


Am întrebat câţiva ucraineni care stau acum în Bucureşti prin ce se
deosebesc ei de ruşi.Puţini români ar şti ce să răspundă la asta pentru că
înainte de 2022 noi n-am prea avut contacte directe, de la om la om, cu
vecinii noştri de la nord-est. 

Unele opinii sunt subiective şi şarjate, mai ales în contextul războiului, dar unde în
lume construcţia naţională nu e plină de subiectivism? Clişee? Posibil, dar chiar şi aşa
ele spun ceva: e interesant să vedem cum percep ucrainenii înşişi aceste diferenţe,
pentru că din momentul ăla clişeele capătă valoare normativă; în plus, să mai aflăm
unele detalii de culoare din relaţia ucraino-rusă. Răspunsurile au fost editate un pic
pentru lungime şi fluenţă.



Alexei, 49 de ani, din Kyiv

Ruşii s-au considerat totdeauna parte dintr-un mare
imperiu şi au această obsesie cu nazismul. De fapt, ei
înşişi au fost foarte influenţaţi de propaganda nazistă şi
au un aer de superioritate faţă de vecini; l-au avut încă
din perioada sovietică. Dar în ciuda acestui fapt nu sunt
prea chibzuiţi, nu planifică, sunt neglijenţi şi se
hazardează în acţiuni.

Marina, 41 ani, din Zaporojie

Ruşii îşi iubesc statul mai mult decât libertatea.

Yulia, 27 ani, din Mykolaiv

Ucrainenii empatizează cu suferinţele altora, spre
deosebire de ruşi.



Ihor, 16 ani, Poltava

Noi ucrainenii avem borşul, ruşii au ciorba de varză; e cu
totul altceva.Kievul este mai vechi decât Rusia, deci nu
poate fi parte din ea.

Oleh, 19 ani, Dnipro

În Ucraina e mai multă egalitate între bărbaţi şi femei; în
Rusia inferioritatea femeii e mai pronunţată iar asta se
reflectă şi în limbă. De asemenea, în Ucraina obiceiul e
că un cuplu tânăr se grăbeşte să-şi facă o casă proprie; în
Rusia e mai frecvent să stea două-trei generaţii într-o
gospodărie.

Svetlana, 55 ani, Mariupol

Basmele ucrainene au personaje care, pentru a obţine
ceva, trebuie să fie muncitoare, să dea dovadă de
inteligenţă sau bunătate. Personajul central în basmele
ruseşti este Emelya leneşul (un fel de Tândală). 



Angela, 21 ani, Izmail

Femeia în Rusia e mai supusă şi mai rezervată în a-şi
arăta emoţiile. Ea iartă bărbatului mai multe şi se
sacrifică des pentru ceilalţi. În Ucraina femeile sunt mai
exigente cu partenerii, iute la mânie şi nu iartă trădările.
Sunt de asemenea mai încăpăţânate în discuţii.

Serhei, 65 ani, Bucha

În Ucraina se bea mai puţin, sunt mai puţini alcoolici.
În Rusia nu se simt bine fără un dictator care să-şi asume
răspunderea pentru tot, pentru că oamenilor le e teamă
să ia decizii. În Ucraina în schimb e o tradiţie mai lungă
de a te opune autorităţii, şi cu şi fără rost. 

Liudmyla, 59 ani, Uman

Ruşii au un umor mai grosolan, uneori chiar sadic, care
devalorizează viaţa omului. În folclorul şi ritualurile
ucrainene femeia e mai prezentă şi mai preţuită.



Inessa, 23 ani, Oceakov

Alfabetul nostru chirilic diferă de al ruşilor. Şi pronunţia
diferă la unele litere, iar unele cuvinte sunt cu totul
diferite. 

Snezana, 32 ani, Odesa

În Ucraina avem colindul special de ajun Şcedrivka, pe
care ruşii nu îl au; acesta a ajuns foarte popular în SUA şi
Canada. De asemenea avem obiceiul toamna, când se fac
logodnele şi nunţile, ca fata să dea un dovleac bine
pârguit unui peţitor nedorit. 

Denis, 31 ani, Oceakov

Kievul are cea mai adâncă staţie de metrou din lume, la
105 metri sub sol: Arsenalnaya.



Roman, 41 ani, Kyiv

În Rusia obiceiul este ca ascultarea să se obţină în primul
rând prin violenţă.
Rusia e una din cele mai atomizate societăţi de pe glob,
cetăţeanul fiind subiect al deciziilor luate de sus, fără
consultarea lui. Aşa se face că într-un stat cu 140
milioane locuitori au existat foarte puţine proteste
publice în ultimii 20 de ani; în acelaşi interval în Ucraina
au fost două revoluţii care au schimbat regimul. 

Viaceslav, 47 ani, Lviv

Limba ucraineană are un vocabular mai apropiat de
poloneză, bielorusă sau sârbă. Doar 62% din cuvinte sunt
comune cu rusa. Dar majoritatea înjurăturilor sunt
împrumutate din rusă.



Nina, 17 ani, Kryvyi Rih

În Ucraina limita de alcool la volan e zero; în Rusia este 3
la mie.
Costumul naţional ucrainean e bazat pe o cămaşă cu
multe înflorituri brodate. Chiar există o Zi a Broderiei.
Cel rusesc arată altfel, atât la femei cât şi la bărbaţi.
(Aici există o discuţie lungă dar e adevărat că ia
ucraineană – vişivanka – seamănă mai mult cu ce se
poartă în ţările vecine, precum Polonia, Ungaria sau
România, decât cu costumul tipic rusesc, cu sarafan şi
kokoşnic, NT). 

Anna, 27 ani, Pervomaisk

În Ucraina democraţia e importantă şi are o istorie. Siciul
zaporojan (formaţiune de auto-guvernare a cazacilor) a
fost unul din primele aranjamente politice democratice,
în care decizia se lua prin vot în adunarea generală (Rad).
Rusia nu are asemenea tradiţii.




