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Cele mai frumoase locuri de vizitat 

1) Lacurile din Șațk  

Un loc natural în care domnește liniștea, cunoscut dub denumirea colectivă de Lacurile din Șațk (Шацькі 

озера) - situate în apropierea graniței cu Belarus și Polonia - este o grupare de peste 20 de lacuri cu apă dulce 

băubilă, fiecare dintre ele având un nume propriu. Flora și fauna din zonă este de-o diversitate nemaiîntâlnită și 

multe specii se regăsesc în Cartea Roșie, iar în pădurile de pe malurile lacurilor pot fi găsite și culese diverse 

fructe gustoase și bogate în vitamine (frăguțe, zmeură, afine, merișoare, ș.a.m.d.). Unele plaje au un aspect 

estetic ieșit din comun, cu nisipuri fine și un aer prin care sunt împrăștiate felurite miresme specifice. În câteva 

dintre lacuri viețuiesc raci, iar în altele pot să fie admirate pâlcuri de nuferi cu flori de un alb imaculat. Nici 

păsările nu se sfiesc să-și facă simțită prezența, fapt pentru care se pot zări și stoluri de lebede, precum și alte 

păsări la fel de încântătoare. Cel mai vârstnic lac din parcul natural Șațk este Lacul Relicva (Реліктове озеро), 

aflat la numai câteva sute de metri de granița cu Belarus.  

 

 

2) Tustani 

Tustani (Тустань) constituie un complex turistic de o importanță deosebită pentru istoria locală, care a fost 

declarat rezervație în anul 1994. În cadrul complexului pot fi vizitate ruinele fortăreței Tustani - o fostă așezare 

care după anumite estimări datează încă din veacul al XII-lea. A fost pentru prima oară menționată în scris în 

secolul al XIV-lea, ceea ce nu contestă că zona ar fi fost una prosperă pentru locuitorii săi încă de dinainte. 

Așezarea era alcătuită inclusiv din părți ale stâncilor (cu o vechime de peste 55 de milioane de ani) și reprezenta 

un centru administrativ și un punct de apărare foarte puternic. Stâncile erau, de asemenea, un lăcaș de cult unde 

populația de la acea vreme își venera zeii, mărturii în acest sens fiind petroglifele sub forma unor ilustrații ce țin 

de mediul înconjurător și de societate (soare, lupi, călăreți, topoare, etc.).  Cetatea Tustani a avut și un rol 

crucial pentru dezvoltarea comercială din zonă, pe timpul statului Rus’, când negustorii obișnuiau să care sare 

din Drohobîci în Europa prin Tustani, care servea și drept punct vamal. În 1971, aici a fost filmată drama 

„Zahar Berkut”, având ca inspirație povestea omonimă a lui Ivan Franko. 

 



 

 

3) Lacul Roz  

Lacul Roz (Лемурійське озеро) sau „Marea Moartă din Ucraina”, situat în oblastul Herson, este un lac care 

atrage foarte mulți oameni, fermecați de culoarea unică a apei lui. Acest fenomen care la prima vedere poate 

părea cu adevărat neobișnuit se explică datorită concentrației mari de sare (300 g sare / L apă). Bazinul natural 

al lacului are un diametru de numai 20 de metri, fapt pentru care pe timp de vară apa atinge temperaturi mari. În 

apele sale se poate înnota pe parcursul întregului an. Este și o destinație râvnită de către amatorii și amatoarele 

de poze, îndeosebi de către utilizatorii Instagram, mai ales luând în calcul faptul că se află pe lista celor mai 

frumoase locuri de pe teritoriul Ucrainei. 

 

 

4) Rezervația Askania-Nova 

Pentru iubitorii de animale, Rezervația Askania-Nova (Заповідник Асканія-Нова) este o destinație care cu 

siguranță merită vizitată. La 8 februarie 1921, zona alcătuită din două moșii (F. Falz-Fein și Dornburg) a fost 

declarată „Rezervație Națională de Stepă a Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene”. Peste 100 de ani mai 

târziu, datorită caracterului ei cvasi-neatins și a stepei foarte bine păstrată și unică în lume, Rezervația se află 

sub observație permanentă în cadrul programului UNESCO intitulat „Omul și Biosfera”. În Askania-Nova se 

află atât un parc dendrologic, cât și o grădină zoologică în care își duc traiul o mulțime de specii de animale. 

