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Cu colindatul
Colindatul este unul dintre obi-

ceiurile de Crăciun care se păstrează 
cel mai bine în satele noastre, colin-
dele avănd un caracter religios şi 
laic. 

În satul Aluniş, raionul Râş-
cani cu colindatul se umblă în ziua 
şi noaptea de Crăciun. Colindătorii 
se adună în cete bine rânduite, unde 
fiecare grup îşi alege un conducător 
numit de obicei „banari“ şi în fiecare 
ceată sunt două persoane cu sarcina 
să poarte, în saci şi traiste, darurile 
primite. 

Începănd cu orele 9,10 di-
mineaţa şi până la amurg cu colin-
datul merg copiii în grupuri a 
căte 2-5 persoane. Ei umblă pe la 
casele oamenilor cântând colinde-
le: ,,Steaua sus răsare”, ,,Bună di-
mineaţa, Moş Ajun”, ,,Noi umblăm 
şi colindăm“. Odată intraţi în curtea 
casei, colindătorii îşi deapănă reper-
toriul înaintea membrilor familiei, 
adunaţi în prag. După ce au finisat 
repertoriul, gazda îi răsplăteşte cu 
nuci, mere, dulciuri, crăciunei şi 
bani.

De pe la orele 5, 6 seara şi până 
pe la orele 23 cu colindatul umblă 
flăcăii satului respectiv colindând 
gospodarii care au fete de maritat 
(numărul variază între 7-11 per-
soane). În repertoriu sunt diverse 
colinde ca: ,,Daomne Isuse Hris-
toase”, ,,Trei Crai de la răsărit”, ,,Pe-

o crenguţă de măr dulce”. După ce 
au colindat, gazda îi invită în casă la 
masă. La plecare, colindătorii sunt 
răsplătiţi cu Crăciunei şi bani. 

După orele 23 şi pănă-n zori 
cu colindatul merg oamenii mai 
în vârstă. Se strâng fraţi, surori, 
verişori şi colindă părinţii, rudele. Ei 
merg de la unul la altul (clar lucru ca 
aici participă soţul şi soţia), după ce 
colindă sunt invitaţi în casă la masa 
de ospăţ. Apoi, împreună cu gazda 

pleacă la altă rudă aşa că numărul 
cetei de colindători e permanent în 
creştere. Fiecare familie avea colin-

da sa, aşa că, auzind o colindă prin 
sat se putea determina cine face par-
te din această ceată.

Una din aceste colinde este ,,În 
mijlocul pământului” culeasă de Iaz 
Iurie, informator Iaz Irina (Bucăta-
ru) născută 16.12.1951 originară 
din s. Aluniş, r. Râşcani (locuieşte în 
s. Recea r. Râşcani) 

În mijlocul pământului 

În mijlocul pământului - bis
Valerom şi-un flor de măr,
Este-o casă prea frumoasă - bis
Iar pe masă ce mai este - bis
Cresc doi meri şi doi prăsazi - bis
Iar în vârful merilor - bis
Ard doi snopi de lumânări - bis
Ard în sus şi curg în jos - bis
Şi curg într-un lac cu vin - bis
Unde s-a scăldat Crăciunul - bis
S-a scăldat şi s-a băito - bis
Mirele şi cu mireasa - bis
Ei s-au miruito - bis
Rămâi gazdă sănătoasă - bis
Căci plecăm la altă casă - bis
rostit - Să vă fie boieri de bine 
Cu dar şi cu bucurie.

Valerom şi-un flor de măr - se repetă 
după fiecare vers

Irina Iaz (Bucătaru), s. Aluniș, r. Râșcani
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Într-un mod original a decis să 
organizeze în anul curent activită-
ţile consacrate obiceiurilor de Cră-
ciun şi Anul Nou Direcţia Generală 
Învăţământ Cantemir: în Piaţa In-
dependenţei din centrul raional s-a 
desfăşurat ediţia I-a a Festivalului 

datinilor şi tradiţiilor de iarnă „Para-
da măştilor”. 

Scopul acestui eveniment cultu-
ral-artistic de anvergură este transmi-
terea şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiu-
rilor locale, laice şi religioase, în rân-
dul  elevilor, având posibilitatea ca în-
tre aceştia să se realizeze un schimb 
de valori al tradiţiilor populare. 

