţionau la Kyiv, 
Cernighiv, Halyci. Izvoarele istorice au păstrat informaţii despre unul 
dintre primii iconari ruşi – maestrul kievean, Alipii (Alimpii). De numele 
lui sunt legate începuturile renumitei şcoli de zugravi de la mănăstirea 
Kyiv-Pecersk. Cea mai veche icoană, care a fost pictată la această 
şcoală este Icoana maicii Domnului de Pecersk cu sfinţii Antonii şi 
Feodosii de Pecersk. Conform celor mai recente cercetări, ea a fost 
pictată în secolul al XII-lea. Această icoană se păstrează la Galeria de 
Stat „Tretiakov” din Moscova. 

Una dintre cele mai cunoscute icoane din timpurile cnejilor este 
icoana Maicii Domnului de la biserica cu hramul Adormirea Maicii 
Domnului din Dorogobuj, Volynia. Savanţii au descoperit-o relativ nu 
demult – pe la mijlocul anilor 80 ai secolului trecut. Scoasă din anonimat 
prin munca asiduă a restauratorilor, icoana se păstrează în muzeul 
studieri ţinutului natal din Rivne. 

De ce icoanele „călătoreau”? Despre ce le pot povesti istoricilor aceste 
„călătorii”?  



201

§ 23. Chipuri divine sau Icoanele ca obiecte istorice de cult

Ce fel de icoane erau pictate în epoca căzăcească?

Pictarea icoanelor avea loc şi în 
epoca căzăcească. În cea de-a doua 
jumătate a secolelor XVII-XVIII, de o 
mare popularitate se bucura icoana 
Acoperământul Maicii Domnului. În 
partea de jos a acestor icoane erau 
pictate chipurile reprezentanţilor 
starşinei căzăceşti, atamanilor de 
campanie şi hatmanilor. Maica 
Domnului îi acoperă şi îi apără pe cei 
din jurul ei şi se roagă. 

S-a păstrat icoana Acoperământul 
Maicii Domnului cu portretul lui 
Bogdan Hmelniţki, ilustraţie, pe care 
aţi văzut-o la începutul lecţiei. Hatmanul 
este redat într-o căciulă roşie, într-un 
jupan de atlas şi cuvertură, cu 
buzduganul în mâna stângă. Portretul 
hatmanului atrage atenţia prin privirea lui, în care se poate vedea 
onestitatea şi încrederea. Bogdan Hmelniţki este redat, pe această 
icoană, tânăr, plin de vigoare şi sănătate. Icoana se păstrează la 
Muzeul naţional de arte al Ucrainei din Kyiv.   

Pe încă o icoană cunoscută, între cazacii, care cer apărare de la 
Maica Domnului, poate fi văzut chipul ultimului hatman, Petro 
Kalnişevski. Icoana a fost pictată la începutul anilor 70 ai secolului al 
XVIII-lea pentru biserica seciovistă. În partea ei de sus poate fi văzut 
chipul Maicii Domnului şi a doi dintre cei mai cinstiţi sfinţi în ţinutul 
zaporojean – Sfântul Nicolai şi Arhistrategul Mihail. În partea de jos, 
lângă atributele militare, pot fi văzute două grupe de cazaci. Trăsături 
individuale păstrează doar conducătorii cazacilor. În această icoană 
pot fi văzuţi doi dintre aceştia. Unul dintre ei, cu sabia în mână, este, 
după părerea cercetătorilor, hatmanul Petro Kalnişevski. El priveşte 
spre Acoperământul Maicii Domnului şi se roagă ei din numele  Armatei 

Icoana Acoperământul Maicii 
Domnului, pe care poate fi văzut 
ultimul ataman al Secei 
Zaporojene. 
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Zaporojene. Cuvintele, pe care le rosteşte, se îndreaptă înspre urechea 
Maicii Domnului.  

Daţi răspuns la trei întrebări de tipul „De ce?: 1. De ce cele mai vechi icoane 
erau aduse din Bizanţ? 2. De ce s-au păstrat foarte puţine icoane din 
timpurile Rusiei Kievene? 3. De ce pe icoane erau pictaţi şi oameni reali? 

 Alegeţi o icoană, despre care a fost vorba în text, şi alcătuiţi o povestire 
despre ea. Aduceţi rezultatele muncii dumneavoastră la cunoştinţa colegilor. 
Daţi răspunsuri la întrebările, care au apărut pe parcursul discuţiei.  

    1. Prin ce se deosebeşte icoana de portret? 
2. Demonstraţi că icoanele din epoca căzăcească, prezentate în 

paginile manualului, sunt bogate în informaţii istorice. 
3. În ce constă valoarea icoanelor ca creaţii spirituale, de artă şi izvoare 

istorice?
4. Calculaţi câte secole au trecut de la crearea Icoanei din Holm a Maicii 

Domnului.

Prin ce a fost interesant pentru dumneavoastră materialul acestei lecţii? 
Despre ce aţi dori să aflaţi mai detaliat? Care obiceiuri ucrainene atestă 
despre atitudinea plină de pioşenie a poporului ucrainean faţă de icoane?  

Citiţi textul şi examinaţi ilustraţiile. Încercaţi să găsiţi răspunsuri la 
întrebări

Cum erau create icoanele?
Pentru crearea icoanelor erau folosite vopsele minerale, dizolvate cu 

gălbenuş de ou, la aceasta fiind adăugată o mică cantitate de apă sfinţită. Cu 
o mare grijă era pregătit şi lemnul, pe care urma să fie pictată icoana. Fiecare 
act de pregătire era însoţit de rugăciuni şi sfinţiri îndelungate. Iconarul era 
dator să respecte procedurile, în care sunt implicate şi recapitulate în sens 
spiritual toate elementele constitutive ale creaţiei: pigmenţi vegetali, lemnul, 
pigmenţi minerali, foiţa de aur, argilă, cretă, pietre semipreţioase, gălbenuşul 
de ou. Peste toate acestea, era pusă în operă creaţia iconarului. Lemnul era 
poleit cu un strat subţire de aur. 

  Găsiţi noile cuvinte şi explicaţi sensul lor cu ajutorul textului. De ce nu 
fiecare pictor, chiar cel mai talentat, nu se încumeta să picteze icoane? De ce 
ateliere de pictare şi lucrare a icoanelor apăreau pe lângă biserici, iar de cele mai 
multe ori – pe lângă mănăstiri?
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§24.  IZVOARE ALE ÎNŢELEPCIUNII sau 
CĂRŢILE ŞI MINIATURILE

La această lecţie veţi învăţa:
          1. Să povestiţi despre cele mai cunoscute, pe pământurile ucrainene, cărţi 

în manuscris şi despre primele cărţi tipărite. 2. Să explicaţi în ce constă deosebirea 
între cărţile tipărite şi manuscrise. 3. Să faceţi concluzii despre importanţa cărţilor în 
procesul dezvoltării culturii. 

Examinaţi ilustraţia şi citiţi textul. Cum credeţi, de ce fiul lui Iaroslav cel 
Înţelept – marele cneaz de Kyiv, Sveatoslav, a dat ordin să fie desenat, 
împreună cu familia, pe pagina unui manuscris? Ce valoare are, după 
părerea dumneavoastră, miniatura pentru un istoriograf? 

 Pagină în miniatură din cartea „Pravila lui 
Sveatoslav”. Anul 1073. În ea este desenat 
cneazul Sveatoslav – fiul lui Iaroslav cel 
Înţelept, împreună cu familia.

Cneazul Sveatoslav este redat la o vârstă 
mijlocie, cu mustăţile lungi. Este îmbrăcat 
într-o cămaşă lungă, într-un pardesiu de 
culoare albastră, încheiat la umărul drept. Pe 
cap poartă o căciulă de cneaz cu blană. 
Cneaghina este îmbrăcată într-o rochie cu 
mânecile lungi. Capul este acoperit cu o 
broboadă albă. Cu mâna dreaptă, cneaghina îl 
ţine pe fiul său mic. El, ca şi fraţii săi mai mari, 
care stau în spatele cneazului şi cneaghinei, 
este îmbrăcat într-un caftan cu un guler scump 
şi încins cu un brâu cusut cu aur, pe cap poartă 
o căciulă cu blană şi este încălţat în cizme de 
culoare roşie.

Miniaturile sunt 
desenele cu care 
erau ilustrate 
manuscrisele.  
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Ce ştim despre cele mai vechi cărţi de pe pământurile ucrainene? 

Primele cărţi au apărut în manuscris. Ele erau 
scrise cu pană de gâscă pe pergament (piele de 
viţel sau de oaie prelucrată special). Pentru scris era 
folosită cerneală de culoare cafenie închisă sau 
neagră, iar pentru ornamentare – vopsele minerale 
sau din plante. Pregătirea pergamentului era un 
lucru greu şi de mare răspundere. Mai întâi pielea 
era bine spălată. După aceasta ea era înmuiată 
într-o soluţie specială de var, era înlăturată scama, 
întinsă pe o ramă specială din lemn, pe care era 
bine şlefuită cu o piatră. În sfârşit, în pergament se 
adăuga praf de cretă, care dădea materialului pentru 
scris o culoare mai albă. Pictorii şi cei ce transcriau 
cărţile primeau pergamentul gata pentru lucru – tăiat 
în forma necesară, de cele mai multe ori sub forma 
unui caiet. 

Cea mai veche carte de pe pământurile ucrainene 
este considerată Evanghelia de Ostromirov.  

1. Miniatură cu înfăţişarea evanghelistului Luca din Evanghelia de Ostromirov.
2. Pagini din Evanghelia de Ostromirov cu frontispiciu şi iniţiale. 

1 2

   Această carte a fost scrisă (mai bine zis transcrisă) la Kyiv în decurs 
de aproape şapte luni (de la 21 octombrie anul 1056 până la 12 mai        

Frontispiciu 
– compoziţie 
ornamentală, 
care se pune la 
început fiecărui 
capitol al cărţii.

Iniţiale 
– caractere 
pentru titlu de 
mărime mai 
mare, care se 
pun la începutul 
capitolului. 
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anul 1057), fapt atestat de o înscriere specială. Evanghelia de 
Ostromirov era menită pentru uzul bisericesc, de aceea are un format 
mare. Cartea conţine trei miniaturi ale evangheliştilor Ioan, Luca şi 
Marcu. Pentru cel de-al patrulea evanghelist – Matei, a fost lăsată 
liberă pagina 157. În afară de miniaturi, evanghelia conţine un 
frontispiciu mare, 17 frontispicii mai mici şi 207 iniţiale. 

1. Frontispiciu din „Pravila lui Sveatoslav de la 1073”.
2. Iniţiale din Evanghelia de Ostromirov.

1 2

De păstrarea cărţilor în mănăstiri se ocupa o persoană specială. 
Călugării se adunau în bibliotecă la o oră anumită, unde li se puneau la 
dispoziţie cărţile până seara, iar cum se auzea dangătul de clopote, toţi 
trebuiau să restituie cărţile la bibliotecă. Pe cei ce reţineau cărţile îi 
aştepta pedeapsa. Doar cartea era nu numai o comoară spirituală, ci 
avea şi valoare materială. Pentru pregătirea unei cărţi în manuscris era 
nevoie de muncă asiduă şi materiale – piele, aur, vopsea. Spre exemplu, 
pentru a pregăti 294 pagini de pergament pentru Evanghelia de 
Ostromirov, a fost nevoie de pielea a 60 de viţei. Aurul era folosit pentru 
înfrumuseţarea miniaturilor, frontispiciilor şi iniţialelor. Erau scumpe şi 
vopselele, care erau pregătite cu gălbenuş de ou. Copertele pentru 
cărţi erau făcute din table speciale, care erau învelite cu piele. Copertele, 
de asemenea, erau făcute din materiale scumpe – aur, argint sau pietre 
preţioase. 

În timpul domniei la Kyiv a cneazului Iaroslav cel Înţelept, de afacerile 
editoriale se ocupa statul, deoarece acest lucru era strâns legat de 
răspândirea creştinismului. Letopiseţul glăsuieşte „Acest mare cneaz, 
Iaroslav – fiul lui Volodymyr,  a semănat cuvântul din carte în inimile 
credincioşilor, iar noi putem percepe învăţătura doar din cărţi. 
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 Este mare folosul oamenilor de la învăţătura cărţii. Cărţile sunt 
izvorul înţelepciunii, deoarece ele conţin o profunzime nemăsurată...”. 
Cea mai imensă bibliotecă a fost adunată la Catedrala Sfânta Sofia. 
Fondurile ei numărau, după cum admit cercetătorii, circa 900 de volume 
de cărţi în manuscris

Transcrierea cărţilor în scriptoriul cneazului 
pe timpul lui Iaroslav cel Înţelept. Miniatură din 
letopiseţ. 

Atelierele unde erau pregătite (transcrise şi 
căptuşite) cărţile se numeau scriptorii. Un astfel 
de scriptoriu – cel mai mare în Europa, funcţiona 
pe lângă Catedrala Sofia din Kyiv deja în 
secolul al XI-lea. 

1. Formulaţi după text 5-7 întrebări şi încercaţi să daţi răspuns la ele. 2. 
Examinaţi ilustraţiile cu pagini ale celor mai vechi cărţi. Folosind textul, 
spuneţi ce vedeţi în aceste ilustraţii? Cum credeţi, a fost uşor de a crea 
asemenea cărţi? În ce constă valoarea lor?

 Citiţi textul, încercaţi să daţi răspuns la întrebări şi să le aduceţi la cunoştinţa 
colegilor. 