Peste 107 specii de păsări își petrec în permanență timpul în aria protejată, iar alte 100 de specii folosesc zona 

drept popas pe parcursul migrațiilor. Numeroase specii endemice de plante (circa 53) cresc pe solurile 



Rezervației, iar 7 dintre ele se găsesc numai aici. Alte 8 specii vegetale sunt incluse în Cartea Roșie a Ucrainei. 

De-a lungul și de-a latul arealului protejat, trăiesc laolaltă specii de erbivore precum zimbrii, antilope saiga, 

cerbi europeni, cai ai lui Przewalski (cei din imagine), bivoli, dar și specii ceva mai exotice cum ar fi zebre, 

antilope gnu și kanna. 

 

 

5) Stâncile Dovbuș 

Un loc maiestuos, impunător și presărat de legende, Stâncile Dovbuș (Скелі Довбуша) ar putea fermeca pe 

toată lumea cu frumusețea lor. Situate la limita dintre regiunile Ivano-Frankivsk și Lviv, reprezintă un loc plin 

de misticism din regiunea carpatică ucraineană. Stânci uriașe din rocă vulcanică și forme care mai de care mai 

bizare, se înalță din păduri verzi ca smaraldul, precum niște santinele a căror sarcină este să ocrotească zona. 

Fiecare stâncă are un nume aparte, de pildă „Valiza lui Salvador Dali”. Multe legende populare asociază 

complexul de stânci cu personajul lui Oleksa Dovbuș, care ar fi avut puteri magice. Oleksa a fost rănit mortal de 

soțul unei foste iubite, care din cauza infidelității s-a prefăcut într-o stâncă. Scriitorul Ivan Franko vizita adesea 

Stâncile, iar monumentul natural a fost chiar și o sursă de inspirație pentru mai multe poezii ale sale.  

 

 

 



6) Muzeul Farmaciei din Liov 

Muzeul de Farmacie din Liov este una dintre principalele atracții ale orașului. Datând din secolul XVIII, mai 

precis din anul 1735, este cea mai veche farmacie din Ucraina. Prin încăperile sale veți putea admira obiecte ce 

datează de mai bine de 300 de ani cum ar fi prese, cântare, foarfece, borcane cu diverse preparate farmacetice, 

cărți de medicină din anii 1700 și multe altele. Astfel colecția muzeului vă poartă în timp, scriind o filă din 

istoria industriei farmaceutice pe care nu ar trebui să o ratați. 

 

7) Castelul Pidhirtsi 

Castelul Pidhirtsi a fost construit în secolul XVII și se află în regiunea Liovului, mai precis la 8 km de estul 

orașului. Construit în stil renascentist între 1635-1640, castelul are trei etaje și numeroase fortificații de bastion. 

Un secol mai târziu, acestuia i-au fost adăugate și un parc italian, o curte și o catedrală medievală, toate în stil 

baroc. În prezent, castelul face parte din Galeria de Artă Națională a orașului Lvov. 

  

8) Castelul Radomysl 



Castelul Radomysl, în prezent transformat în muzeu, se află în regiunea Zhytomyr, în orășelul Radomsyhl.  De 

jur împrejurul castelului se află un parc ce adăpostește o mie de plante, mici insule, sclupturi din piatră antică și 

poduri. În interiorul său, pe de altă parte, se află cea mai mare colecție de icoane din Europa de Est. Cei 

interesați de arta religioasă pot admira aici peste 5.000 de obiecte de artă creștină dintre secolele XVII-XX, din 

toate regiunile Ucrainei. Totodată în centrul se află și o veche moară de făină din secolul XIX. Complexul 

cultural și istoric al castelului a fost creat între 2007-2011 la inițiativa Olgăi Bogomolets, doctor și activist 

public. 