Noi apreciem la justa valoa-
re obiectivele festivalului, avea să 
menţioneze în cuvântul său de salut 
adresat participanţilor-celor 25 de 
colective de colindători şi urători 
din instituţiile preuniversitare şi ex-
traşcolare din localităţile raionului, 

însoţiţi de dascălii-îndrumători, pre-
şedintele raionului, Andrei Ciobanu: 
promovarea  creaţiilor  folclorice  
autentice  specifice  zonei  şi  educa-
rea copiilor  în  spiritul  cunoaşterii, 
respectării, păstrării  şi  transmiterii  
tradiţiilor   şi  obiceiurilor  locale le-
gate de Crăciun şi Anul Nou; eviden-
ţierea aptitudinilor  interpretative, 

punerea  în valoare a autenticităţii şi  
frumuseţii  costumelor  şi  măştilor   
tradiţionale, specifice  obiceiurilor 
populare, precum şi stimularea im-
plicării voluntare a copiilor în acti-
vităţi recreativ-instructive. Vă asigur 
că şi pe viitor vom susţine asemenea 
activităţi utile şi valoroase. 

Este de menţionat că Festivalul  
a vizat activităţile cu participarea co-
piilor  cu  vârsta cuprinsă între  7 şi 
18 ani, cu aptitudini  muzicale, core-
grafice  şi  creative. Anticipând eve-
nimentele, vom remarca că în dimi-
neaţa zilei de 22 decembrie, pe Piaţa 
Independenţei s-au perindat cete de 
colindători şi urători, cu cele mai 
diverse şi originale măşti - Capra, 
Buhaiul, Ursul, Cocoşul, Câinele,Ca-
lul, Moşul şi Baba etc, astfel, încât 
participanţii au avut posibilitatea să 
admire creativitatea, ingeniozitatea, 
harul şi talentul elevilor.  

 În final, şefa Direcţiei Generale 
Învăţământ, Lilia Cibotaru a menţi-
onat originalitatea, autenticitatea 
şi măiestria colectivelor, înmânând 
semne de gratitudine celor mai bune 
colective şi elevi, conform secţiuni-
lor Festivalului-teatru  folcloric; talis-
manul anului 2018 şi cea mai origi-
nală mască.

Tradiții și obiceiuri de iarnă
Ion Doru
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Din ceruri îngerii coboară,
Călătorind pe fulgi de nea,
Colindătorii intră-n ţară, 
Vestindu-l pe Mesia!

Noi stăm şi ascultăm vrăjiţi 
Şi fără de suflare,
Sunt îngerii din cer veniţi
Cu leru-i ler
Şi Domnul mare !!!
 (George Coşbuc)

Naşterea Domnului, 
spune Sfântul Maxim Măr-
turisitorul, împarte istoria 
omenirii în două: până la 
Hristos şi după Hristos, iar 
Sfântul Ioan Damaschin 
arată că deşi Eclesiastul 
(1, 9-10) spusese că nu-i 
„nimic nou sub soare”, to-
tuşi un eveniment nou a 
fost întruparea Cuvântului, 
care „este Dumnezeu de-
săvârşit şi se face om desă-
vârşit”, singurul sub soare, 
prin care se arată puterea 
cea mare şi nesfârşită a lui 
Dumnezeu.

Întruparea Mântuito-
rului constituie centrul is-
toriei, marchează sfârşitul 
unei şi începutul altei epo-
ci. Pentru Sfântul Apostol 
Pavel, dar şi pentru gân-
direa creştină autentică, 
momentul venirii în lume 
a Fiului lui Dumnezeu este 
centrul tuturor celorlalte 
evenimente istorice. Trecu-
tul şi viitorul primesc sens 
numai în lumina acestui 
eveniment unic şi irepara-
bil.

„Ziua de naştere a 
Mântuitorului nostru este 
ziua de naştere a păcii”, 
spune un sfânt al Bisericii, 
întrucât Fiul lui Dumnezeu 
a venit pe pământ ca să îm-
pace pe om cu Dumnezeu 

şi pe oameni între ei. O fru-
moasă cântare bisericeas-
că ne îndeamnă: „Hristos 
se naşte, măriţi-L! / Hristos 
din ceruri, întâmpinaţi-L! / 
Hristos pe pământ, înăl-
ţaţi-vă!”