Introducând creştinismul pe pământurile ruseşti în calitate de religie de stat, 
Volodymyr Sveatoslavovyci a început să adune copii din familiile mai înstărite şi să-i 
dea la învăţătură. Astfel letopiseţul ne comunică despre înfiinţarea primelor şcoli. 
Despre dezvoltarea învăţământului în perioada Rusiei Kievene s-au păstrat mai 
multe mărturii. Spre exemplu, un rusici cu numele Pişcian a lăsat pe peretele 
Catedralei Sfânta Sofia următoarea inscripţie „Pişcian a scris, care era elev la dieci”.

 1. Ce legătură avea dezvoltarea şcolilor cu editarea de carte? 2. Cât timp a 
trecut de la înfiinţarea primelor şcoli?

Care este însemnătatea Evangheliilor de Reims şi de Peresopnyţea?

Gloria celei mai vechi cărţi ucrainene aparţine, pe bună dreptate 
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Evangheliei de Reims. Denumirea acestei cărţi, 
apărută cu aproape o mie de ani în urmă, provine de la 
denumirea oraşului francez, Reims, unde se păstrează 
şi acum. Devenind soţia lui Henric I şi regină a Franţei 
fiica lui Iaroslav cel Înţelept, Ana, a dăruit această carte 
Catedralei din Reims. Anume cu mâna pe ea depuneau 
jurământul regii francezi atunci când urcau pe tron. 

Renumita Evanghelie de la Reims este o mică carte 
din Sfânta Scriptură, menită pentru folosire personală. 
Ea a nimerit în Franţa în prima jumătate a secolului al 
XI-lea împreună cu lucrurile, pe care Ana le-a luat din 
casa părintească în călătoria sa de nuntă. Un timp îndelungat cartea 
s-a păstrat în Catedrala din Reims, apoi a nimerit la Constantinopol. 
După aceasta, cartea ajunge în Cehia, unde este completată cu un 
capitol mare şi reînnoită cu o copertă de calitate, ornamentată cu pietre 
scumpe. Nu se ştie când şi în ce condiţii cartea a ajuns din nou la 
Reims. 

Crearea manuscriselor pe pământurile ucrainene a continuat în 
decursul mai multor secole chiar şi atunci când a fost răspândită 
editarea de carte tipărită. 

Sculptura Anei 
Iaroslavivna de la 
Mănăstirea Sfântul 
Vichentie cu inscripţia 
„Ana din Rusia – regina 
Franţei”. Sanlivsi, Franţa. 

Evanghelia de Peresopnyţea. Cartea are o greutate 
de peste 9 kilograme 300 de grame. Manuscrisul a fost 
realizat pe 482 foi de pergament şi împodobit cu 
nenumărate frontispicii, iniţiale şi sfârşituri, realizate cu 
aur şi în diferite culori. Impresionează desăvârşirea 
artistică a miniaturilor.

Evanghelie – în 
traducere din greacă 
înseamnă „veste 
minunată” – una din 
părţile principale ale 
Sfintei Scripturi 
(Bibliei), în care este 
vorba despre viaţa 
pământească a 
Domnului Iisus 
Hristos.
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Unul dintre cele mai cunoscute manuscrise este Evanghelia de 
Peresopnyţea. Această carte a fost creată la mijlocul secolului al XVI-
lea. Aceasta a fost prima traducere a Sfintei Scripturi în limba ucraineană 
folosită pe atunci în cărţi. Scrierea cărţii a fost începută în satul Dvireţi 
(actuala regiune Hmelniţki) şi a fost încheiată în micul orăşel 
Peresopnyţea din Volynia, căruia cartea îi datorează cu denumirea sa. 
În una din primele pagini ale Evangheliei de Peresopnyţea s-a păstrat 
înscrierea, care atestă că, în anul 1701, hatmanul Ivan Mazepa a 
dăruit-o Catedralei Înălţarea Domnului, construită pe mijloacele sale în 
oraşul Pereiaslav. În acest oraş, Evanghelia s-a păstrat mai mult de un 
veac şi jumătate. Anume cu mâna pe această carte, care stă alături de 
Constituţie în timpul învestirii în post, Preşedinţii depun jurământul de 
credinţă faţă de poporul ucrainean.

Alcătuiţi planul unei mici povestiri cu titlul „Carte călătoare” şi povestiţi despre 
una dintre cărţi. Cum credeţi, de ce cărţile au fost nevoite să „călătorească”?

Cui îi datorăm apariţia primelor cărţi tipărite în Ucraina?

Prin anii 70 ai secolului al XVI-lea, a început să funcţioneze tipografia 
de la Lviv, înfiinţată de Ivan Fiodorov (în Ucraina el era numit şi 
Fiodorovici). La data de 14 februarie 1574, la tipografia din Lviv a lui 

Ivan Fiodorov a văzut lumina tiparului 
cartea bisericească „Apostolul”. 
Munca la „Apostolul” lvovean a durat 
aproape un an – de la 25 februarie 
1573 până la 15 februarie 1574. 
Caracterele, cu care a fost tipărită 
cartea, sunt mari, clare, uşoare la citit, 
cartea având şi desene frumoase. Ea 
a fost ilustrată cu gust cu frontispicii, 
iniţiale şi sfârşituri artistice. „Apostolul” 
conţine şi gravuri de pagini: chipul 
evanghelistului Luca în rolul de 
alcătuitor de carte, stema oraşului Lviv 
şi semnul tipografic al lui Fiodorov. 
Cartea a ieşit cu un tiraj de circa o mie 
de exemplare, dintre care până în 
prezent au ajuns 90.      

 

Maşina-unealtă de tipărit a lui 
Ivan Fiodorov de la muzeul de 
carte ucraineană veche din Lviv.



209

§ 24. Izvoare ale înţelepciunii sau cărţile şi miniaturile

1. „Apostolul” lvovean de la 
1574 – prima carte tipărită din 
Ucraina.

2. Frontispiciile, iniţialele şi 
sfârşiturile „Apostolului” lvovean 
de la 1574.

3. Paginile „Abecedarului” lvo-
vean de la 1574.

4. Stema oraşului Lviv şi 
emblema tipografică a lui Fio-
dorov din ultima pagină a 
„Abecedarului”.  

1

3 4

2

În acelaşi an, a ieşit de sub tipar „Abecedarul” - 
primul manual tipărit pe pământurile ucrainene. El, de 
asemenea, a fost îngrijit şi editat la Lviv de către Ivan 
Fiodorov. După conţinut, acesta este un manual pentru 
studiile primare. După alfabet, în manual au fost incluse 
şi alte părţi componente – un capitol, în care erau puse 
la dispoziţie denumirile slave ale literelor şi modele de 
conjugare. Până în prezent s-au păstrat două exemplare 
ale „Abecedarului” lvovean. 

În curând, la invitaţia Cneazului Vasyl-Kosteantyn Ostrozski, Ivan 
Fiodorov a trecut cu traiul la Ostrog, unde a tipărit încă cinci cărţi. 

 1. Formulaţi, după conţinutul textului, întrebări, care să înceapă cu cuvintele 
Cine? Ce? Unde? Când? În ce mod? Propuneţi-le colegilor de clasă să 
răspundă la ele. 2. Comparaţi pagina unei cărţi tipărite cu cea din manuscris. 

Prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc ele? 3. Cum credeţi, de ce în foaia de 
titlu a multor cărţi tipografiile ucrainene foloseau deseori imaginea unei arce? 

Cuvântul 
gravură 
înseamnă amprenta 
pe foaie a unui 
desen, care a fost 
realizat (gravat) pe 
o tablă.
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1. Despre care manuscrise şi cărţi tipărite aţi avut ocazia să aflaţi? 
Când şi cine le-a creat?

2. Cum erau realizate cărţile-manuscris? În ce constă deosebirea lor 
de cele tipărite?

3. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele necesare şi rezolvaţi problema 
cronologică.

Calculaţi cât timp a trecut de la crearea primei cărţi datate în manuscris – Evanghelia 
de Ostromirov până la ieşirea de sub tipar a „Apostolului” la tipografia lui Ivan Fiodorov 
de la Lviv. 

4. Cum înţelegeţi sensul cuvintelor din letopiseţ „Cărţile sunt izvoare ale 
înţelepciunii, deoarece conţin o profunzime nemăsurată...” 

 Ce determină, după părerea dumneavoastră, valoarea vechilor cărţi în 
manuscris – preţul lor material sau importanţa istorică şi spirituală? De ce? 
Priviţi ilustraţiile din paginile manualului cu primii editori de carte ucraineni. 

Vă plac cele mai vechi cărţi tipărite din Ucraina? Ce anume vă place? Se deosebesc 
ele, oare, de cele din prezent? Cum credeţi, care cărţi – cele vechi sau cele din 
prezent, au necesitat mai mult timp pentru a fi editate? De ce? 

Priviţi cu atenţie ilustraţia. Daţi cel puţin cinci exemple, care să ateste 
că reconstituirea costumelor familiei de cneaz a fost făcută în baza 
„Pravilei lui Sveatoslav” de la 1073.

  

Reconstituire a îmbrăcămintei 
familiei cneazului din secolul 
al XI-lea. Lucrare realizată de 
Z. Vasina.  

Alcătuiţi cartea dumneavoastră în manuscris, în care să povestiţi despre 
cele mai vechi cărţi. Organizaţi în clasă o expoziţie cu genericul „Din istoria 
cărţii”. 
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§25.  CRONICĂ DIN PIATRĂ sau CETĂŢILE, 
FORTĂREŢELE ŞI PALATELE DIN UCRAINA

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să aduceţi exemple de cele mai renumite palate, cetăţi şi fortăreţe de pe 
pământurile ucrainene şi să povestiţi pe scurt despre ele. 2. Să explicaţi care 
este deosebirea între cetate şi palat. 3. Să faceţi concluzii despre importanţa 
edificiilor de apărare şi locative ca monumente istorice.

Studiaţi fotografiile. Pentru cine şi pentru ce a fost construit acest palat în 
secolul al XVIII-lea. Amintiţi-vă ce fel de case îşi construiau atunci locuitorii 
de la oraş şi cei de la sate. De ce în vremurile noastre, palate sunt numite 
clădirile mari, menite pentru desfăşurarea acţiunilor culturale solemne sau a 
întrecerilor sportive?

Palatul Mariinski din Kyiv.

Construit în perioada anilor 1770-1775, după proclamarea Independenţei Ucrainei 
în anul 1991 Palatul Mariinski a devenit reşedinţă oficială a Preşedintelui Ucrainei 
(Palatul Prezidenţial). În Sala Albă a Palatului au loc întâlnirile oficiale şi primirea 
conducătorilor altor state, ceremoniile înmânării diplomelor şi distincţiilor 
ambasadorilor statelor străine. La cel de-al doilea nivel al Palatului sunt 25 de săli, 
fiecare dintre ele având menirea sa. Spre exemplu, în Sala Verde au loc şedinţele 
lărgite, în Sala Albastră – întâlnirile tete-a-tete între şefii de stat. 

De ce cetatea din Sudak (Crimeea) mai este numită genoveză?

Din cele mai vechi timpuri oamenii construiau fortificaţii de apărare 
cu scopul de a-şi proteja casele de invazia cotropitorilor. În apropierea 
pădurilor, cetăţile erau construite din lemn, iar în zonele montane – din 
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piatră. Cunoaşteţi deja că încă la începutul istoriei Rusiei Kievene, în 
izvoarele străine ea putea fi întâlnită sub denumirea de „ţară a oraşelor”. 
Însă, nu numai locuitorii Rusiei construiau cetăţi. Peninsula crimeeană 
a devenit patria mai multor popoare şi ele, desigur, construiau fortificaţii 
pentru a-şi apăra oraşele. Cu totul unică este cetatea din oraşul Sudak 
de pe ţărmul de sud-est al peninsulei crimeene. În secolul al VI-lea, 
când aceste pământuri se aflau sub puterea Bizanţului, aici au fost 
construite primele fortificaţii de apărare. În curând, oraşul s-a transformat 
în cel mai mare, pe acele timpuri, centru comercial. Anume această 
circumstanţă a generat divergenţe permanente între cei ce doreau să 
pună stăpânire pe oraş.  

1. Cetatea din Sudak.
2. Panorama cetăţii 

genoveze în Sudak.  

1

2

Însă, adevărata cetate, înscrisă în relieful natural, cu 14 turnuri şi 
pereţi de apărare a fost construită de către italienii din oraşul Genova, 
care au stăpânit oraşul în secolele XIV-XV. Anume de aceea, 
monumentul respectiv este numit până acum Cetate genoveză.

Între cele două rânduri de pereţi era situat oraşul – străzile cu case 
de locuit, instituţii, depozite cu armament şi produse alimentare, 
biserici şi cafenele. În afara cetăţii se întindea suburbia.

Cetatea, iar mai precis acea parte a ei care a supravieţuit, s-a 
păstrat de minune. Rezistenţa construcţiei are o explicaţie: meşterii 
au folosit un mortar special, care avea elasticitate, de aceea nici 
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cutremurele de pământ n-au fost în stare să dărâme pereţii cetăţii-
legendă. În schimb, i-au ruinat oamenii, care şi-au luat după bunul plac 
câte ceva pentru propriile necesităţi. 

1. Alcătuiţi planul textului şi redaţi conţinutul printr-o singură propoziţie: În 
text este vorba despre... 2. Amintiţi-vă despre care alte cetăţi aţi citit în 
manual? Când şi în ce împrejurări au fost ele construite?

 În ce constă unicitatea Palatului hanilor din Bahcisarai?