 

9) Centrul de Artă Pinchuk din Kiev 

Centrul de Artă Pinchuk este unul dintre cele mai vizitate obiective ale capitalei. Clădirea ce datează de la 

începutul secolului trecut se află în centrul istoric al orașului, fiind proiectată de arhitectul francez Philippe 

Kiambaretto. Aceasta ocupă o suprafață de 3000 de metri pătrați și este dispus pe șase etaje, incluzând săli de 

expoziție, un proiector video și o cafenea. Cei pasionați de artă vor putea admira aici atât opere de artă veche, 

cât și contemporane, iar printre atracțiile principale se numără Expoziția Solo a japonezului Takashi Murakami, 

o expoziție de picturi a fostului membru Beatles Paul McCartney, două expoziții cu opere de artă indiene, 

operele artistului brazilian Vik Muniz, Expoziția Reflexia a artiștilor contemporani din Ucraina și expoziția de 

artă a artistului ucrainean Alexander Roitburd. 

 

 



10) Orașul Kiev 

Pentru că suntem în zona orașului Kiev, nu puteam să închei rubrica destinată celor mai frumoase locuri de 

vizitat din Ucraina, fără să vorbesc și despre capitală. Acesta este unul dintre cele ai vechi orașe ale Europei de 

Est, ce datează din secolul al V-lea, fiind totodată și un centru de expansiune a poporului slav de răsărit. În anii 

1200 a fost unul dintre cele mai mari orașe ale lumii, dar gloria sa a scăzut treptat din 1240, odată cu invazia 

mongolă. Abia în secolul XIX a început să se reafirme, odată cu Revoluția Rusă. Cel De-al Doilea Război 

Mondial a reprezentat o altă lovitură adusă orașului și tezaurului național, dar nici asta nu a putut distruge 

frumusețea orașului. În prezent, pe ambele laturi ale râului Nipru ce traversează orașul, se remarcă numeroase 

teatre, muzee, opere, clădiri istorice etc. În partea de vest se află centru vechi al orașului. De asemenea, Kievul 

se poate mândri și cu echilibrul dintre vechi și nou, dat fiind faptul că deseori se poate observa cum clădirile 

istorice vechi se odihnesc lângă cele moderne, iar aici se pot include și barurile și restaurentele. Printre atracțiile 

turistice din oraș ce merită văzute, înafara Centrului de Artă Pinchuk pe care l-am prezentat mai sus, se numără: 

Statuia Patria Mama, Muzeul Miniaturilor, Mânăstirea Peșterii, Muzeul Cernobîl, Grădina Botanică Gryshko, 

Biserica Sf.Andrei, Palatul Mariyinsky, Parcul Acvatic Hydropark și multe altele. 

 



Costumul Național 

 

COSTUMUL POPULAR UCRAINEAN (Вишиванка, citit vîșîvanka) 

 

Asemănătoare iei românești, vîșîvanka este portul național al Ucrainei. Tradiția portului datează încă din anii 

500 înainte de Hristos și a fost practicată pentru prima oară de către sciții din zona apuseană a Ucrainei 

actuale. De-a lungul istoriei, vîșîvankăi i-au fost atribuite tot felul de proprietăți magice, precum protejarea de 

duhurile rele sau înlăturarea energiilor negative. Diversele motive brodate și țesute pe materialele care 

alcătuiesc costumul creează un caleidoscop de culori și imagini atent gândite, purtătoare de semnificații dintre 

cele mai strămoșești. Marea parte a țesăturilor sunt concepute din materiale albe. Aproape fiecare regiune se 

poate mândri cu propria variațiune de vîșîvanka, pe care sunt brodate simboluri specifice, majoritatea fiind o 

combinație de forme geometrizate și linii de culoare albă, albastră, roșie și neagră. Printre simbolurile cele mai 

des întâlnite pe portul ucrainean se regăsesc floarea de călin (una dintre cele mai răspândite plante din 

Ucraina), frunzele de stejar și ghindele, vița de vie, macii, crinii, trandafirii, hameiul, păsările, semnele unor 

elemente naturale (soarele, apa, stelele, focul sau pământul) și multe altele. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Despre Limba Ucraineană 

 

 Interzisă în diferite perioade istorice din considerente ideologice și culturale, ucraineana a 

izbutit în cele din urmă să se afirme în calitate de limbă cu caracter oficial și să dispună 

de o formă standardizată rezultată din combinarea mai multor caracteristici ale graiurilor 

ucrainene. Limba ucraineană face parte din marea familie a limbilor indo-europene și din 

grupul limbilor slave, împărtășind trăsături comune cu celelalte limbi slave răsăritene, 

bielorusa și respectiv, rusa. 