Pentru noi, iarna nu 
este numai  anotimpul 
zăpezii şi al frigului, ci şi 
al bucuriilor prilejuite de 
atâtea datini şi obiceiuri 
legate de sărbătorirea Naş-
terii Domnului. Aceste obi-
ceiuri fac parte din cultura 
tradiţională a neamului 
nostru. Este o mare bucu-
rie că se mai păstrează în 
unele zone ale ţării aceste 
datini care ne ajută să în-
ţelegem sensul sărbătorii 
respective şi să ne bucu-
răm împreună de Marele 
Praznic. Păstrarea acestor 

datini este o mărturie vie a 
faptului că avem o identita-
te a neamului de nezdrun-
cinat. Mai răspândite şi 
mai fastuoase sau dovedit 
a fi cele legate de marele 
Prazdnic al Crăciunului 
şi de sărbătorirea Anului 

Nou. Primele semne ale 
Sărbătorii Naşterii Dom-
nului le dau grupurile de 
colindători, care pornesc 
din casă în casă. Pentru a 
ura gazdelor fericire, sănă-
tate şi prosperitate.

Aceste colinde sunt 
creaţii populare, care con-
ţin mesaje speciale. Colin-
dătorii vestesc Naşterea 
Domnului, urează gazde-
lor sănătate şi bucurii, pri-
mind pentru acestea co-
zonac, prăjiturele, covrigi, 
nuci, mere şi chear colăcei 
- pe care gospodinele, care 
respectă tradiţia le-au pre-
gătit cu mult timp înainte. 
Diferind puţin, colindele re-
ligioase sunt foarte asemă-
nătoare (părerea mea) în 
toate zonele ţării, cele mai 
cunoscute şi apreciate fi-

ind: „O, ce veste minunată”, 
„Steaua”, „Trei păstori”, „La 
Vifleem   colo-n jos” ş.a.

De măreaţa sărbătoa-
re a Naşterii Domnului şi 
Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, elevii corului „Bel-
canto” de la Şcoala de Arte 

pentru copii „E. Coca”, or. 
Soroca au vestit prin co-
lindul străbun venirea în 
lume a Pruncului Hristos. 
Au fost primiţi cu căldură 
de către PS Ioan, Episcop 
de Soroca, Vicar al Mitro-
poliei Moldovei la Catedra-
la episcopală „Adormirea 
Maicii Domnului” or. Soro-
ca; Prot. mitr. Nicolae Cra-
veţ, paroh al bisericii „Sf. 
M. Mc. Dumitru”, secretar 
al vicariatului  şi protopop 
de Soroca; Prot. mitr. Ne-
delea Andrei paroh al bi-
sericii „Sf. Ierarh Nicolae”, 
s. Şolcani r. Soroca; Prot. 
mitr. Vasile Ţăruş, paroh al 
bisericii „Sf. Teodor Strati-
lat”, or. Soroca. Din partea 
gazdelor copiii au primit 
cadouri şi iconiţe ale Naş-
terii Domnului dorindu-le 

să aibă şi mai departe dra-
goste faţă de frumoasele 
datini creştine şi să per-
petuieze prin colind şi alte 
mijloace cultural-artistice, 
generaţiilor ce vor urma, 
bogatul tezaur cultural al 
poporului nostru creştin.

„Doamne, necuvântează  casa care se urează”
LudmiLa Samarin, Şcoala de Arte pentru copii „E. Coca”, or. Soroca
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Iarna este un anotimp de o frumuseţe rară cu deose-
bite sărbători aşteptate de fiecare dintre noi cu căldură 
în suflet şi bucurie. La 13 ianuarie în ajun de Sf. Vasile 
Ansamblul folcloric ,,Lino-Leano" de la Casa de cultură 
din localitate au vestit întreg satul că se apropie seara 
de Sf. Vasile. Repertoriul acestei sărbători este variat: 
Pluguşorul, Jocul caprei, Jocul ursului, care promovează 
diferite semnificaţii. Prin jocul lor, prin frumoase mişcări, 
strigăte, chiote, gesturi aceste măşti fac ca spectacolul 

să fie cu mult umor şi veselie, mergând din casă în casă 
aducând noroc şi belşug fiecărui gospodar. Masca ursu-
lui este confecţionată din vârfurile stufului strânse iarna 
şi cusute pe o vestimentaţie. Acest costum este specific 
localităţii noastre şi păstrat din moş strămoşi. Fiecare 
gospodar a mulţimit ceata cu colac mare, dulciuri, mere 
şi nuci. Suntem mulţumiţi că generaţiile tinere din local-
itatea noastră dau o semnificaţie aparte acestor tradiţii, 
păstrînd patrimoniul cultural local.