Pământul crimeean se mândreşte cu încă un 
monument. Este vorba despre Palatul hanilor din 
Bahcisarai. Hani erau numiţi conducătorii la popoarele 
din est. Clădirea, despre care este vorba, a fost, la 
timpul său, reşedinţă a dinastiei Hanatului Crimeean – 
stat care a existat în cea mai mare parte a peninsulei 
crimeene şi în teritoriile de stepă din zona de nord a 
Mării Negre în secolele XV-XVIII. 

Cea mai frumoasă clădire a complexului de palate – 
Marea moschee a hanilor, Han-Jami, cu două minarete.  

În ansamblul arhitectural al Palatului este întruchipată închipuirea 
musulmanilor despre Grădina din Rai pe pământ. Nu este de mirare că 
denumirea de Bahcisarai, în traducere din limba tătaro-crimeeană, 
înseamnă „palat-grădină”. În decursul a două veacuri şi jumătate 
(1532-1763), Palatul hanilor din Bahcisarai a fost centru al vieţii politice, 

Musulmani – adepţii 
islamului, 
una din religiile 
mondiale.

Moschee – loc de 
rugăciune şi 
servicii divine, 
casă de rugăciuni 
la musulmani.
Minaret – 
construcţie pe 
lângă moschee, 
care seamănă cu 
un turn de unde 
musulmanii sunt 
chemaţi la 
rugăciune.  
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spirituale şi culturale a statului tătarilor crimeeni. Pe parcursul celor 
două veacuri şi jumătate cât palatul a servit drept reşedinţă pentru hanii 
crimeeni, aspectul lui exterior a cunoscut schimbări cardinale. Practic, 
în timpul domniei fiecărui han, pe lângă palat apăreau noi clădiri sau 
aveau loc lucrări de reparaţie. În prezent, palatul este un lucru sfânt 
pentru poporul tătaro-crimeean. Acesta este unicul, în lume, model de 
arhitectură de palat tătaro-crimeeană.

Corpul central şi foişorul de vară al palatului. 

Alcătuiţi o integramă din 5-10 cuvinte noi, întâlnite în text. Propuneţi-le 
colegilor de clasă să le ghicească.

 Citiţi legenda despre apariţia palatului din Bahcisarai şi daţi răspuns la 
întrebări.

„... Odată fiul hanului Mengli-Gherai a plecat la vânătoare. În ziua aceea 
i-a mers, deoarece a avut parte de o vânătoare reuşită. Obosit şi, totodată, 
satisfăcut, tânărul han a coborât la râul Ciuruc-Su pentru a se odihni în voie 
la umbra copacilor. Nu peste mult timp, însă, a fost tulburat de un zgomot. 
Privind în direcţia de unde venea zgomotul, tânărul a observat doi şerpi, care 
luptau pe viaţă şi pe moarte. Într-o clipă unul dintre şerpi a fost învins. Corpul 
lui, rupt în bucăţi zăcea fără mişcare. Dar, într-un moment, din tufari a ieşit un 
al treilea şarpe, care s-a năpustit asupra învingătorului. S-a încins din nou o 
luptă crâncenă. Privind dintr-o parte la această scenă, tânărul s-a gândit la 
destinul tatălui şi al poporului său. Iată aşa şi ei, speriaţi ca acel şarpe de 
invazia cotropitorilor străini, s-au închis în cetate. Care va fi rezultatul bătăliei? 
Şi iată şarpele învins a ridicat capul şi, cu eforturi titanice, s-a târât la râu, a 
dispărut sub apă şi, peste câteva clipe, tânărul l-a observat deja pe celălalt 
mal. Fiul i-a povestit această întâmplare hanului Mengli-Gherai. Acesta a fost 
un semn bun – Hoarda de Aur a fost distrusă. S-a hotărât ca, pe locul unde a 
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avut loc bătălia între cei doi şerpi,  să fie construit Palatul hanilor şi oraşul 
Bahcisarai. Pe porţile din partea de nord ale Palatului din Bahcisarai pot fi 
văzuţi doi şerpi, care s-au prins într-o luptă pe viaţă şi pe moarte.  

Palatul hanilor din Bahcisarai. Desen de Carl Bossoli din anii 1840-1842.

  1.Ce gând a fost întruchipat în această legendă? Care momente din legendă 
sunt, după părerea dumneavoastră, adevărate şi care - inventate?

Care cetate şi-a câştigat gloria de cea mai puternică în Ucraina?  

Un monument de vază al arhitecturii de apărare din Ucraina este 
cetatea din Kameaneţi-Podilski. Complexul construcţiilor ei, situate pe 
malul abrupt al râului Smotrici, s-a format de-a lungul secolelor. Cetatea 
era una dintre cele mai de necucerit fortificaţii de apărare din zona 
Podoliei. Pelerinul turc, Evlia Celebi, care a călătorit prin Ucraina în 
anul 1656, scria „Ea nu are asemănare nu numai în pământurile 
poloneze, ci, probabil, nici în cele cehe, nici în ţara suedeză, nici în 
statul olandez şi nici în munţii germani”. De la finele secolul al XV-lea 
până pe la mijlocul secolului al XVI-lea, fortificaţiile din lemn au fost 
înlocuite cu cele din piatră, pereţii au fost lărgiţi şi ridicaţi, au fost 
construite noi turnuri. La mijlocul secolului al XVI-lea, cetatea a primit 
un aspect asemănător celui din zilele noastre. Ea a căpătat forma unui 
dreptunghi, ce se întindea de la est spre vest, cu pereţi înalţi şi cu 
turnuri, care erau 14 la număr la acea vreme. Cel de-al doisprezecelea 
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turn – Turnul Apei,  a fost construit pe malul râului Smotrici. 

Cetatea Kameaneţi-Podilski.

 Alcătuiţi o povestire despre aceea cum vă închipuiţi viaţa  după zidurile 
cetăţii din Kameaneţi-Podilski.

11. Despre ce tipuri de construcţii aţi aflat? Prin ce se aseamănă şi se 
deosebesc ele?

2. Trasaţi linia timpului, marcaţi pe ea datele necesare şi rezolvaţi 
problema cronologică?
 Construcţia Palatului hanilor din Bahcisarai a început în anul 1532. Ce 
vechime are acest monument unic de arhitectură al poporului tătaro-crimeean?
3. Despre care palate, cetăţi şi fortăreţe aţi avut ocazia să aflaţi? Alcătuiţi o 
povestire despre unul dintre monumente după următorul plan: 
1. Ce fel de monument este acesta? Ce vechime are? 
2. Prin ce s-a proslăvit? 
3. De ce acest monument este un izvor istoric de preţ?
4. De ce palatele, cetăţile şi fortăreţele sunt surse preţioase pentru studierea 
istoriei? 

A fost, oare, în toate timpurile construcţia fortificaţiilor de apărare la fel de 
importantă? De ce? De ce palatele şi cetăţile constituie un patrimoniu 
cultural şi necesită protecţie? De ce mai multe palate au devenit muzee?

Citiţi textul şi priviţi ilustraţiile. Încercaţi să găsiţi răspunsuri la 
întrebări. 
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Ce taine păstrează cetăţile din secolele XV-XVI?

Cetatea de sus de la Luţk este una dintre cele mai vechi, mai mari şi mai 
frumoase construcţii de acest fel, care s-au păstrat în Ucraina. Aceasta a fost 
cea mai puternică fortăreaţă din regiunea Volyn şi prima, pe acele pământuri, 
cetate zidită cu câteva turnuri. Cetatea are forma unui triunghi, înconjurată 
fiind de un perete cu înălţimea de 12 metri. Ea este despărţită de oraş de un 
şanţ mare plin cu apă. Construcţia cetăţii de sus, în locul celei din lemn, a  
început în veacul al XIV-lea în timpul domniei, pe aceste pământuri, a 
cneazului Liubart, descendent al dinastiei lituaniene Ghediminovici.   

Viaţa după zidurile cetăţilor în Ucraina corespundea obiceiurilor europene. 
Altfel nici că putea fi, deoarece cnejii, care domneau pe aceste pământuri, 
ţineau de nobilimea europeană. Curţile cnejilor îi primeau cu bucurie pe 
lăutari, jongleri şi pe alţii, care erau în stare să organizeze distracţii. Între cei 
ce distrau poporul simplu şi cei care-i distrau pe membrii familiei şi anturajul 
cneazului, nu era mare deosebire. Artiştii din acele timpuri erau meşteri de 
toată mâna: ei erau, concomitent, muzicanţi acrobaţi, jongleri. Sursele 
povestesc despre acrobaţii, care efectuau trucuri pe otgoanele întinse, ţinând 
în mână un vas cu apă sau despre acei, care realizau trucuri cu sabia în 
mână, despre acrobaţii cu cercul. Se aminteşte chiar despre astfel de numere 
periculoase cum ar fi „zborul” de pe biserică sau de pe palatele înalte cu 
ajutorul aripilor de mătase. De o popularitate deosebită se bucurau, pe lângă 
curţile cnejilor, dresorii animalelor sălbatice. Cei mai adoraţi erau artiştii cu 
urşi. Dresorii învăţau animalele să se ridice pe labele de dinapoi, să 
urmărească mâna omului, să danseze în ritmul muzicii. Urşii îi distrau pe 
spectatori prin luptă şi dansuri. Erau dresaţi, de asemenea, câinii, lupii, caii şi 
chiar iepurii. Animalele erau ţinute în menajerii – predecesoarele actualelor 
parcuri zoologice.

Cum vă închipuiţi viaţa după zidurile cetăţii din Luţk?
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§26.  TAINELE URBELOR SAU STRĂZILE 
ŞI PIEŢELE DIN UCRAINA CA MARTORI AI 

TRECUTULUI. 

La această lecţie veţi învăţa:
       1. Să povestiţi istoria străzii Hreşceatyk şi a Pieţei Târgului din Lviv. 2. Să 

explicaţi de ce istoria străzilor şi pieţelor din oraşele ucrainene constituie un izvor 
preţios pentru studierea istoriei ţinutului natal? 3. Să faceţi concluzie despre istoria 
străzilor şi pieţelor pentru studierea vieţii cotidiene?

 Examinaţi fotografiile cu imagini ale arterei principale a capitalei Ucrainei – 
Hreşceatyk de la mijlocul anilor 80 ai secolului al XIX-lea şi până astăzi. Ce 
schimbări a suferit strada în perioada, care este redată în fotografii? Despre ce 

fel de schimbări din viaţa oamenilor se poate afla din istoria unei singure străzi? Ce a 
rămas neschimbat? Cum credeţi, de ce strada Hreşceatyk este simbolul oraşului Kyiv? 

Strada Hreşceatyk. Kyiv. Fotografii din anii 1888 şi 1927.

Strada Hreşceatyk. Kyiv. Fotografii din anii 1963 şi 2013.
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Care este istoria arterei centrale a oraşului Kyiv – Hreşceatyk?

În Ucraina, probabil, nu se va găsi nici un om, care să nu fi auzit 
despre această stradă. Hreşceatykul şi-a câştigat slava de arteră 
principală şi de simbol al capitalei Ucrainei. Această stradă este cântată 
în versuri şi melodii, pictată pe numeroase tablouri şi arătată în multe 
filme. Plimbarea pe Hreşceatyk ţine de programul obligatoriu al turiştilor, 
care vizitează capitala. Această stradă, însă, este destul de tânără 
pentru un asemenea oraş vechi cum este Kyivul. 

Din vremurile cnejilor şi până la începutul secolului al XIX-lea Kyivul 
se compunea din trei părţi, fiecare dintre acestea trăindu-şi viaţa după 
bunul plac. Cnejii, boierii, drujinicii locuiau „pe Munte” – în partea de 
sus a oraşului. Nu mai puţin activă era viaţa în celelalte două zone ale 
oraşului: Podol, situată între partea de sus şi râul Nipru, şi Pecersk, 
unde la 1051 a fost înfiinţată mănăstirea Pecerska. La începutul 
secolului al XIX-lea, cele trei părţi s-au unit. Nou centru al Kyivului a 
devenit Hreşceatykul – stradă care a apărut la hotarul dintre fostele 
moşii ale cnejilor şi casele particulare ale orăşenilor. 

Strada Hreşceatyk a început să fie reconstruită în anii 30-40 ai 
secolului al XIX-lea. În anii 70-80, pe Hreşceatyk erau construite, în 
temei, case cu trei nivele cu prăvălii, încăperi pentru oficii şi bănci. 
Anume atunci Hreşceatykul a devenit stradă principală a oraşului. 

1. Strada Hreşceatyk în zona Pieţei Dumei (actualmente Bulevardul Independenţei). 
Începutul secolului al XX-lea.

2. Kievenii reconstruiesc strada Hreşceatyk, ruinată de război. Anul 1943. În timpul 
reconstrucţiei, strada a fost lărgită cu mult (până la 75-100 de metri) şi planificată din 
nou.

1 2
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Pe stradă au apărut diferite clădiri administrative, oficiul poştal 
principal şi un telegraf. Anume aici funcţionau cele mai bune magazine, 
hoteluri, cinematografe, cluburi şi edituri, celei mai mari bănci. Clădirile 
de pe Hreşceatyk erau înfrumuseţate cu detalii din metal, cu vitrine de 
oglindă. Strada a fost bine iluminată – mai întâi cu felinare cu gaz, iar 
din anul 1900 – cu cele electrice. În anul 1892, de-a lungul străzii au 
fost inaugurate două linii pentru tramvaiul cu aburi. Dumneavoastră 
ştiţi deja despre primul tramvai electric, care a unit strada Hreşceatyk 
cu raionul Podol. Din anul 1936, pe Hreşceatyk au început să circule 
troleibuzele. Aşadar, liniile de tramvai au fost demontate. 