 Prima scriere în întregime în limba ucraineană este faimoasa „Eneida“, de Ivan 

Kotliarevski, un poem scris în anul 1798.  

 Utilizatorii limbii însumează în jur de 40 de milioane de vorbitori în întreaga lume. 

Sistemul de scriere ucrainean este reprezentat de o variantă a alfabetului chirilic, folosit și 

atât pentru scrierea altor limbi slave (ex: bulgara), cât și pentru redarea grafică a sunetelor 

din unele limbi non-slave (ex: tadjica). (ex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cazacii Zaporojeni 

Cazacii au fost un grup multietnic, în cea mai mare parte de origine slavă, ce trăiau în partea de sud a stepelor 

Europei Răsăritene și a părții asiatice rusești. Faima lor în cursul istoriei s-a datorat dorinței puternice de 

autoguvernare, dar și măiestriei lor în cadrul luptelor și tacticilor militare. Cazacii ucraineni ai armatei 

zaporojene s-au dezvoltat mult între secolele XV-XVII, fiind asaltați în acea perioadă de boierii ruteni, precum 

și de negustorii și iobagii ce își părăsiseră stăpânii feudali polono-lituanieni. De asemenea, cazacii au avut un 

rol important în cadrul geopoliticii europene prin alianțele sau războaiele lor cu Statul polono-lituanian, 

Imperiul Otoman sau Cnezatul Moscovei. 

 

La mijlocul secolului al XVII-lea, cazacii conduși de hatmanul Bogdan Hmelnițki s-au răsculat împotriva 

Statului polono-lituanian, prin acest lucru devenind cunoscuți în Europa Occidentală. Rebeliunea sa a dus la 

formarea statului căzăcesc (1648). Personalitatea sa puternică s-a afirmat în mai multe domenii: în armată, 

administrație, economie, finanțe și cultură. Totodată, el a transformat Armata Zaporojeană de sub conducerea 

hatmanilor în puterea supremă, construind un nou sistem de guvernare și de dezvoltare a administrației militare 

și civile. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Bogdan Hmelnițki 

(1569-1657) 



Bucătăria ucraineană 

Bucătăria ucraineană s-a remarcat de-a lungul timpului prin preparatele tradiționale și cu bun gust ce i-au 

cucerit pe toți cei curioși să le încerce de la prima înghițitură. În continuare voi prezenta câteva dintre 

preparatele tradiționale ucrainene pe care ar trebui să le încercați. 

1.Pui Kiev 

Pui Kiev a devenit cunoscut în toată lumea, fiind unul din mâncărurile nelipsite din gospodăriile ucrainene. Cu 

toate că nu vă trebuie multe ingrediente (aveți nevoie doar de file de pui și unt), prepararea lui necesită 

dexteritate și multă practică, pentru ca untul să nu curgă din file în timpul prăjirii. Puiul Kiev este în prezent 

servit în toate restaurantele cunoscute din Londra și New York. De asemenea este dorit și de cei care vizitează 

Kievul și care vor să mănânce ceva cu adevărat delicios. 

  

2. Vareniki 

Vareniki sunt un fel de găluște, iar umplutura lor este influențată de dorința sau preferințele bucătarului și 

invitaților. Cele mai folosite umpluturi sunt varza, carnea, ciupercile, brânza de vaci, coacăzele, cireșele sau 



cartofii. 