Promovarea obiceiurilor și tradiţiilor 
de iarnă la Filipeni, Leova

AlexAndrA roșcA, directorul Casei de cultură, s. Filipeni
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Neîmpăcatul şi polivalentul om 
de cultură Iulian Filip se naşte în 
familia Anei şi a lui Ion Filip la 27 
ianuarie 1948. Într-o pledoarie a pri-
vitului peste umăr imaginea moşiei 
satului de baştină apare conturată 
într-o alură de frumuseţe divină (da-
torată, probabil, şi amplasării favo-
rabile pe vestigiile unor aşezări ce 
aparţin culturii Cucuteni-Tripolie), 
la constituirea căruia fondatorul bo-
ierul Hasnaş a executat reuşite cal-
cule de matematică socială: „câte o 
sută de familii din satele Mândâc, 
Bădiceni, Strâmba şi douăzeci şi 
cinci de familii de ruteni, meşteri 
notorii la zarzavaturi. Care au fost 
năzuinţele nobilului proprietar la 
începuturile acestui sat? Oricum, 
a ajuns să devină satul scriitorilor 
Lidia Istrati, Valeria Grosu, Boris 
Schiţco, al actorilor Iulian Codău, 
Iulian Pâslaruc, al pictorului Va-
sile Toma, satul arhitectului Boris 
Griţunic, al savanţilor Ion Tighinea-
nu, Nicolae Filip, Nicanor Babără, 
al medicilor Iulian Glavan, Grigore 
Brânză, Iulian Grosu, al inginerilor, 

pedagogilor risipiţi prin toată Mol-
dova şi nu numai” [1, p. 13].

Născut într-o familie cu trei co-
pii (la mijloc), Iulian s-a simţit întot-
deauna protejat de sora mai mare 
cu patru ani, lelea Alexandra, dar 
şi ocrotitorul mezinei Lidia. Cu o 
vădită mândrie îşi reaminteşte „bri-
gadiru’ lelii”, căci aşa îl dezmierda 
sora Alexandra, episoadele copilă-
riei legate de îniţierile sale în arta 
dramatică: „Stabilesc (pentru mine) 
momentul când am simţit farmecul 
jocului actoricesc. Acasă, sora mai 
mare, revine mereu şi consideră că 
am debutat teatral în clasa întâia, 
când am înscenat, împreună cu o co-
legă de clasă, dialogul Racul şi bros-
cuţa. Eram cei mai mici din clasă, nu 
aveam încă şapte ani împliniţi./ Dar 
mi s-a întipărit o scenă de mai înain-
te, când sora m-a luat la şcoală (cred 
că nu de plăcere – obligaţii). Era şed-
inţa nu mai înţelegeam a cărui cerc 
artistic, dar am reţinut situaţia când 
colegii surorii au manifestat curi-
ozitatea şi pentru înzestrarea mea 
artistică. Aceasta m-a făcut diferit 

de ceilalţi – m-au cocoţat pe o bancă 
de clasă, de unde, de sus, am recitat 
o poezie, pentru care ispravă-spec-
tacol cei de mai jos au aplaudat” [2, 
p. 170].

Viitorul folclorist poet-drama-
turg-grafician-pictor-pescar-fotograf 
s-a aflat permanent în văzul lumii, 
toate câte le făcea fiind elev, mărtu-
riseşte Iulian Filip: „jucam fotbal, 
dansam, căntam, recitam, inclusiv 
urătura la Sfântul Vasile şi conocă-
ria, de pe cal, la nuntă, jucam teatru, 
scriam poezii şi le prezentam în ce-
naclu şi la postul local de radio” erau 
pentru că-i plăceau două lucruri: 
scena şi vorbitul de bine, iar la Sofia, 
precizează omul de cultură, „erau 
vorbiţi de bine sofienii care făceau 
mai bine şi mai deosebit decât alţii 
toate aceste lucruri pe care le-am 
încercat şi le-am îndrăgit” [3, p. 25]. 

Aflarea în confreria mai multor 
scene l-a determinat să îmbrăţişeze 
câteva „modele provocatoare de îm-
plinire”, dar despre acestea ceva mai 
încolo sau la „întrebările de mai în-
colo”.