În timpul celui de-al Doilea război mondial au fost distruse, practic, 
toate clădirile de pe această stradă. Hreşceatykul a fost reînnoit şi 
reconstruit în perioada anilor 1948-1957. 

Un loc aparte pe Hreşceatyk îl ocupă Maidanul Independenţei – 
Piaţa a primit această denumire în cinstea proclamării Independenţei 
Ucrainei în anul 1991. Aici este instalat, în mod tradiţional, bradul de 
Anul Nou, au loc distracţii populare şi festivaluri.

Cum se numeşte strada centrală a oraşului dumneavoastră natal sau a celui 
mai apropiat centru administrativ? Ce le-aţi povesti neapărat oaspeţilor 
despre această stradă? Faceţi schimb de păreri cu colegii de clasă.

Cum a fost reconstruit centrul oraşului Lviv?

Istoria Lvivului domnesc ţine, mai ales, de cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIII-lea şi este legată de numele cnejilor Danylo Romanovyci 
şi fiului acestuia – Lev. Oraşul creştea foarte rapid. Pentru a face loc 
noilor construcţii, locuitorii au tăiat pădurile în partea de sud şi au 
schimbat direcţia râului Poltva. Reţeaua străzilor s-a format în jurul 
actualei Pieţe a Târgului. După regulile de atunci de planificare a 
oraşelor europene locul principal îi revenea primăriei – clădire în care 
se întruneau în şedinţe reprezentanţii autoadministrării locale. În jurul 
ei se întindea principala piaţă comercială – cea a Târgului. Anume 
astfel a fost reconstruit oraşul Lviv. Deci, Piaţa era centrul vieţii culturale 
şi de stat a oraşului. Înspre piaţă duceau opt străzi principale. Ele 
împărţeau oraşul în câteva cartiere mari cu străzi mai mici. 

În secolul al XVI-lea, casele erau construite pe mici parcele de 
pământ. Ele erau cu mai multe nivele şi foarte apropiate una de cealaltă.
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În stradă ieşea numai faţada1 îngustă cu portalul2 şi cu două geamuri 
pentru iluminarea odăilor, iar la al doilea şi al treilea nivel – câte trei 
geamuri (două situate mai aproape, iar cel de-al treilea – la dormitor). 
Încăperile de la primul etaj al acestor clădiri erau folosite în scopuri 
gospodăreşti – în calitate de magazine, depozite sau oficii. Al doilea şi 
al treilea etaj erau folosite ca spaţiu locativ. Casele erau durate din 
piatră.  

 

Astfel arată clădirile din Piaţa Târgului din Lviv, văzute din localul primăriei. 

Formulaţi câteva întrebări, care să înceapă cu cuvintele Cine? Ce? Unde? 
Când? În ce mod? De ce? Propuneţi-le colegilor de bancă să răspundă la 
aceste întrebări.

Ce informaţii istorice păstrează monumentele de arhitectură din 
Piaţa Târgului din Lviv?

Piaţa Târgului din Lviv a păstrat până în zilele noastre trăsăturile 
construcţiei urbane din secolul al XVI-lea (chiar şi după reconstrucţii şi 
schimbări numeroase). Din cele patru părţi, Piaţa este înconjurată de 
44 de case din piatră ale celor mai înstăriţi oameni din Lviv. Aceste 
construcţii poartă numele proprietarilor sau a unor particularităţi 

1 Faţadă – partea exterioară a clădirii.
2 Portal -  de la latinescul porta – intrare, poartă, intrare în clădire amenajată 
din punct de vedere arhitectural. 



222

De ce monumentele de cultură fac parte din patrimoniul istoric

arhitectonice deosebite.
Spre exemplu, pe faţa unei clădiri (№ 4) 

au fost gravate sculptura şi numele 
cunoscutului negustor şi farmacist, 
Lorenţovici. În secolul al XIX-lea ea a fost 
vopsită şi pereţii clădirii au primit culoarea 
neagră, ceea ce i-a şi dat clădirii numele 
de „Casă neagră din piatră”. O altă clădire 
din Piaţa Târgului este casa negustorului 
Bandinelli din Florenţa (casa № 2). Ea 
este cunoscută prin aceea că aici a 
funcţionat primul, în oraş, oficiu poştal. 
Casa № 14 a aparţinut cândva negustorului 
italian, Antonio Massari. Această clădire 
este cunoscută prin înfrumuseţarea ei: pe 
portalul clădirii poate fi văzut un leu cu 

aripi cu o carte deschisă, iar în ea data – anul 1600. 

Casa lui Korneakt şi „curtea ei italiană”.

Cea mai renumită clădire din Piaţa Târgului poartă numele lui 
Korneakt. Kosteantyn Korneakt a fost unul dintre cel mai bogaţi 
negustori greci din Lviv din cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-
lea. Casa lui Korneakt este unica clădire din acele timpuri, durată în 
masivul locativ al oraşului, care a fost construită pe două parcele de 
pământ. Acest lucru a dat posibilitate să fie replanificată curtea 
interioară cu două arcade-loji (după modelul palatelor italiene), care 
înconjoară pridvorul din trei părţi. De aceea monumentul mai este 
numit Palatul lui Korneakt.

Casă neagră din piatră.
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 Formulaţi, după materialul lecţiei, zece întrebări pentru concursul „La 
plimbare pe străzile Kyivului şi Lvivului. Scrieţi aceste întrebări pe fişe 
diferite şi organizaţi concursul în clasă. 

1. Ce lucruri interesante aţi aflat despre istoria arterei principale a 
oraşului Kyiv – Hreşceatyk?
2. În ce constau particularităţile istoriei extinderii Pieţei Târgului din Lviv?

3. De ce istoria străzilor şi pieţelor din oraşele Ucrainei constituie un izvor 
preţios pentru studierea istoriei ţinutului natal? 

4. Povestiţi despre istoria străzii pe care locuiţi. 

De ce este important să cunoaşteţi istoria oraşului (satului) natal? Din ce 
surse puteţi afla această istorie? Ce exponate aţi propune pentru expoziţia 
străzii, pe care este situată şcoala dumneavoastră? Îşi au, oare, propria 
istorie străzile situate mai departe de centrul oraşului?

Citiţi textul şi examinaţi ilustraţiile. Încercaţi să găsiţi răspunsuri la 
întrebări?.

Ce pot să povestească izvoarele din anii 60-80 ai secolului al XIX-lea               
despre viaţa cotidiană a străzii Hreşceatyk?

„Din patrimoniul mai nou al oraşului fac parte două cofetării cu denumirile 
„Iaşi” şi „Odesa”. Prima nu se deosebeşte prin nici un fel de fantezie, deşi în 
ea vizitatorul poate comanda tot ce-i doreşte sufletul la preţuri moderate. Cea 
de-a doua are o înfăţişare destul de aristocratică, de aceea putem afirma, 
fără nici o exagerare, că în capitală un asemenea aşezământ putea fi 
considerat, pe bună dreptate, primul. Nu mai vorbim despre biscuiţii, torturile, 
bomboanele gustoase, care sunt produse în această cofetărie. Amenajarea 
ei este dintre cele mai frumoase, ea fiind dotată cu mobilă moale, iar camera 
pentru dame este împodobită cu cele mai exotice plante. 

În afară de cele două cofetării, despre care am vorbit, este încă una – 
„Elveţiană”. Ea îşi are caracterul său deosebit. 
Aici vizitatorul poate citi câteva ediţii periodice, 
deosebit de respectate. În aşteptarea lor, 
vizitatorii pot servi o ciocolată fierbinte, cafea, 
alţii pot să joace biliard. Bucătarii de aici sunt 
adevăraţi maeştri: în fiecare zi inventează 
ceva nou, mai gustos – bomboane, diferite 
produse de cofetărie”.

  „În Kyiv sunt multe cofetării, unde vizitatorul 
poate servi ciocolată bună, ceai, îngheţată şi 
băuturi răcoritoare. De o popularitate deosebită 
se bucură cofetăria „Semadeni”, situată pe 

Cofetăria „Semadeni” de pe 
Hreşceatyk. Kyiv. Începutul 
secolului al XX-lea.
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Hreşceatyk. Ziua, între orele 11 şi 3, sala acestei cofetării este plină de 
comercianţi şi oameni de afaceri kieveni, care au transformat-o într-un fel de 
bursă, astfel încât vizitatorul de rând nu se va simţi bine în acest mediu”.

  1. Ce aţi aflat nou despre viaţa cotidiană a kievenilor din secolul al XIX-lea? 2. 
Cum schimbau oraşele modul de viaţă al oamenilor? 3. Întocmiţi un ghid cu denumirea 
„Ne odihnim interesant şi cu folos”, amintind în el despre locul preferat din oraşul 
dumneavoastră, pe care l-aţi recomanda turiştilor.

§27. SUB COROANELE VERZI sau PARCURILE 
ŞI GRĂDINILE DIN UCRAINA

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să alcătuiţi o povestire despre parcul „Sofiivka” din Umani şi despre 
rezervaţia „Kacianivka” din regiunea Cernighiv. 2. Să explicaţi de ce 
monumentele artei parcurilor şi grădinilor sunt o parte inalienabilă a 
patrimoniului omenirii? 

Priviţi fotografiile. Vă place peisajul din imagine? A admirat, oare, artistul 
natura atunci când a realizat această fotografie? De ce credeţi anume 
astfel? De ce mulţi oameni preferă să admire natura? Cu ce scop sunt sădite 
parcurile? Sunt, oare, parcurile o parte componentă a patrimoniului cultural? 

Frumuseţea parcului „Sofiivka” a fost creată prin truda 
a sute de meşteri - locuitori ai ţinutului Umani. Chiar şi o 
astfel de „minune” cum este Insula iubirii, care pare atât 
de naturală şi care completează atât de armonios 

peisajul, a fost creată de mâna omenească. Insula a fost 
construită în mod manual, iar malurile ei, la fel ca şi malurile iazului, au fost 

Insula iubirii din 
parcul dendrologic 
„Sofiivka” din 
Umani, regiunea 
Cerkasî.

Parc 
dendrologic 
– parc în care 
sunt crescute 
multe feluri de 
copaci şi plante, 
ce fac parte atât 
din flora locală, 
cât şi cea adusă 
din alte ţări. 
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turnate din granit. În acest parc cresc peste două mii de feluri de copaci şi 
arbuşti (locali şi exotici), între care chiparosul de baltă, mesteacănul Veimut, 
copacul de lalea, platanul, ghincgo, liliacul. 

Care este istoria parcului dendrologic „Sofiivka”

Printre monumentele, datorită cărora Ucraina este cunoscută în lume, se 
numără nu numai cărţile vechi, descoperirile arheologice preţioase sau 
castelele mari. O carte de vizită aparte a Ucrainei este şi natura irepetabilă, 
cântată atât de dulce de către poeţi şi redată cu o iscusinţă deosebită de 
către marii maeştri ai penelului. Însă, savanţii istorici consideră drept 
monumente acele lucruri, care păstrează urmele mâinilor omeneşti. Interesant 
este şi faptul că între peisajele ucrainene sunt şi de acelea, care au fost 
create de mâna omului. Cea mai mare autoritate şi-a câştigat-o parcul 
Sofiivka, din oraşul Umani, regiunea Cerkasî. El este bine cunoscut departe 
peste hotarele Ucrainei drept una dintre cele mai renumite creaţii ale artei 
grădinilor şi parcurilor de la finele secolului al XVIII-lea – începutul secolului 
al XIX-lea.   

 

Imediat cum ajunge aici, fiecărui vizitator al parcului „Sofiivka” i se creează 
impresia că a nimerit într-o poveste. Acest lucru nu este întâmplător, deoarece 
la baza compoziţiei parcului au fost puse subiecte din Grecia 
şi Roma. Unele colţişoare ale parcului amintesc de casele 
zeilor greci, ale eroilor, scriitorilor şi filozofilor. 

 Inaugurat, în mod solemn, în anul 1802, „parcul 
„Sofiivka” îi încântă şi acum pe vizitatori prin îmbinarea 
elementelor naturale cu cele artificiale, adică, create de 
mâna omenească. Unicitatea acestor elemente este într-
atât de perfecţionată încât poate fi considerată o adevărată 
armonie. Relaţiile armonioase cu mediul ambiant sunt o 
mare înţelepciune umană, pe care o păstrează cu o deosebită 
sfinţenie această coroană verde de basm, numită „Sofiivka”.

Grotă – adâncire 
de asemănarea 
unei peşteri sau 
deşert în pământ cu 
caracter natural sau 
artificial, peşteră.
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Parcul a fost proprietate a magnaţilor polonezi din dinastia Potoţki. 
Denumirea de „Sofiivka” i-a fost dată în cinstea soţiei contelui Stanislav 
Potoţki – Sofia. Autor al proiectului a fost inginerul militar polonez, Ludwig 
Metţel. Sub conducerea lui nemijlocită au fost săpate iazurile, ecluzele, 
fântânile arteziene şi cascadele, insula Anti-Ţirţei, râuleţul subteran, Aheront, 
podurile şi grotele, au fost amenajate câmpurile Elisei, sistemul de drumuri şi 
alei, precum şi au fost instalate statuile.  

Ce v-a impresionat cel mai mult în povestirea despre parcul „Sofiivka”?

Care construcţii sunt considerate podoabe ale parcului?

Parcul se întinde de-a lungul râului Kameanca, unde au fost săpate şi 
amenajate câteva bazine şi iazuri: cel de sus cu o suprafaţă de opt hectare, 
cel de jos cu o suprafaţă de circa 1,1 hectare, precum şi alte cascade şi 
ecluze, râul subteran, Aheront, cu o lungime de 224 metri. Parcul este 
înfrumuseţat de stânci artificiale, pavilioane şi sculpturi.