3.Rulouri de varză umplute 

Rulourile de varză umplute, denumite și golubtsi, sunt varianta ucraineană a sarmalelor românești, dar spre 

deosebire de acestea, în cazul celor ucrainene există două modalități de preparare: coacerea lor în cuptor sau 

tocarea într-o tigaie. Se servesc cu smântână ce le conferă și mai multă savoare. 

 

4.Banush 

Banushul este un preparat specific zonei de Vest a Ucrainei, asociat în trecut cu mâncarea săracului. În prezent 

este un fel de mâncare servit în numeroase restaurante din Carpați, fiind făcut din grâu de porumb, grăsime de 

porc prăjită și brânză. În mod tradițional, ea se prepară peste foc, pentru a fi mai bine afumată. Se mai adaugă și 

ciuperci pentru a îmbogăți gustul preparatului. 

 

 

 



 

 

 

5. Nalisniki 

Nalisniki este un fel de clătită, care la fel ca și Vareniki, se poate umple în funcție de imaginația și dorința 

bucătarului. Cu toate acestea, umplutura originală este formată din brânză de vaci și stafide, iar secretul pentru a 

ieși cât mai gustoase este gătirea lor la foc mic și încet. Deși se pot confunda ușor cu clătitele prin formă și 

aspect, acestea sunt mai subțiri, iar turiștii amatori de dulce, le pot savura cu gem și zahăr. 

 

6.Borsch 

Borschul ucrainean este un preparat tradițional specific, asemănătoare supei ce conține sfeclă, morcovi, cartofi, 

varză și fasole. Cu toate acestea, există foarte multe rețete pentru Borsch care mai de care mai interesante și 

gustoase. De exemplu există varianta de Bosch cu carne sau pește, iar în regiunea Zhytomyr se folosesc chiar și 

fructe uscate în prepararea acestuia. De obicei, se obișnuiește servirea lui cu o lingură de smântână și cu niște 

chifle numite pampushky. Acest fel de mâncare este atât de iubit, încât ucrainenii au denumit un oraș din 

regiunea Ternopil după el și, mai mult, există și un festival anual de Borsch în acest oraș. 

 



 

 

 

7.Horilca 

 

Fiind una dintre cele mai populare băuturi spirtuoase din Ucraina, horilca este de cele mai multe ori distilată 

din orez sau grâu, dar în mod excepțional se mai poate distila și din cartofi, miere etc Un tip special de horilcă 

denumită pertsivka este făcută chiar din ardei iuți, iar horilca făcută în casă mai poartă și numele de samahon. 

 

 

8. Kvass 

 

Kvassul este o băutură cu o tradiție îndelungată în Ucraina, iar în perioada comunistă era considerat un simbol 

al bunăstării. Aceasta avea rolul de a răcori în timpul verilor toride și de a-ți da energia necesară pentru a-ți 

duce la bun sfârșit munca. Kvassul este făcut din pâine de secară și malț, iar uneori se adaugă miere și ierburi 

aromatice. 



 

 

 

 

 

9. Uzvar 

 

Uzvar este o băutură servită în timpul Crăciunului, împreună cu kutia, care este un preparat din grâu, orz sau 

orez, iar pe deasupra sa se pun semințe de mac, nucă, miere și nectar. Uzvarul este făcut din fructe de pădure și 

fructe uscate peste care se toarnă apă fierbinte. Când băutura se mai răcește, se adaugă miere și se servește. 

 

 

10. Medovukha 

 

Medovukha este o băutură ce datează încă din timpul Rusiei Kievene, iar în prezent este foarte populară în 

partea de vest a țării. Are o concentrație mică de alcool și se obține din fermentarea mierii și pot adăuga 

condimente, fructe de pădure sau hamei. Se poate renunța chiar și la vodcă și pentru că mierea este bogată în 

minerale și vitamine, această bătură ajută sistemul digestiv și are proprietăți vindecătoare. 



 

 

Scriitori ucraineni 

 

 

 

 

Taras Șevcenko (1814-1861) 

 

Poet național al Ucrainei, Taras Șevcenko (Тарас Шевченко) și-a dedicat întreaga viață și toată creația făurită 

de mintea-i măreață poporului ucrainean. Este unul dintre primii activiști pentru obținerea independenței țării 

sale natale. Născut în 1814 într-o familie de la țară, viitorul artist vestit avea să fie susținut pe tot parcursul său 

profesional și personal de mai multe personalități contemporane lui (ex: V. Șiriaev), iar cu ajutorul altora (ex: E. 