Pașii mergătorului  
în balanța vărsătorului

Iulian Filip — omagiu 70 de ani
dr. MAriAnA cocierU
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E în firea lucrurilor, atunci când 
încerci să vorbeşti despre un artist, 
şi nu doar pasionat de un anumit gen 
de artă, dar, despre unul care aseme-
ni protagonistului nostru a reuşit 
să se afirme în mai multe domenii, 
atunci, inevitabil, apare o întrebare 
iscoditoare: de unde atâta pasiune 
pentru muze şi de unde vine. Iulian 
Filip îşi alimentează rădăcinile 

dintr-o familie cu bogate tradiţii et-
nofolclorice legate de străvechiul 
şi sacrul ritual al săpatului şi îngri-
jitului fântânilor (atât străbunelul 
Costache Filip, care a vieţuit până 
la 105 ani, fântânar vestit până la 

65 de ani, cât şi bunelul Timofte Fil-
ip şi tatăl Ion au muncit să dea lu-
mină izvoarelor) şi muzical-literare: 
„La distanţa impresionantă de acei 
ani mititei constat că îmi activam 
receptoarele, antenele, mugurii în 
casa noastră, care aducea a şcoală 
de arte. Tata cânta în corul bisericii 
şi în cel al satului (cu care participa 
şi la festivaluri internaţionale). Sora 
mai mare, Alexandra, cânta întreg 
repertoriul de cântece care a existat 
vreodată în Sofia – avea memorie şi 
voce anume pentru această dragoste 
de cântecul folcloric. Mama bocea, 
îi plăcea să memorizeze bocete mai 
deosebite şi le repeta îndelung, un-
eori la cererea vecinelor noastre, 
care veneau adeseori, ca să le dezgh-
ioace tata vreo parabolă biblică mai 
subtilă, apoi aduceau vorba de... 
bocetul nurorii mortului de acum 
două săptămâni, nevastă adusă în 
Sofia din Bucovina, şi se ajungea 
pe terenul mamei.../ Iarna în casa 
noastră cu două fete se instalau sta-
tivele, iar mama devenea elementul 
nuclear – în jurul ei se învârteau toţi 
şi toate, inclusiv şezătorile, în care 
se şi lucra, dar şi se vorbea deosebit. 
Mai ales la şezători se remarcau cei 
cu vorbă aleasă, deosebită, prepon-
derent cu poante.../ Între neamuri, 
soţul surorii mamei, naş Ion Lopo-
tencu, era mai înzestrat la urături 

şi conăcării. Nu 
aveau copii şi îşi 
revărsau deficitul 
de comunicare 
cu copiii asupra 
noastră. Naş Ion 
şi sora Alexandra 
m-au detectat, 
cred, mai sensi-
bil la poezie, la 
ziceri mai spec-
taculoase. Altfel 
nu s-ar fi lipit de 
mine conăcăria şi 
urătura de la naş 
Ion şi poeziile de 
la sora. Sora mă 
cocoţa pe scaun 
(scena!) să spun 
poezii, iar naş 
Ion mă pregătea 
pentru cele mai 
importante scene 
ale oraţiilor fol-
clorice – cea de 
la Sfântul Vasile 
(pentru urături) 

şi cea de la nuntă (pentru conăcar), 
călare pe cal” [1, p. 71]. Cu timpul 
părinţii au descoperit că poseda 

ureche muzicală şi i-au procurat un 
acordeon mic Hohner, apoi unul ceva 
mai mare Firotti. După clasa a opta, 
înţelegerea lui tata cu emisarii Şcolii 
de Muzică „Ştefan Neaga” urma să-l 
despartă de casa părintească pen-
tru a deveni muzician, însă bocetul 
mamei Ana a anulat orice înţelege-
re („Intuisem că cel mai dureros 
lucru pentru mama ar fi să mă duc 
pe lume”) [1, p. 68]), nu şi pasiunea 
pentru muzică, regăsindu-se prin-
tre membrii orchestrei de estradă a 
şcolii cu acordeonul Firotti... 

Ispitind oarecum soarta, când 
era prin clasa a II-a sau a III-a, a efec-
tuat prima sa expediţie folclorică 
în satul vecin Petreni, cocoţat pe ini-
ma căruţei alături de vecinica Aniuta 
Nebojencu. Frumoasă experienţă, 
zice, Iulian Filip, chiar dacă nu a re-
uşit să perceapă până la urmă toate 
detaliile unui ritual nupţial, căci de 
unde avea să ştie viitorul folclorist 
că trebuie să cunoască din interior 
fenomenul etnofolcloric? Or aceas-
ta ar fi însemnat să ia locul mirelui, 
fapt inadmisibil pentru un elev la 
şcoala primară.