Stânca Tarpeiska. Pavilionul Flora.
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 Basorelief 
– lucrare de 
sculptură cu figuri 
scoase în relief pe 
un fond cu care fac 
corp comun.

§ 27. Sub coroanele verzi sau parcurile şi grădinile din Ucraina

Nu departe de intrarea principală, pe o 
stâncă din piatră, poate fi văzută o casă 
din lemn, menită pentru odihnă sau pentru 
a te feri de ploaie şi soare. Această casă 
completează, parcă, prin construcţia ei 
„uşoară”, stânca şi se înscrie de minune în 
peisajul din jur. Stânca poartă denumirea 
de Tarpeiska de la denumirea peretelui din 
partea de sud-vest a Cetăţii Capitoliului 
din Roma Veche, care s-a păstrat până în zilele noastre.    

Pavilionul Florei datorează exteriorul său de o rară 
frumuseţe coloanelor înalte şi basoreliefului, ornamentat 
cu frunze şi struguri de viţă-de-vie. Ornamentarea a 
fost efectuată în anul 1852. Dintre coloanele albe se 
deschide panorama unui bazin frumos. 

În mijlocul bazinului, dintr-o gură de şarpe larg 
deschisă, ţâşneşte un şuvoi de apă. Aceasta este 
fântâna arteziană „Şarpele”. 

Apa ajunge la această fântână printr-un apeduct 
subteran, zidit din piatră de granit de-a lungul drumului. 

Din categoria celor mai vechi construcţii ale parcului 
ţine şi Marea cascadă. Ore în şir poţi admira scurgerea 
cristalină a apei, ce cade de la o înălţime de circa 15 
metri, şi să asculţi murmurul ei fermecător. Apa ajunge 
încoace din bazinul de sus prin râuleţul subteran, Aheront.  

Marea cascadă. Valea giganţilor.

Fântâna arteziană 
„Şarpele”.
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Grota Scilla. Grota Calipso.

Ceva mai sus de Piaţa Adunării, de-a 
lungul unei stane de granit, te poartă în 
sus treptele de granit. La stânga este 
situată grota de vest sau Grota Scilla 
din granit de culoare roză, în interiorul 
căreia sunt amenajate cu gust bănci şi 
măsuţe, de asemenea din granit. 

Una dintre cele mai desăvârşite este 
Grota Leului (denumirea iniţială era 
Calipso). Ea a fost construită cu atâta 
măiestrie, încât face doar să intri şi să 
observi unele segmente reconstruite, 
şi imediat te convingi că această 
minune a fost creată de mâna 
omenească. Tot acolo, în partea 
dreaptă a grotei, a fost construită o 
cascadă nu prea mare. Murmurul 

fermecător al apei a şi dat, probabil, denumire acestui monument. 
Grota Fetidei (Venerei) aminteşte, prin formele sale arhitecturale 

clare, despre intrarea într-o biserică din antichitate. Grota are un 
vestibul din patru coloane, care ţin plita de granit şi geamul semioval. 
Partea de mijloc a grotei este înfrumuseţată de sculptura Venerei.

Alcătuiţi o ghicitoare despre una din minunatele construcţii ale parcului 
„Sofiivka”. 

Grota Fetidei (Venerei). 
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Prin ce este cunoscută rezervaţia din Kacianivka? 

Un important monument al artei rezervaţiilor, a parcurilor şi grădinilor 
din Ucraina este palatul din Kacianivka, regiunea Cernighiv. 
Construcţia acestui complex a fost derulată în anul 1771. Fiind situat 
pe moşia lui P. Rumeanţev-Zadunaiski, cu timpul palatul a devenit 
proprietate a familiei Tarnovski, de care şi este legată înflorirea lui. O 
ilustră personalitate din cele trei generaţii de proprietari ai palatului a 
fost Vasyl Vasyliovyci (junior)  - un împătimit colecţionar de obiective 
ucrainene străvechi. Odată cu trecerea, în anul 1866, a palatului în 
proprietatea lui, aici au fost reluate lucrările de construcţie, a început 
sădirea parcului şi amenajarea drumurilor. Parcul din Kacianivka este 
una dintre cele mai mari grădini din Ucraina şi Europa. Însă, unicitatea 

lui nu constă în dimensiuni: Kacianivka te încântă prin îmbinarea 
realizărilor artei mondiale şi bogăţiilor naturii ucrainene. Parcul îi 
impresionează pe vizitatori prin lacurile şi iazurile lui. Aici s-au păstrat 
punţile, colinele Dragostei şi Fidelităţii, atât de frumos cântate în 
legende, precum şi ruinele „romantice” de pe malul Iazului Mare. În 
parc cresc peste 50 de specii de copaci şi 30 
feluri de arbuşti.

 Kacianivka era vizitată cu mult drag de 
către rudele şi prietenii proprietarilor, de cele 
mai multe ori cu familii întregi, pentru a rămânea 
la odihnă toată vara, Ospitalitatea acestor locuri 
de poveste a fost amintită în creaţiile lor de 
către T. Şevcenko, M. Kostomarov, M. 
Maksymovyci, N. Gogol, D. Iavorniţki şi de mulţi 
alţi activişti ai culturii ucrainene. Printre cei, ce 
au avut fericirea să se afle în ospeţie la acest 
conac s-a numărat şi pictorul I. Repin, care a 
înveşnicit chipul proprietarului. Cunoscutul 
crochiu al lui I. Repin „Hatmanul” este, de fapt 
un portret al lui Vasyl Tarnovski. În acest tablou, 
proprietarul conacului este îmbrăcat într-un 
contuş de culoare roşie, cusut cu aur, cu o teacă 

„Hatmanul”. Anul 
1880. Lucrare realizată 
de I. Repin.

Palatul Kacianivka la ora actuală.
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în care ţine pistolul şi sabia, stând sprijinit de unul dintre tunurile din 
faţa palatului Kacianivka. Îmbrăcămintea şi armamentul din această 
lucrare sunt adevărate relicve căzăceşti, care s-au păstrat în colecţia 
lui Vasyl Tarnovski.

Kacianivka a jucat un rol decisiv în creaţia pictorului V. Şternberg, un 
prieten al lui Taras Şevcenko. Fiind student la Academia de arte, V. 
Şternberg şi-a petrecut aici vacanţele de vară în anii 1836-1838. 
Pictorul a lăsat după el mai multe foi grafice valoroase şi tablouri nu 
prea mari, care au eternizat scenele din viaţa conacului Kacianivka şi 
a renumiţilor lui oaspeţi. În una dintre aceste lucrări pictorul a redat 
partea exterioară  a conacului din direcţia iazului. V. Şternberg a îndrăgit 
natura ucraineană, care a devenit un subiect de bază al operei sale 
artistice. După cum mărturisea Taras Şevcenko, Karl Briullov vedea, 
într-un singur crochiu al lui Şternberg toată Ucraina.

„Conacul lui Tarnovski din 
Kacianivka”. Anul 1837. 
Lucrare realizată de V. 
Şternberg. 

Organizaţi un joc cu genericul „Să pătrundem în istoria perlelor”. Povestiţi 
despre conacul din Kacianivka, adăugând câte o propoziţie de la fiecare 
membru al grupului. Încercaţi să nu vă repetaţi. Acel participant, care nu are 
ce adăuga, cedează rândul următorului. Învingător devine acel participant, 
propoziţia căruia va fi ultima.

1. Când şi în ce împrejurări a fost înfiinţat parcul „Sofiivka” din Umani? 
Despre care construcţii din acest parc aţi aflat? 
2. Prin ce este însemnat palatul Kacianivka din regiunea Cernighiv? 

3-4. De ce monumentele artei parcurilor şi grădinilor sunt o parte inseparabilă 
a patrimoniului cultural al omenirii?

Aţi avut ocazia să vă aflaţi în parcurile, despre care a fost vorba în materialele 
acestei lecţii? Aţi dori să le vedeţi? Cum credeţi, este uşor să creezi un 
parc? Ce este necesar pentru ca în oraşul (satul) dumneavoastră să apară 
mai multe parcuri? De ce înţelepciunea populară glăsuieşte: a sădi un copac 
înseamnă a face un lucru mare
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§ 28. La straja memoriei sau care monumente istorice ale ţinutului natal povestesc despre trecut 

Imaginaţi-vă că sunteţi arhitectul unui parc. Redaţi, printr-un desen, ce 
fel va fi acest parc. În ce loc l-aţi sădi? 

§28.  LA STRAJA MEMORIEI sau CARE 
MONUMENTE ISTORICE ALE ŢINUTULUI NATAL 

POVESTESC DESPRE TRECUT
LECŢIA PRACTICĂ № 4

La această lecţie veţi învăţa:
1. Să daţi exemple de monumente istorice ale ţinutului natal, care pot să 
ajute la cercetarea trecutului. 2. Să explicaţi în ce mod monumentele de 
istorie le sunt de folos istoriografilor. 3. Să alcătuiţi o povestire despre 
destinul monumentelor istorice din ţinutul natal. 

Examinaţi fotografiile şi citiţi textele la ele. Ce aţi aflat despre aceste 
monumente? De ce monumentele de arhitectură şi artă au nevoie de 
protecţie? Prin ce se manifestă această protecţie?   

 Biserica cu hramul Pogorârea 
Sfântului Duh din localitatea Potelyci, 
raionul Jovkiv, regiunea Lviv.

Cetatea din orăşelul Medjibij, raionul 
Letyciv, regiunea Hmelniţki.

Această biserică de lemn este cea mai veche dintre cele ce s-au 
păstrat în Ucraina. Ea a fost construită în secolul al XVI-lea (aproximativ 
în anul 1502) pe mijloacele olarilor din Potelyci, în locul bisericii vechi. 
În veacul al XVII-lea, biserica a cunoscut schimbări cardinale: a fost 
reconstruit acoperişul şi construit un nou altar. Picturile murale, 
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executate în anii 40 ai secolului al XVII-lea, îi redau bisericii un caracter 
unic. Denumirea „Medjibij” este legată de amplasarea geografică a 
acestor locuri pe capul dintre râurile Bugul de Sud şi Bujok. În perioada 
anilor 1540-1731, proprietari ai Medjibijului au fost descendenţii 
dinastiei magnaţilor polonezi Sineavski. În anul 1540 ei au început 
reconstrucţia vechilor fortificaţii din lemn. Dorind să-şi construiască aici 
o reşedinţă cu un palat, proprietarii au supus cetatea unor reparaţii 
capitale.  

Pregătindu-vă de lecţii, urma să găsiţi imagini ale monumentelor istorice din 
ţinutul natal, informaţia despre care doriţi s-o împărtăşiţi colegilor de clasă. 
Alcătuiţi textul de pe placa memorială, care i-ar informa pe oaspeţii oraşului 
(satului) dumneavoastră despre acest monument.

 În corespundere cu însărcinările pe grupe, selectaţi informaţii despre 
monumentele istorice din ţinutul dumneavoastră pentru albumul „La straja 
memoriei” după următorul plan:

1. Când şi de către cine a fost construit (creat) monumentul?
2. Prin ce vă impresionează el cel mai mult?
3. Care a fost soarta acestui monument?
 Aduceţi la cunoştinţa colegilor de clasă rezultatele muncii dumneavoastră. Daţi 

răspunsuri la întrebările, care au apărut pe parcursul discuţiei. 
Grupul I. Pregătindu-vă de lecţii, urma să studiaţi istoria lăcaşurilor de închinare 

din localitatea dumneavoastră – bisericilor ortodoxe, moscheilor musulmane şi 
sinagogilor iudaice. 

 Grupul II. Pregătindu-vă de lecţii, urma să studiaţi istoria cetăţilor, castelelor şi 
palatelor din ţinutul natal.

Grupul III. Pregătindu-vă de lecţii, urma să studiaţi istoria parcurilor şi grădinilor 
din ţinutul natal.

De ce în timpul călătoriilor oamenii tind să viziteze mai întâi monumentele 
istorice? Cum ne îmbogăţim experienţa după ce luăm cunoştinţă de ele? 
Confirmaţi-vă cugetările prin exemple concrete. 

Evaluaţi-vă participarea la această lecţie, calculând un număr 
corespunzător de puncte pentru diferite etape de activitate. 

Etapa lecţiei/                                Puncte 1 2 3

Pregătirea către lecţie 

Activitatea în perechi

Activitatea în grup

Participarea la discuţiile generale

Nota mea 
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De ce monumentele de cultură fac parte din patrimoniul istoric

§29.  CĂLĂTORIA CONTINUĂ sau NE AMINTIM 
DE CELE MAI IMPORTANTE LUCRURI

LECŢIA PRACTICĂ № 5 

 Jocul-călătorie „Trenul istoric” o să vă ajute să recapitulaţi materialul, însuşit 
la lecţiile de istorie în decursul anului.  

Pentru organizarea lui:

 Alegeţi 7 observatori – oameni de serviciu la staţiile, în care va opri 
trenul pe parcursul călătoriei. Obligaţia oamenilor de serviciu este de a 
evalua nivelul de îndeplinire a însărcinărilor de către echipele de călători 
şi de a cronometra timpul aflării echipelor în staţie. 

 Pregătiţi pentru fiecare staţie câte o tăbliţă cu numărul şi denumirea 
gării, foi de hârtie, pe care să fie scrise temele după numărul de grupe, 
care călătoresc, precum şi foi curate de hârtie, pe care grupele vor 
îndeplini însărcinările. 