Hrebinka, I. Soșenko și alții) a fost eliberat de sub iobăgie. În 1844 a absolvit Academia de Arte, iar trei ani mai 

târziu a devenit profesor de desen la Universitatea din Kiev. Vreme de aproape 10 ani, Taras Șevcenko a fost 

exilat pe motivul înfăptuirii unor activități anti-autocratice, însă a reușit să se întoarcă în țară cu sprijinul mai 

multor cunoștințe. Din nefericire, i-a fost interzis să mai locuiască în Ucraina. La data de 26 februarie 1861, 

trece în neființă din pricina unei boli necruțătoare. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără volumul 

de poezii „Cobzarul“, scris în 1840 și publicat la Sankt-Petersburg. Printr-o bună parte a creației lui, Taras 

Șevcenko se opunea cu vehemență opresiunii de natură socială și națională a ucrainenilor. S-a remarcat și în 

domeniul picturii, stăpânind mai multe tehnici de a așterne imagini pe pânză și pe hârtie. Sculptura nu i-a fost 

nici ea străină. Mai multe edificii au ajuns să-i poarte numele în prezent și nenumărate monumente ridicate în 

cinstea lui brăzdează întreaga lume, făcând cunoscută lupta sa pentru (re)afirmarea culturii, limbii și identității 

Scriitori clasici 



naționale ucrainene. De pildă, în Parcul Regele Mihai I (fostul Herăstrău) din București, poate fi văzut și 

admirat bustul lui Taras Șevcenko. 

 

Olha Kobîleanska (1863-1942) 

 

 

Născută în 1863, în Gura Humorului (România de astăzi), Olha Kobîleanska (Ольга Кобилянська) avea să se 

mute în anul 1889, în Dîmka (localitate din regiunea Cernăuți) în casa bunicii sale și peste numai doi ani, în 

orașul Cernăuți. În casa părintească se puteau auzi diverse limbi, printre care ucraineana, poloneză, germana, 

dar și româna sau ceha. Putea cânta la numeroase instrumente muzicale și uneori juca piese de teatru. Primele 

creații le scrie la vârsta de 14 ani în limba germană, iar la cei 17 ani ai săi a scris povestirea „Eseu despre viața 

unei fete“ - tot în limba germană. În 1894 devine una dintre inițiatoarele Societății Femeilor Ruse din Bucovina 

(Товариства руських жінок на Буковині) din care ajunge să nu mai facă parte la scurt timp de la înființarea 

grupului. Mai târziu devine președintă a societății secrete Cercul Fetelor Ucrainene (Кружок українських 

дівчат). În 1899, artista pășește pentru prima și singura dată în orașul Kiev, pe care ea îl compară cu „o 

fantezie“. La 35 de ani, numele ei ajunge să fie cunoscut pe aproape întregul continent european și lucrările sale 

au fost ulterior traduse în germană, cehă și poloneză. Atinsă de paralizie și lăsată în urmă de către rudele sale, 

scriitoarea avea să moară în 1942, după ce deja izbucnise Marele Război Patriotic, fapt pentru care autoritățile 

române începuseră să se impună în zona Cernăuțiului și o aveau sub observație din pricina scrisorilor ei 

considerate propagandistice. 