Revenim la itinerarul biografic 
al protagonistului. Studiile gimna-
ziale le face la Şcoala medie din So-
fia între anii 1959-1970. După absol-
virea celor 11 clase „hruşcioviste”, 
este admis la Facultatea de Fizică şi 

Costache Filip, străbunicul folcloristului

Iulian Filip cu sora Alexandra

Iulian Filip cu mama Ana și tata Ion, cu mama Jenea (sora mamei), cu 
mămuca Vasilca și cu surorile Alexandra și Lidia
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Matematică a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi. Chiar dacă 
era un student foarte capabil la ci-
fre şi forţe cinetice, conştientizează 
peste un an de facultate că lectura 
poeziilor şi a eseurilor sub masă, 
la lecţiile de analiza matematică, 
geometrie analitică, e un semn că 
trebuie să sară din acceleratul mate-
maticianului şi să susţină din nou 
admiterea la Facultatea de Litere. 
În perioada studiilor universitare 
devine membru al cenaclului literar 
de aici, condus de Ion Negură, unde 
se implică hotărât în activitatea 
„picioarelor de vers şi a rimelor”. 
Începe să publice versuri la ziarul 
studenţesc Pedagogul, sub îndem-
nul lui Valeriu Senic, ca mai apoi 
prin implicarea lui Ion Negură să fie 
susţinut şi încurajat de poetul Liviu 
Damian, care i-a făcut „botezul” în 
Cultura din 14 februarie 1970. Se 
afirmă plenar în toate manifestările 
culturale studenţeşti: serate liter-
ar-artistice televizate cu faimoasele 
competiţii studenţeşti TVC. Graţie 
acestor manifestări în scenă de-
schisă a fost remarcat de Mihai Cim-
poi şi de Glebus Sainciuc, care i-au 
devenit prieteni.

După absolvirea facultăţii, prin 
concursul lui Petru Zadnipru a fost 
repartizat la revista Nistru, al cărei 
redactor era Emilian Bucov. Dar 
pentru că refuzase pe ultimul „să-l 
răspundă la examene”, nu a accep-
tat, şi, într-un final de căutări, decide, 
în urma unor sugestii, să-şi continue 
studiile postuniversitare la Sectorul 
Folclor al Institutului de Limbă şi 
Literatură al Academiei de Ştiinţe 

din Chişinău. În aceeaşi perioadă se 
înscrie în rândurile membrilor Ce-
naclului literar „Luceafărul” de pe 
lângă ziarul Tinerimea Moldovei. Se 
căsătoreşte cu studenta de la Fac-
ultatea de Fizică şi Matematică (pe 
care o abandonase), Lilia Berezovs-
chi, descendenta unei familii de in-

telectuali (tatăl Ion, din părţile Kiro-
vogradului, profesor, mama Vera, 
din Baraboi, prima învăţătoare a lui 
Liviu Damian), care a devenit peste 
ani director al Liceului român-italian 
„Dante Alighieri”. La Uniunea Scrii-
torilor are loc prima dezbatere liter-
ară pe marginea manuscrisului de 
versuri Ispita oglinzii între Liviu Da-
mian („naşul” literar), Grigore Vieru, 
Spiridon Vangheli, Mihai Cimpoi, 
Ion Gheorghiţă, Gheorghe Chira.

Peste un an este mobilizat în-
tr-o unitate rachetară de pe lângă 
Moscova (1971-1972). Tot atunci se 
naşte fiul Adrian. În perioada 1972-
1974 îşi continuă studiile de doctor-
at. După prezentarea tezei de doctor 
Teatrul folcloric (popular) este anga-
jat în calitate de colaborator ştiinţific 

în cadrul aceluiaşi sector. Debutează 
editorial în anul 1974 cu volumul 
de versuri Neîmpăcatul meşter, dar 
adevăratul debut (remarca criticului 
Mihai Cimpoi) îl va avea în 1977 cu 
placheta de versuri Cerul fântânilor. 
Ulterior apar volumele: placheta 
de versuri Dialoguri primordiale 
(1978), prima carte de versuri pen-
tru copii Casa fiecăruia (1980), car-
tea Cenuşar-voinicul şi Cenuşărea-
sa-mireasa (1981). La 1 martie 1981 
este montată şi prezentată prima 
piesă pentru copii Moara cu plăcinte 
în regia lui Ilarion Stihi la Teatrul Ac-
ademic „A. S. Puşkin” (acum Teatrul 
Naţional „Mihai Eminescu”).