 Pentru fiecare echipă de călători pregătiţi foi de drum cu denumirea 
staţiilor şi numărul de puncte, unde vor fi fixate rezultatele (conform 
modelului). Foaia de drum prevede şi ordinea aflării echipelor în staţii. 

Foaia de drum № 1
(pentru alte echipe – respectiv № 2, 3, 4...)

Numărul 
gării

Denumirea 
gării

Numărul maxim 
de puncte

Punctele 
obţinute

1
2
3
4
5
6
7

Istoria şi harta
Stăpânii timpului
Tete-a-tete cu cei mari 
Mărunţişuri ale vieţii 
Străjile memoriei
Sub drapele şi steaguri 
Comori netrecătoare 

 Împărţiţi-vă în 5-7 echipe de călători. Fiecare echipă trebuie să primească 
foaia sa de drum.
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§ 29. Călătoria continuă sau ne amintim de cele mai importante lucruri

 Începeţi să vă deplasaţi împreună cu clasa, staţionând în gări în ordinea 
stabilită. Timpul şederii în fiecare staţie – nu mai mult de cinci minute.

 La încheierea călătoriei, predaţi profesorului foile de drum pentru 
calcularea punctelor şi determinarea echipei învingătoare.

TEME PENTRU CĂLĂTORIE
Staţia I. Istoria şi harta

Studiaţi harta din pagina 199. Folosind-o în calitate de sursă de informaţie, 
stabiliţi, în decurs de cinci minute, locul şi perioada în care au fost create 
monumentele de cultură cunoscute din Ucraina. Completaţi tăbliţa conform 
condiţiilor propuse.  

Denumirea 
monumentului

Locul creării Perioada 
creării 

Bisericile

Fortăreţele,
cetăţile,
palatele

Manuscrisele 
şi cărţile tipărite

Parcurile

Pentru fiecare ferestruică din tăbliţă, completată corect, înscrieţi la activ 
câte un punct. Fiecare rând, completat corect (denumirea monumentului, 
locul şi perioada creării lui) va înscrie la activ trei puncte. 

Staţia II. Stăpânii timpului
Alcătuiţi o problemă cronologică din câteva întrebări. Rezolvaţi problema, 
marcând pe linia timpului datele necesare. Scrieţi răspunsul.
Nota maximă este de cinci puncte.

Staţia III. Tete-a-tete cu cei mari 
Această însărcinare o să vă ajute să vă amintiţi de cele mai renumite 
personalităţi istorice, cu care aţi făcut cunoştinţă în decursul anului.  
Examinaţi portretele. Pe cine dintre oamenii de vază îi cunoaşteţi? Alcătuiţi 
o mică povestire despre unul dintre ei.
Pentru fiecare portret recunoscut înscrieţi la activ câte un punct; fiecare 
propoziţie din povestirea despre personalitatea istorică, de asemenea, 
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apreciaţi-o cu un punct. Nota maximă este de 11 puncte. 

Staţia IV. Mărunţişurile vieţii
Această însărcinare o să ajute să vă amintiţi de particularităţile vieţii cotidiene a 
oamenilor în diferite perioade istorice. 

Examinaţi ilustraţiile. Clarificaţi ce este arătat în imagini. Cum pot fi folosite aceste 
lucruri sau monumente pentru a caracteriza viaţa cotidiană pe pământurile ucrainene? 
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Completaţi tăbliţa.

Ce vedeţi în aceste 
ilustraţii?

Cuvinte şi îmbinări de cuvinte, care pot fi folosite 
în povestire despre aceste obiecte,  dispozitive, 
mijloace de transport sau monumente, care pot 

să caracterizeze viaţa.cotidiană

1. Pectoralul ţarului 
sciţilor

Sciţii, nomazii, două mii şi jumătate de ani în 
urmă, zona de nord a Mării Negre, bijuterie din 
aur, scene din viaţa şi modul de  trai al sciţilor, 
coline, Mormântul Mare din Dnipropetrovsk,  
arheologul Boris Mozolevski

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pentru fiecare obiect sau monument, pe care l-aţi numit, înscrieţi la activ câte un 
punct. Pentru cuvintele şi îmbinările de cuvinte, care corespund textului, de 
asemenea, înscrieţi câte un punct.

Staţia V. Străjile memoriei
Această însărcinare o să vă ajute să vă amintiţi despre cele mai renumite 
monumente de arhitectură şi artă plastice.
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Examinaţi monumentele din ilustraţii. Clarificaţi ce monumente sunt redate în 
imagini. Completaţi tăbliţa.

Care monument 
este reprezentat?

Când şi în ce împrejurări 
a fost creat? 

De ce acest monument este un 
izvor istoric?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pentru fiecare rând din tăbliţă completat corect înscrieţi la activ câte trei puncte. 
Nota maximă – 27 de puncte. 



239

§ 29. Călătoria continuă sau ne amintim de cele mai importante lucruri

Staţia VI. Sub drapele şi steaguri
Această însărcinare are ca scop să vă ajute să vă amintiţi despre cele mai 

importante evenimente din istoria Ucrainei.
    Examinaţi tablourile şi fotografiile. Cugetaţi la care evenimente se referă ilustraţiile 
prezentate. Alcătuiţi o scurtă povestire (de la 3 până la 7 propoziţii) despre unul 
dintre aceste evenimente. Scrieţi textul acestei povestiri. 

Ilustraţiile sunt consacrate următoarelor evenimente:

1.                                     ;   2.                                      ;
3.                                     ;   4.                                      ; 
5.                                     . 
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Evenimentele, indicate corect, vor aduce la activ câte un punct. Pentru fiecare 
propoziţie corectă din povestire înscrieţi, de asemenea, câte un punct. 

Staţia VII. Comori netrecătoare
Această însărcinare o să vă ajute să vă amintiţi de cele mai renumite cărţi, care 
au fost create pe pământurile ucrainene din cele mai vechi timpuri. 

Examinaţi imaginile cu cele mai renumite cărţi. Amintiţi-vă care sunt aceste cărţi? 
Alcătuiţi o scurtă povestire (de la 3 până la 7 propoziţii) despre una dintre ele. 
Completaţi tăbliţa. 

Ce carte este 
reprezentată?

Când a fost ea 
creată?

Unde a fost creată? Prin ce s-a 
proslăvit această 

carte?
1.
2.
3.
4.

Despre cartea _____________ se ştie că ea ...

Fiecare rând completat corect o să vă aducă câte patru puncte (câte un punct 
pentru fiecare ferestruică). Pentru fiecare propoziţie din povestire poate fi atribuit 
câte un punct. Numărul maxim de puncte – 19.
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CITIŢI ÎN TIMPUL LIBER 

Icoana făcătoare de minuni

Mariica se întorcea de la şcoală supărată. Hrystynka, cea mai bună 
prietenă, se îmbolnăviseră. „Salut Murcic”, a spus Mariica bucuroasă 
către pisoiul, ce se postaseră în poarta ce ducea în curtea casei. În 
acest colţişor de rai al vechiului Luţk acţionau reguli nescrise. Murko 
se simţea aici gospodar adevărat. În timp ce motanul stătea paşnic în 
poartă, curtea era plină de ciripitul păsărilor. În asemenea zile, băbuţele 
şedeau la taifas până pe săturate, iar copilaşii se jucau în nisip de 
dimineaţă până seara târziu. 

– Bună ziua, doamnă Nadia, a salutat-o Mariica pe vecină. 
– Te văd tristă, drăguţo, a răspuns femeia la bineţe. – Ceva nu e bine 

la şcoală? Hai şi o să-mi povesteşti...
Copila a simţit cu dintr-odată în sufletul ei s-a rostogolit un ghemuleţ 

de bucurie. Trebuie să vă spun că pentru Mariica comunicarea cu do-
amna Nadia a intrat demult în obicei. De când se ţine minte fata o 
consideră prietenă bună pe această doamnă. Vreţi să spuneţi că aşa 
ceva nu poate fi? Întrebaţi de cunoscutele voastre şi veţi vedea că 
multe dintre ele prietenesc cu cei maturi. De obicei, Mariica prefera s-o 
întrebe pe vecină despre toate noutăţile din cursul zilei, deoarece fe-
meia ştia, ca nimeni altul, să povestească foarte calm, curgător, mereu 
îşi amintea ceva nou, neobişnuit. Doamna Nadia putea să povestească 
ore în şir fără să se răsufle. Era o femeie erudită, a văzut foarte multe 
în viaţa ei. 

– S-a îmbolnăvit prietena mea, Hrystynka, a început să se jeluiască 
Mariica. Două zile a fost la şcoală şi din nou stă în pat cu febră. Fără ea 
mă simt atât de singură. Eh, de-aş putea lua de undeva putere multă 
ca s-o împart cu Hrystynka!

– Intră pe la mine, Mariica. Te voi servi cu un ceai mirositor din ierburi 
şi împreună vom găsi noi o ieşire din situaţie. 

Peste câteva clipe casa doamnei Nadia era plină de un miros 
îmbătător şi mieros de floare de tei. 

– Serveşte. L-am fiert azi, îi întinse doamna Nadia ceaşca plină. – 
Este un ceai uşurel de vară. Îţi voi povesti o istorie foarte veche... 

S-a întâmplat aceasta cu aproape 400 de ani în urmă. Într-o familie 
s-a îmbolnăvit o fetiţă. 
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Mama vărsa râuri de lacrimi, însă vedea că nu o poate ajuta cu 
nimic. Într-o noapte a visat un chip ciudat – icoana Sfintei Născătoare 
de Dumnezeu, care emana căldură. Deşteptându-se din somn femeia 
a plecat repede spre cel mai apropiat oraş – Holm. Când a intrat în 
biserică şi a văzut icoana Maicii Domnului, a înţeles că va găsi puteri 
să-şi pună odorul pe picioare. Plină de speranţă, s-a întors repede 
acasă şi de atunci n-a mai permis supărării să-şi facă sălaş în sufletul 
ei. În curând fetiţa s-a însănătoşit. 

– Dar icoana s-a păstrat? – a întrebat Mariica.
– Această icoană este cea mai veche de pe pământul nostru. Are o 

vechime de sute de ani, dar a supravieţuit. Mâine ea va fi expusă la 
muzeul de studiere a ţinutului din oraşul nostru. 

– Dar cum a ajuns ea la Luţk din oraşul polonez Holm? 
– Această istorie este plină de taine. Cândva cneazul Halyci-Volyniei, 

Danylo, a ales acest oraş drept capitală a statului său. Cneazul su-
praveghea cu mare atenţie construcţia oraşului. Avea mare grijă de 
construcţia bisericilor şi ca în oraşul-capitală să fie cât mai multe cărţi. 
Probabil că el a comandat icoana Maicii Domnului chiar la Constanti-
nopol pentru cea mai frumoasă Catedrală din oraş. Astfel, după cum 
admit savanţii, această icoană rarisimă a ajuns la Holm. Cu timpul, 
oraşul a ajuns sub puterea cnejilor polonezi. La începutul secolului al 
XX-lea, icoana a ajuns la Kyiv, iar apoi, în timpul celui de-al Doilea 
război mondial, s-a pomenit din nou la Holm. După război ea a fost 
adusă la Luţk de către ultimul paroh al catedralei din Holm, părintele 
Gavriil Korobciuk. Până în toamna anului 2000 icoana s-a păstrat în 
familia lui. Şi iată acum ea poate fi văzută de toţi doritorii. 

– Această icoană veche poate face, probabil, minuni, cugeta Mariica.
– Această icoană într-adevăr este făcătoare de minuni. În secolul 

al XVII-lea despre ea s-a scris o carte, în care se povestea despre 
minunile care au fost făcute de acest chip. Circulă o legendă, în care 
se povesteşte că icoana Maicii Domnului a salvat Holmul de invazia 
cotropitorilor. S-au întâmplat acestea în timpul năvălirilor pustiitoare 
ale mongolilor. Oraşul a fost asediat. Când oamenii nu mai sperau că 
oraşul va fi salvat, două fete de cneaz au adus acest chip divin pe val-
urile de apărare. Şi atunci s-a întâmplat minunea: cotropitorii au văzut 
cum oraşul s-a ridicat pe un munte până la cer. Nefiind în stare să ia 
acel munte cu asalt, mongolii s-au retras. Acel eveniment trăieşte şi 
acum în proverbele populare. 

... În ziua următoare, după lecţii, Mariica a alergat mai întâi la Muzeul 
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de studiere a ţinutului, iar de acolo – la Hrystynka, deoarece ştia că 
trebuie neapărat să împărtăşească prietenei bucuria, pe care o emana 
chipul făcător de minuni al Maicii Domnului de Holm

Boabele înţelepciunii

– Iată, aceasta este Catedrala Sfintei Sofia din Kyiv, i-a spus un ki-
evean drumeţului şi a plecat mai departe. 

Mare şi curată, biserica semăna cu un val frumos de mare. Drumeţul 
s-a oprit în loc pentru a admira mai îndeaproape această creatură 
a mâinilor omeneşti. Cât drum a parcurs, nicăieri nu i-a fost dat să 
vadă ceva mai perfecţionat, nici chiar în capitala puternicului Bizanţ - 
Ţarigrad. Galeriile cu trepte, cu fiecare linie urcau parcă nerăbdătoare 
spre cer, unde se transformau în cele treisprezece turle – mai mici de 
la margine, din ce în ce mai mari la mijloc şi cu cea mai mare în centru. 
Razele de aur ale soarelui cădeau odată cu picăturile de ploaie curată, 
care făceau să strălucească nu numai turlele, ci întreaga clădire.