Lesia Ukrainka (1871-1945) 

 

 

Lesia Ukrainka (Леся Українка) este poate una dintre cele mai faimoase scriitoare ucrainene clasice. Născută 

în 1871 într-o familie de nobili și oameni cu studii, cu numele de Larîsa (Лариса) - mai târziu avea să adopte 

pseudonimul prin care este cunoscută și în prezent - este pentru arta literară ucraineană „un suflet rafinat“. Încă 

de la patru ani viitoarea artistă a știut să citească, iar la nouă ani a compus prima poezie intitulată „Speranță“ 

(Надія), urmând ca la 13 ani să-și publice primele creații. La numai 14 ani, publică primul ei volum numit 

„Rusalka“ (Русалка) și două traduceri ale unor povestiri scrise de Gogol. Cu susținerea lui Ivan Franko, a decis 

să publice la 22 de ani culegerea de poezii „Pe aripile cântecelor“ (На крилах пісень). Cunoștea până la 10 

limbi, printre care ucraineană, franceză, germană, italiană, polonă, bulgară și rusă. S-a arătat dintotdeauna 

profund interesată de folclorul ucrainean și cunoștea până la 500 de cântece populare. Poetesa a lucrat pentru 23 

de ani în arhiva familiei Kosaci-Drahomanov, pe care a reușit să o conserve în ciuda represiunilor staliniste și să 

o ducă în Occident prin frontul celui de-al Doilea Război Mondial. Și-a dat duhul pe motiv de boală 

(tuberculoză - de care suferea încă de la 9 ani) la data de 11 noiembrie 1945, în Augsburg. Moștenirea artistică 

pe care a lăsat-o în urmă este valoroasă; creații în versuri unice, lucrări în proză, mai mult de 270 de poezii, 

articole, dar și traduceri. Una dintre cele mai renumite scrieri ale ei este „Cântecul pădurii“ (Лісова пісня ), o 

piesă fantastică în versuri scrisă în 1911 în Georgia și considerată o operă de artă, având ca tematică principală 

veșnica bătălie din sufletul omului între întuneric și lumină. 

Ivan Franko (1856-1916) 



 

Renumitul Ivan Franko (Іван Франко) s-a născut în vara lui 1856, în actualul oblast Lviv, la sat, având un tată 

fierar și înstărit. În 1865, Ivan Franko rămâne orfan de tată, urmând ca în anul 1872 să-și dea ultima suflare și 

mama sa. Capacitățile sale fenomenale au ieșit în evidență în timpul școlii gimnaziale. Cu timpul, fiind un 

cititor foarte pasionat, colecția personală de cărți număra până la 12 000 de exemplare. Din 1874, își arată 

primele sale creații în publicația „Cercul“ (Кружка) iar în 1875 este admis la Universitatea din Lviv (Facultatea 

de Filologie). Doi ani mai târziu, din pricina relațiilor cu Mihail Drahomanov, Ivan Franko este arestat. Deși 

perioada de arest nu a fost una îndelungată, asta nu l-a scutit pe artist de unele repercusiuni. Astfel, nu mai putea 

să devină cadru didactic, ajungând să fie văzut drept un criminal. Pe lângă asta, din cauza timpului petrecut 

după gratii, se îmbolnăvește pentru tot restul vieții. În 1880, este iarăși arestat timp de trei luni, iar nouă ani mai 

târziu este arestat pentru a treia oară timp de câteva luni - de data aceasta în Lviv - pentru acțiunile sale 

categorisite drept spionaj. Scriitorul și-a semnat creațiile folosindu-se de o gamă foarte largă de pseudonime, 

cum ar fi Ruslan, Ivan cel Viu, Unul dintre rusinii orașului Lviv, Vivus și multe altele. La propunerea unui 

profesor din Viena, Ivan Franko a candidat chiar pentru Premiul Nobel în Literatură, dar nu a fost laureat, pe 

motivul unor împrejurări neprevăzute, precum moartea sa. Din 1908, starea de sănătate a scriitorului devenise 

extrem de dezechilibrată, acuzând insomnii și dureri de nesuportat. După 8 ani de agonie, Ivan Franko 

decedează la Lviv, unde a și fost înmormântat în Cimitirul Lîceakiv (Личаківське кладовище). După o viață 

guvernată de tumult, vestitul om de geniu a lăsat în urma sa mai multe opere de o importanță covârșitoare 

pentru literatura ucraineană: „Vulpoiul Nichita“ (Лис Микита), „Fericirea furată“ (Украдене щастя), „Moise“ 

(Мойсей) și „Cărări încrucișate“ (Перехресні стежки). 