Activitatea ştiinţifică se des-
făşoară prin lungi şi incitante cerce-
tări de teren, unde contribuie la de-
scoperirea adevăraţilor promotori ai 
folclorului autentic, prin redactarea 
articolelor de specialitate şi de popu-
larizare, prin participarea la diverse 
foruri academice. Publică, în colab-
orare cu colegul Gheorghe Spataru, 
volumul Teatru popular (1981) din 
cadrul corpusului academic Creaţia 
populară moldovenească. Tot atunci 
se naşte fiica Adriana.

Peste doi ani apare volumul de 
teatru popular Primiţi CĂLUŢUL? Iulian Filip, Baba şi Moșul din alaiul „Mălăncii”, Bucovina

Doctorand
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din colecţia dedicată bibliotecii 
elevului Mărgăritare, volum care va 
ajunge ceva mai târziu nodul gordian 
al disputelor „vigilenţilor” sovietici.

Timp de 5 ani (1981-1985) se 

afirmă pe scena Televiziunii Naţio-
nale fiind autorul şi prezentatorul 
revistei lunare televizate Almanah 
literar.

În 1985 însumează 15 ani de 
activitate academică, şi deziluzionat 
de hărţuială scriptică şi sistematică 
la adresa culegerii de teatru popu-
lar Primiţi CĂLUŢUL? şi a volumu-
lui de teatru pentru copii Facă-se 
voia ta, Sfârlează!, scrie cererea de 
„divorţ” cu Academia. Au urmat 5 
ani de activitate literară cu „statutul 
de om de creaţie liber”, timp în care 
apar: placheta de versuri Unde eşti? 
(1987); volumul de teatru pentru co-
pii Colacul marele, frate bun cu soa-
rele (muzică de Ion Dascăl, 1988), 
iar la „Moldova-film” – filmul cu de-
sene animate Deşteptătoarele după 
scenariul poetului (1988); cartea Bu-
dilniki în traducere rusă la Asociaţia 
„Kinoconţert” din Moscova (1989); 
placheta de versuri Cafea neagră 
(1989); cartea de poezii şi cântece 
pentru copii Copăcel, copăcel (mu-
zica lui Anatol Chiriac, prezentarea 
grafică – Lică Sainciuc, 1989); car-
tea pentru copii în traducere rusă 
Kto cego hocet? (Cine şi ce vrea?, 
1990).

Impulsionat de ideea proiec-
tului Satul TREI IEZI cu convinge-
rea conceptuală a realizării Ogrăzii 
Creangă, acceptă funcţia de şef al 

Departamentului Cultură al Primă-
riei Chişinău. Cei 16 ani şi 16 zile 
au fost într-o continuă luptă pentru 
proiectele dedicate în primul rând, 
copiilor, apoi inaugurărilor de bibli-

oteci, teatre, librării, şcoli, studiouri 
şi iniţierilor de noi festivaluri, con-
cursuri, proiecte editoriale etc. Între 
1992-1996 este coautor şi prezenta-
tor TV la Emisiunea-concurs lunară 
pentru copii Cinel-cinel.

Cea mai esenţială realizare a 
activităţii sale la pupitrul Departa-
mentului Cultură al Primăriei Chi-
şinău a fost implementarea în 1999 
a Proiectului cultural Academia 
Duminicală pentru Copii şi Părinţi 
2 ore + 3 iezi, axat pe emisiunea 
televizată 2 ore cu cei mai frumoşi 
copii ai Chişinăului şi două reviste – 
săptămânalul televizat şi magazinul 
lunar 2 ore + 3 iezi. 

Chiar dacă era implicat în re-
zolvarea proiectelor artistice pentru 
alţii, nu abandonează şi iniţiativele 
proprii. Astfel în 1991 are loc pre-
miera operei-rock Mioriţa la Teatrul 
„Ginta Latină”, pentru care poetul a 
scris libretul; difuzarea producţiei ci-
nematografice de lung metraj Moara 
turnată de Studioul „Telefilm-Chişi-
nău” în baza piesei Moara cu plăcinte 
(Iurie Darie în rolul principal, regia 
Elena Iliaş, 1991); în 1996 – premi-
era spectacolului La izvor după piesa 
Broasca cu sângele rece la Teatrul 
municipal de păpuşi „Guguţă”; în 
1998 – premiera spectacolului Da 
care-s sălbaticii? la Teatrul „Satiri-
cus”, montarea spectacolelor Moara 

cu plăcinte şi Albina salvează lumina 
la Teatrul „Guguţă”; 1999 – premie-
rea spectacolului Pâinică de la iepure 
la Teatrul „Guguţă”; 2003 – premiera 
spectacolului Comoara tâlharului. 