Trăgându-şi răsuflarea, drumeţul a intrat în biserică. Liniştea, ce dom-
nea în interior, i-a căzut pe umeri ca o ploaie torenţială neaşteptată. Pe 
pereţii proaspăt tencuiţi săreau din când în când iepuraşi de soare, iar 
uneori – câte o umbră rătăcită. „N-am întârziat! – a spus el cu bucurie 
în sinea sa. – Anume acum începe vopsirea frescelor”. 

– De cine ai nevoie, om bun? – s-a auzit de undeva o voce. 
– Sunt meşter, am venit la invitaţia marelui cneaz Iaroslav. 
– Mult timp te-am aşteptat, frate. Ai avut un ghid nu cumsecade sau 

zorii nu ţi-au luminat calea aşa cum trebuia, glumea aceeaşi voce. 
– Jdanko, condu-l pe oaspete să se odihnească. După amiază vom 
începe lucrul. Deja sunt gata vopselele, iar mâinile meşterilor ard de 
dorinţă să lucreze. 

– Adu-mi mai întâi apă să beau, i-a spus oaspetele băiatului. – Am 
obosit prin lume fără această apă întremătoare din Kyiv. 

– Până acum n-aţi mai fost în Kyiv? – l-a întrebat băiatul pe noul 
sosit, întinzându-i o cană mare cu apă. 

– Eu, Jdanko, am crescut aici. Mai apoi am călătorit mult şi am stu-
diat. Acum m-am întors. Încă n-am fost nicăieri. Hai cu mine, o să-mi 
arăţi oraşul. 

– Se poate, a spus băiatul şi s-a îndreptat desculţ spre ieşire. 
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Kyivul a devenit de nerecunoscut în anii domniei cneazului Iaroslav. 
Oraşul de sus, situat în munţi, a fost fortificat cu un val nou de pereţi din 
lemn. Cetatea era apărată şi de un şanţ mare plin cu apă. Oraşul avea 
trei porţi din piatră. Intrarea principală în oraş erau Porţile de Aur cu 
biserica Bunavestire. Frumoase şi larg deschise, porţile îi întâlneau cu 
bucurie pe prieteni. Pentru duşmani, însă, erau o avertizare de temut. 
Peste tot în oraş aveau loc construcţii. Nu departe de Catedrala Sfintei 
Sofia era construită biserica cu hramul Sfântul Gheorghe, iar în ime-
diata ei apropiere – cea a Sfintei Irina. 

– Povesteşte-mi, Jdanko, cine şi cum construieşte aceste biserici, l-a 
rugat oaspetele pe însoţitorul său.    

– Nu ştiu nimic deosebit. Am auzit doar că cneazul are mare grijă de 
ele ca şi de Catedrala Sfintei Sofia. Oamenii spun că, venind odată să 
vadă cum decurg lucrările de construcţie la biserica Sfântului Gheor-
ghe, cneazul a rămas mirat de numărul mic de lucrători. Atunci a dat 
ordin ca fiecărui muncitor să i se dea zilnic câte o monedă de argint. 
Despre voinţa cneazului s-a auzit în târg. În ziua următoare pe şantier 
au venit o mulţime de meşteri. 

– Sunt superbe aceste biserici. Nici nu ştiu care e mai frumoasă, a 
spus meşterul şi a explicat: - Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe este 
înălţată în cinstea ocrotitorului ceresc al marelui cneaz, doar numele 
creştinesc al domnitorului este Gheorghe. Sfânta Irina este ocrotitoar-
ea soţiei lui Iaroslav. 

– Dar de ce biserica noastră poartă numele Sofiei? – a întrebat 
Jdanko. 

– Din limba greacă, Sofia înseamnă înţelepciune. De aceea a dorit 
Iaroslav să înalţe o biserică drept monument al Înţelepciunii lui Dum-
nezeu. 

– Iar eu am auzit altceva, l-a contestat Jdanko pe oaspete. – Se 
spune că Iaroslav ar fi dorit să înalţe această biserică în cinstea unei 
mari victorii, repurtate aici asupra armatei numeroase a pecenegilor. 

– Aşa a şi fost. Despre acea victorie glorioasă am auzit când mă 
aflam departe de Kyiv. Iaroslav l-a învins pe duşman nu numai cu sa-
bia, ci şi cu înţelepciunea. Cneazul nostru ţine foarte mult la ştiinţa de 
carte. În convingerea lui, cărţile nu cedează nici în faţa armelor, nici în 
faţa muşchilor puternici. 

– Dumneavoastră cunoaşteţi atât de multe despre Kyiv, despre cnea-
zul nostru, de parcă aţi fi trăit aici toată viaţa, s-a mirat băiatul.

– Despre pământul nostru se vorbeşte mult peste tot. Străinii îl 
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respectă pe Iaroslav, deoarece el are grijă nu numai de ziua de azi, 
ci şi de viitorul statului său. Să luăm Catedrala Sfintei Sofia. Aici va 
funcţiona o bibliotecă, unde se vor păstra cărţile. Tot în interiorul biseri-
cii cărţile vor fi traduse sau transcrise, va funcţiona o şcoală, unde toţi 
copiii dornici de carte vor avea posibilitate să înveţe. Nu în zadar se 
spune că Iaroslav a însămânţat cum se cuvine pământurile ruseşti cu 
boabele înţelepciunii. Va trece puţin timp şi acele seminţe vor răsări, 
vor creşte şi vor înmulţi gloria şi puterea Statului Kievean. 

Soarele pleca la culcare când Jdanko împreună cu învăţătorul său 
- aşa a început să-l numească pe maestru, au intrat în Catedrală. În 
curând vopselele se lipeau uşurel de tencuiala udă. Astfel luau naştere 
noile fresce. Acesta era Kyivul cu populaţie multă şi cu muzicanţi de 
stradă, aceasta era familia cneazului în frunte cu marele cneaz, care 
va rămânea pentru urmaşi cel Înţelept.

Cartea călătoare

– Iată aici, prinţesă, vei învăţa carte, o împinse uşor chelăriţa pe Ana 
în mijlocul odăii. - Nu ştiu de ai sau nu poftă de ştiinţă, dar cu taică-
tău, marele cneaz Iaroslav, nu te poţi pune în poară. Când eraţi mai 
micuţe ascultaţi de poveţele mele. „Scapă-ne, maică! Vai, fereşte-mă, 
Doamne, de malarie!” – strigaţi întruna şi veneaţi la mine după ierburi 
şi ceaiuri. Dar acum în toate e voinţa cneazului. Ei, într-un ceas bun, 
porumbiţo, a netezit-o pe cap pe fată şi peste o clipă era undeva în 
curte. 

Rămânând de una singură, fiica de cneaz s-a uitat împrejur. Casa 
mare era plină cu mese înguste, pe care erau clădite teancuri de cărţi 
groase şi voluminoase, precum şi multe stilouri pentru scris. Pe una 
dintre mese, undeva în fundul odăii, ardea o lumânare. Abia atunci 
prinţesa observă o siluetă aplecată asupra mesei de scris. A ciulit ure-
chile şi a auzit scârţâitul peniţei. „Transcriitorul”, s-a gândit Ana. Fiind, 
însă, o fire îndrăzneaţă a decis să-l întrebe:

– Acesta este renumitul scriptorium? 
– Da, prinţesă. Aici, din ordinul cneazului, transcriem cărţile pentru 

ca ele să adape pământul nostru cu înţelepciune precum râurile cu 
umezeală dătătoare de viaţă.

1Chelăriţă – femeia care deţinea cheile de la platul domnesc.
2Casa mare – odaie curată şi luminoasă din interiorul casei.
3Malarie – boală infecţioasă periculoasă.
4Scriptorium – birou unde erau transcrise cărţile.  
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– Dar ce transcrii? – s-a apropiat Ana de siluetă cu un zâmbet şiret. 
Copiatorul tăcea. 
– N-ai asurzit cumva de la această tăcere singuratică? – răsuna gla-

sul fetei aidoma unui clinchet de clopoţel până în tavan.
– Prinţesă, nu ai venit aici la petrecere, a răspuns într-un sfârşit 

bărbatul.
– Dacă vei vorbi atât de tare, o să alungi gândurile, iar fără de ele nu 

există înţelepciune. Astfel ce vei învăţa?
– Nu cumva tu o să mă instruieşti?
– Deocamdată aici nu sunt alţi învăţători.
– Tu eşti învăţător? Oamenii cu carte sunt cu părul cărunt şi gârboviţi, 

l-a luat în râs fiica de cneaz.  
– Iată ce ai în vedere! – a zâmbit copiatorul. – Dacă nu ai încredere, 

primeşte un examen de la mine. Sunt gata să-l susţin.
Fiica de cneaz, se pare atâta şi aştepta. Întrebările curgeau gârlă. 
– Cum te cheamă?
– Macarie.
– Ce semnifică prenumele tău?
– Dar de unde ştii tu că prenumele ar trebuie să însemne ceva?
– Nu eu susţin examenul, a zâmbit Ana satisfăcută. – Răspunde!
– Prenumele meu este de origine greacă şi înseamnă „fericit”, „smerit”.
– Unde ai făcut carte?
– La Ţarigrad.
– Ce transcrii acum?
– Sfânta Evanghelie, a răspuns încet Macarie şi a adăugat cu glas 

tare: - Ajunge atâta vorbă! Cuvântul nu preferă discuţii inutile.
– Stai puţin, a spus fata pe un ton rugător. – Exact vroiam să te întreb 

principalul. Permite-mi o ultimă întrebare, te rog frumos.
– Bine, întreabă-mă.
– De ce cartea ta este atât de mică. Cărţile de pe acele mese sunt 

mult mai voluminoase. 
– Menirea acestei cărţi este să servească unei singure persoane, a 

răspuns Macarie, să fie la îndemână, ţie spre exemplu.
Timpul zbura pe nesimţite. În acea zi fiica de cneaz a aflat despre 

alfabet şi a învăţat chiar să scrie numele său. Iar seara nu contenea 
să le povestească surioarelor şi servitoarei Myloslava despre totul ce 
văzu şi auzi în ziua aceea în scriptorium.  

– Văd, prinţesă, că ţi-a învârtit capul tânărul copiator, râdea My-
loslava. – Hai cu mine în pridvor, o să vrăjim. Astăzi este o noapte 
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fermecătoare. Poate reuşim să aflăm ceva şi despre Macarie. 
– Oare avem nevoie de vrajă, Myloslava? Nu demult am vrăjit. Şi 

ce-a ieşit din toate acelea? – râdea Ana. – A căzut încălţămintea înspre 
asfinţit... Undeva departe mi-i destinul. 

– Este prea devreme, prinţesă, să-ţi ghiceşti soarta. A greşit 
încălţămintea ta. Iar ce nume aude fata mai întâi în seara aceasta, aşa 
îl va chema pe alesul ei. 

– Dacă-i aşa, hai să mergem sub geamurile odăii mari. Acolo cnea-
zul îşi duce sfatul şi se pronunţă multe nume, a prins curaj Ana şi prima 
a ieşit pe treptele presărate cu zăpadă. 

Fetele au ieşit afară. Gerul se juca cu obrăjorii lor frumoşi, pişcându-
le prieteneşte.

– Ia tăceţi din gură, gălăgioaselor, spuse Myloslava. – Altfel riscăm 
să nu ghicim nimic.

Cneazul Iaroslav avea într-adevăr o şedinţă importantă. Era vorba 
despre treburi de stat. Acolo au fost amintite numele multor domnitori 
străini. Dar, prin geamurile închise, nu se auzea prea bine. Membrii 
consiliului strigau, care mai de care, diferite nume, neînţelese de tânăra 
prinţesă. Dintr-odată, un boier, care stătea mai la margine, măsurând 
cu paşii odaia, a strigat „Henric!”.

Au trecut mulţi ani de atunci. 
În acea dimineaţă de mai, de Duminica Mare, Ana, se căsătorea 

cu regele Franţei, Henric I. Nimic din cele văzute în străvechiul oraş 
francez, Reims, unde avea loc ceremonia, nu-i amintea tinerei prinţese 
de Kyivul ei natal. Ea ţinea în mână o carte nu prea mare de citiri din 
evanghelie. Împletirea himerică a literelor, care i se părea cândva că 
seamănă atât de mult cu desenele de pe geam, mânuite iscusit de 
către gerul de afară, era chiar soarta ei – soarta unei regine străine. 
Până în prezent, fiecare doritor care vrea să cunoască istoria acestei 
cărţi vechi, află mai întâi despre prima ei posesoare – regina Franţei, 
Ana – fiica cneazului de Kyiv, Iaroslav cel Înţelept. 

1Duminica Mare – sărbătoare religioasă, care este marcată la şapte săptămâni 
după Sfintele Paşti.
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Legendele vechii cetăţi

Myhasi mergea prin pădure deja a treia zi, trăgând după sine 
coropişniţa, pe care a poreclit-o Miţoasa. Din cauza ei băiatul a por-
nit din satul natal spre Luţk, deşi avea temeiuri mai multe pentru a 
pleca de acasă în căutarea unui destin mai bun. Myhasi ducea o viaţă 
nu chiar bună. Crescuse de unul singur. De mic copil bolile îl atacau 
una după alta, ba încă şchiopăta de piciorul stâng. Semenii nu vroiau 
să lege cu el prietenie. De aceea, zile întregi se pierdea în pădure, 
cunoştea fiecare plantă, putea să deosebească păsărelele după glas, 
iar animalele sălbatice le auzea cu mult înainte de a le vedea. Odată a 
găsit în pădure această coropişniţă. Mai întâi s-a gândit s-o hrănească, 
apoi s-a gândit că ar fi mai bine s-o dreseze. Oamenii din sat râdeau şi 
făceau glume pe seama lui Myhasi – va creşte un ştrengar neascultător! 
Lui, însă, nu-i prea păsa de toate acestea fiindcă nimeni, în afară de 
el, nu putea să ştie că în cetate sunt o mulţime de animale dresate, 
care îi distrează pe oaspeţii cneazului în timpul banchetelor. Myhasi 
aflase despre aceste animale din istorisirile muzicanţilor şi măscăricilor 
călători. 