 

 

 

Serhii Jadan (1974-) 

  

Serhii Victorovici Jadan ( Сергі й  і кторович  ада н) este un poet, romancier, eseist și traducător ucrainean. 

Cariera și-a început-o în anii 1990, versurile sale revoluționând poezia ucraineană, introducând din nou stilul 

Scriitori contemporani 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina


avangardist al anilor 1920. Sursa principală de inspirație a fost locul în care a copilărit, mai prezis peisajele 

industriale din estul Ucrainei (zona Luhanskului).  Este cunoscut la nivel internațional prin cele 12 volume de 

poezie și cele 7 romane, fiind câștigătorul mai multor premii literare. Printre ele se numără Premiul Național 

pentru Bestselleruri pentru traducerea în rusă a romanului ”Anarhia în UKR”, din martie 2008. În 2012, cu 

opera ”Arme de foc și cuțite” a câștigat ”Cartea anului” pentru ficțiune în Ucraina, iar în 2014 a câștigat din nou 

” Cartea anului”, de data aceasta cu volumul de poezii ”Dînamo Harkiv”, acestea fiind doar câteva din premiile 

câștigate. De asemenea, Jadan a mai tradus și poezie din germană, engleză, belarusă și rusă. La rândul său 

lucrările sale au fost traduse în germană, engleză, estonă, franceză, italiană, suedeză, norvegiană, poloneză, 

sârbă, maghiară etc. În limba română au fost traduse ”Jazz în Dombas”, ”Internat” și ”Anarchy in the UKR”. 

 

 

 Oksana Zabujko (1960-) 

 

Oksana Stefanivna Zabujko (Оксана Стефанівна Забужко) este o scriitoare, poetă și eseistă ucraineană.  În 

opera ei apare conceptul de identitate ucraineană și se leagă deseori de metodologia feministă și postcolonială. 

În anul 1980, ea a publicat mai multe volume de poezie, povestiri și studii politico-filosofice, iar în 1997 a 

primit Premiul pentru Poezie Global Commitment Foundation Poetry, opera ei fiind tradusă în mai multe limbi. 

În 2012, cu eseul ”Planet Wermut”, Oksana Zabujko prezintă Ucraina prin prisma încercărilor sale istorice, 

acestă temă nefiind complet nouă pentru scriitoare. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina


Iuri Andruhovîci (1960-) 

 

Iuri Andruhovîci (Юрій Ігорович Андрухович) este un scriitor ucrainean care și-a făcut debutul începând cu 

anul 1982. Alături de alți doi scriitori ucraineni, Oleksandr Irvanez și Viktor Neborak, acesta a început să scrie 

și să publice poezii, creând o grupare literară militantă numită Bu-Ba-Bu. Primul său volum s-a numit ”Cerul și 

piețele” (1985). În 1989 a apărut volumul ”Centrul orașului”, iar în 1991 ”Păsări și plante exotice”. Tot în anul 

1991, seria lui de șapte povestiri inspirate din viața pe care a dus-o el în timpul stagiului militar, au fost sursa de 

inspirație pentru un film de lungmetraj. Romanele sale au început să cucerească publicul din Ucraina și din 

străinătate prin traducerea lor în polonă, engleză, germană, maghiară, rusă și finlandeză. În limba română se pot 

citi volumele ”Douăsprezece inele”, ”Moscoviada” și ”Recreații”. Printre premiile câștigate se numără Premiul 

Herder (2001) și Premiul pentru Înțelegere europeană în cadrul Târgului de Carte de la Leipzig (2006). 

Liubko Dereș (1984-) 

  

 

Liubko Deresh (Любко Дереш) este un scriitor de origine ucraineană ce reprezintă literatura postmodernă. 

Acesta este considerat un fenomen al literaturii generației sale, iar presa l-a asociat cu Stephen King pentru 



literatura ucraineană. A scris două cărți pentru copii, eseuri și romane ca Cultul (2007), Ritualul (2001), Puțin 

întuneric (2007) și altele. A câștigat de mai multe ori Premiul ucrainean pentru cea mai bună carte a anului și 

este finalist al BBC Book of the Year Award. 
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