Abătut de aceste gânduri, Myhasi ajunse, într-un sfârşit, la cetatea 
cneazului cu speranţa de a se angaja aici în serviciu împreună cu 
Miţoasa. Lângă poartă erau mulţi oameni, căruţe încărcate cu saci, 
şi coşuleţe – pe semne ei adusese produse alimentare pentru un or-
dinar banchet al cneazului. Urcând la deal, Myhasi auzi cum oamenii 
se plângeau că sunt atacaţi în permanenţă de lupii flămânzi. „Dacă nu 
vom reuşi până-n seară să trecem dincolo de poartă, oftau ei, atunci 
din bucatele noastre vor avea ce mânca nu cneazul şi boierii, ci lupii 
suri”. 

– Eh, Miţoaso, va trebui să căutăm o altă poartă pentru a intra în ce-
tate. Dacă pe aceşti oameni, care au adus de mâncare, nu-i lasă să in-
tre, apoi noi cu tine la ce să sperăm, a oftat Myhasi, trăgând coropişniţa 
după sine.

Privind în dreapta, băiatul observă o potecă ce se abătea de la drum. 
Făcând câţiva paşi, el se pomeni în prizonieratul unor tufari deşi. I 
se părea că pe această cărăruie demult n-a mai călcat picior de om.   
Coropişniţa deveni agitată şi neastâmpărată, aşa că era nevoit s-o 
târâie după el. 

Peste câteva clipe, Myhasi se pomeni în faţa unui perete foarte în-
alt. Împrejur era o tăcere de mormânt. Undeva, într-o parte, s-a auzit 
trosnetul unei crengi. Din deal s-a rostogolit o piatră. Dintr-odată s-au 
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auzit paşi şi răsuflarea obosită a unui om. În clipa următoare, băiatul 
l-a observat pe cneaz. Nu încăpea nici o îndoială că acesta era anume 
Svidrigailo: înalt, lat în spete, cu un păr lung şi încărunţit. Cneazul se 
sprijinea nu în baston, ci în sabie. În ţinutul Volyniei toţi ştiau că Svidri-
gailo nu lăsa niciodată sabia din mână. 

Cneazul urca la deal pe o altă cărăruie şi n-a putut să-l observe pe 
băiat. N-a putut să vadă nici acea pereche de ochi flămânzi, care-l 
păzeau din tufari. Nici Myhasi nu văzuse animalul, însă îl simţi de la 
distanţă. Abia acum îşi dădu seama de ce era atât de agitată coropişniţa. 
Svidrigailo făcu încă un pas. Iată deja se vede bine de după arbuşti. Şi 
lupul era gata să-i sară în spate. 

– Sabia! – reuşi să ţipe Myhasi. 
Cneazul roti fulgerător sabia şi fu salvat.
– De unde te-ai luat aici, băiete? Şi de ce ţipi ca un nou născut?! – 

tună cneazul. 
Văzând coropişniţa zâmbi.
– Gândeam că e un cavaler, dar văd în faţa mea un poznaş. Dar de 

ce să lungim vorba? Trebuie să-ţi mulţumesc pentru că m-ai salvat.
– Nu, Măria ta, nu sunt muzicant. Am dorit doar să adăpostesc 

această coropişniţă în palat. În sat nu ar avea tihnă.
– Zici că nu are, aşa să fie, căzu de acord cneazul. – Tot aşa cum 

cavalerului nu-i şede bine fără sabie, iar cneazului fără armată. Şi eu, 
dragul meu, ar trebui deja să-mi caut un alt loc. Vezi că n-am simţit nici 
acel animal de pradă, care era să-mi facă felul. Hai să te conduc în 
palat. Am aici o intrare doar de mine ştiută. 

Din peşteră Myhasi nimeri drept în turnul de sus al cetăţii, unde 
băteau necontenit clopotele. De acolo, de sus, cneazul îi arătă lui My-
hasi priveliştile Volyniei, pe care abia reuşea să le cuprindă cu privirea 
şi pe care le-a apărat cu sabia atâţia ani. 

– Iată din această ambrazură îl păzeam cândva pe nepotul meu – 
cavaler peste cavaleri, cneazul Neînfricatul. El era speranţa regelui 
polonez, lui i se propunea coroana cehă. El, însă, a ales să fie cavaler 
cu toate că din copilărie era un pierde-vară, povestea Svidrigailo. – A 
trecut de partea mea atunci când am decis să obţin libertatea pentru 
ţinuturile Volyniei, Kyivului, Cernighivului, Podoliei. În lupta decisivă de 
pe malul râului Sfânt el a condus oştirile noastre, a fost speranţa mea.

1Poznaş – om hazliu, care face pozne, spune glume, clovn.
2Ambrazură – deschizătură în pereţii unei fortificaţii de unde se execută trageri cu 
tunul sau mitraliera.
3Nepot – Persoană considerată în raport cu bunicii, cu unchii sau cu mătuşile sale.             
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S-a bătut ca un leu. Dar nu i-a fost dat să trăiască mai mult. Dacă nu-l 
secera atât de nemilos moartea pe Neînfricatul, cred că altul ar fi fost şi 
rezultatul bătăliei, alta ar fi fost şi soarta acestui palat. Acum el trebuie 
să stea la straja memoriei despre trecut, să păstreze legendele...

Din acea seară Myhasi a rămas să trăiască în curtea cneazului, să 
servească ocrotitorului acelui palat. Cneazul Svidrigailo l-a poreclit 
Ţipătorul pentru acel strigăt, care l-a salvat de la moarte sigură. I-a 
povestit lui Myhasi despre toate faptele eroice, pe care i-a fost dat să 
le săvârşească. A vrut să-l înveţe chiar a mânui paloşul, însă băiatul a 
refuzat. 

– Eu o am pe Miţoasa, a spus el. – Mai bine o să păstrez legendele. 
Aici fiecare cărămidă păstrează câte o legendă despre trecut.

Mulţi ani după moartea cneazului Svidrigailo, ţipătorul putea fi văzut 
fie în turnurile cetăţii, fie în curtea palatului. Se spune că paşii lui 
şi acum pot fi auziţi în galeriile de sus. Uneori la mulţi li se pare că 
el îşi cheamă coropişniţa. Iar acelora, care cred în legende, el li se 
înfăţişează  pe cea mai de sus cărămidă din peretele palatului – un 
omuleţ mic de statură, care povesteşte întruna despre trecutul glorios 
al acestor locuri. 

Sub coroana verde a Parcului Sofiivka

Jumătate de an orăşelul ucrainean, Umani, trăia într-o dispoziţie 
de sărbătoare. Toată atenţia era îndreptată spre grădina regală – cu-
noscutul parc Sofiivka. De dimineaţă şi până seara târziu din verdele 
abundent al parcului nu se auzea tril de păsărele, ci discuţiile aprinse 
ale meşterilor, sunetul securii şi ferestrăului, a maşinilor ciudate, care 
curăţau fântânile arteziene şi rezervoarele cu apă din parc. 

În fiecare dimineaţă Iosip venea încoace împreună cu tatăl, care lu-
cra în calitate de ajutor al grădinarului. În acea dimineaţă băiatul avea 
o companie mai veselă – în vacanţa de vară sosi în ospeţie de la Kyiv 
prietenul său, Mykola. 

– Te vei mira, Iosip, dar despre renumitul parc Sofiivka se ştie şi în 
gimnaziul nostru, a spus Mykola, trăgând din plin în piept aerul proaspăt 
de vară. – Unul dintre profesorii mei a preluat experienţa horticultorilor 
de aici. 

– Ba nu e nimic de mirare. Anul acesta încoace vor sosi multe 
personalităţi cunoscute – horticultori, agronomi, învăţători, chiar şi pro-
fesori... Pictorii sunt demult aici. Se pregătesc, oare, de jubileu?

– Sofiivka a împlinit o sută de ani?
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– Nu, dragă Mykolka, vor sărbători nu jubileul parcului, cu toate că 
peste câţiva ani va împlini un secol. Solemnităţile sunt consacrate 
împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea principalei şcoli de horticultură. 
Acestea urmează să aibă loc de Crăciun. Spun că va fi şi un bal de fe-
lul celora de pe timpul contelui Felix Potoţki. Sunt aşteptaţi oaspeţi din 
mai multe ţări aşa că nu numai parcul, ci tot oraşul e numai griji. 

– Toate acestea sunt legate de sărbătoarea de la iarnă? Cu toate că 
eu sunt bucuros că în parc e atâta lume. Nu-mi va fi urât să stau acolo. 
Vreau să desenez câte ceva. Eu, dragă prietene, am decis definitiv: 
vreau să devin pictor. Dar tu nu te-ai răzgândit, vei deveni hidro-ingin-
er? – l-a întrebat Mykola.

Iosip cârni de pe aleea centrală pe o cărăruie îngustă şi, se pare, nu 
auzi întrebarea prietenului. Dintr-odată a exclamat:

– Hai cu mine, o să-ţi arăt fântâna arteziană, pe care am reparat-
o singur. Nu-ţi vine să crezi, dar ea n-a funcţionat vreo 80 de ani, se 
spune că de la moartea contesei Sofia. 

Potecuţa i-a adus pe cei doi prieteni într-un colţ mai îndepărtat al 
parcului, la o stâncă mare de granit. Privind mai atent, Mykola văzu 
în stâncă o trecătoare îngustă. Trecând cu greu prin ea, băiatul se po-
meni într-o grotă nu prea mare. De undeva, din întuneric, se auzeau 
căzând picături. 

– Vezi de unde picură? – a întrebat Iosip. 
Privind mai atent, Mykola observă că picăturile cad dintr-un bloc de 

piatră şerpuind într-o vază de marmură.  
– Când această vază se va umplea cu apă, fântâna va începe să 

funcţioneze. Stropii, aidoma unei flori de mii de culori, vor cuprinde 
vaza. Aşa va dura câteva secunde, apoi o va lua de la început, povestea 
Iosip. – Oamenii mai bătrâni din Umani i-au povestit tatei că fântâna 
„înflorea” la o anumită oră, ştiută doar de contesă. Ea venea perma-
nent aici să admire această frumuseţe. Era o taină a ei. 

– Tu ai reuşit să descifrezi toate tainele acestei grădini? – a întrebat 
mirat Mykola.

– De unde? Nici pe departe. Cu toate că tata afirmă că grădina are o 
singură taină, foarte simplă – cea a dragostei.

– Dar de ce nu, interveni Mykola. – Cugetă şi singur: toţi ştiu că con-
tele Potoţki a dorit să creeze parcul din Umani drept cadou pentru soţia 
sa, Sofia. Despre aceasta mărturisea şi inscripţia de pe unul din obelis-
curile de lângă poarta de intrare: „Din dragoste faţă de Sofia”. Dorind 
să transpună în practică planul lui Potoţki, creatorul parcului, inginerul 
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Ludwig Metţel, în trecut un adyutant şi un bun prieten al contelui, pre-
cum şi administrator al conacului, a încercat să păstreze frumuseţea 
netrecătoare a naturii de pe malul răului Kameanca, unde urma să fie 
înălţat parcul. Inginerul iubea foarte mult natura, considerând-o culme 
a perfecţiunii. 

– Ce înseamnă s-o păstreze? – s-a mirat Iosip. – Nu ştii că toate 
frumuseţile parcului Sofiivka sunt artificiale, au fost făcute de mâna 
omenească?

– Nu cumva crezi că în anii cât am studiat la Kyiv am reuşit să uit 
aceste lucruri? Am în vedere nu chioşcurile şi fântânile arteziene, ci 
lacurile, stâncile şi cascadele.

– Eu asta şi-ţi spun, continuă Iosip. – Tata îmi povestea că la 
construcţia parcului au muncit mii de oameni. Toate stâncile şi terasele 
sunt creaturile lor. 

– Asta înseamnă, a obiectat Mykola, că versurile poetului Trembeţki, 
pe care contele Potoţki l-a invitat pentru a glorifica frumuseţea acestei 
grădini, divinizează munca omenească, capabilă să transforme într-un 
colţ de rai chiar şi pustiul. 

– Spui un adevăr, a intervenit în discuţie tatăl lui Iosip, care-i găsi în 
cele din urmă pe băieţi. – Vreau doar să adaug că la această frumuseţe, 
pe care o vedeţi, a trudit nu o singură generaţie. Cu timpul, când parcul 
a devenit proprietate a împărătesei Rusiei (de aici şi cealaltă denumire 
a lui – Grădina Împărătească), aici munceau neîntrerupt constructorii, 
meşterii, grădinarii. A fost amenajată oranjeria în care creşteau plante 
exotice de o rară frumuseţe. Tot în parc a fost amenajată şi bine îngrijită 
o stupărie cunoscută departe de aceste locuri. În anul 1859, de la Ode-
sa la Umani a fost transferată şcoala principală de horticultori. Datorită 
eforturilor depuse de către profesori şi studenţi, parcul s-a transformat 
într-un adevărat muzeu de plante rarisime. Astfel munca omenească a 
înmulţit de-a lungul anilor frumuseţea acestui colţişor de rai. 
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