Apar publicaţiile: placheta de 
versuri Fir de nisip (1991); cartea 
pentru copii Deşteptătoarele (la 
„Kinoconţert” din Moscova, 1991); 
placheta de catrene şi desene Dan-
sul timizilor (1994); cartea bilingvă 
cu poeziile lui Giacomo Leopardi şi 
Giusepe Ungaretti, traduse de Vasile 
Romanciuc în colaborare cu Ludmi-
la Cojuşco şi Iulian Filip (1996); în 
cărticică aparte poezia Au vrut mel-
cii să se bată (1996); romanul-diver-
tisment Cobaiul nu triumfă (1996); 
volumul de poezie şi grafică Mergă-
torul (Editura Uniunii Scriitorilor) 
(1996); volumul de poezie şi grafi-
că în limba maghiară Mamutul din 
frigider (editor şi traducător Geza 
Szavai, Budapesta, 1997); cartea 
pentru copii Din neamul lui Păcală 
(colecţia Micile Americi, 1997); an-
tologia bilingvă, româno-franceză, 
Ecouri poetice din Basarabia (Mol-
dova) (trad. coord. de prof. Valeriu 
Rusu, 1998); în carte aparte poezia 
Vrei să creşti mare? (1998); cartea 
de poezie şi grafică Seminţele măru-
lui oprit (1998); cartea pentru copii 
Ruga iezilor cei trei (1998); volumul 
Bibliografie Iulian Filip (1998); car-
tea-surpriză Plăcinţele cu mărar/ 
Nucul cu o singură nucă (1999; a II-a 
ed., 2004; a III-a ed., 2010; a IV-a ed., 
2016); volumul de versuri şi grafică 
Amărâtele hărţi (2000); volumul an-
tologic Căutarea păstorului (2001); 
volumul bilingv, româno-francez, Un 
spin/ Une epine (trad. coord. de prof. 
Valeriu Rusu, 2003); volumul Foar-
feca lui Urecheanu (2003); antologia 
Poezia ACASĂ: Poeţi contemporani 
basarabeni (coalcăt. prof. Mihai 
Stan, 2003); volumul de haikuuri 
Cules-ales (2004); catalogul 30 de 
ani editoriali (elab. de Biblioteca Mu-
nicipală „B. P. Hasdeu”, concepţie 
originală de prezentare a celor 69 de 
cărţi ale lui Iulian Filip, 2005); volu-
mul de publicistică Când pe morţi îi 
strâng pantofii, cum e mersul celor 
vii? (2006).

Dezamăgit de pasivitatea autori-
tăţilor municipale privind realizarea 
proiectului Satul TREI IEZI, scrie 
cerere şi demisionează din funcţia 
de şef al Direcţiei Cultură a Chişi-
năului, exact la împlinirea a 16 ani 

Casa părintească
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şi 16 zile de la acceptarea postului. 
La Uniunea Scriitorilor din Moldo-
va preşedintele acad. Mihai Cimpoi 
îi propune funcţia administrativă de 
şef al Departamentului Căile Cărţii. 
În această postură continuă proiec-
tele proprii, publicând: volumul de 
poezii inedite Elegia dramatica a go-
lului (2007); volumul de dramaturgie 
Moara cu plăcinte (2007); volumul 
complex Linii şi cuvinte comunican-
te. Declaraţii de dragoste (2007); 
volumul de proză Fir întins (2008); 
volumul Noroc polyglot (2008); car-
tea de dialoguri Răscrucea întâm-
plărilor predestinate (conlocutor Au-
relian Dănilă, 2008); cartea-duplex 
Fii!/Păjuriţă pajură (2008); cartea 
de poezii pentru copii Rochiţa lene-
şă (2009; ed. a II-a, 2016); antologia 
de autor Luna-i una (2009; ed. a II-
a, 2011); volumul de teatru Care-s 
sălbaticii? (2010); antologia duplex 
de poezie Puţinul (m)eu/ Urmele fru-
moase (2010).

În toamna lui 2010, susţinut de 
prietenii şi colegii din mediul ştiinţif-
ic, revine la Academia de Ştiinţe a 
Moldovei. Reia cu responsabilitate 
activitatea asupra tezei de doctorat. 
În 2011 publică monografia Miraco-
lul scenei în arta populară. Teatrul 
popular din Basarabia şi din Bucovi-
na de Nord: afirmarea dramaticului 
şi poetica sincretică. Peste un an 
susţine teza de doctor în filologie, 
specialitatea Folcloristică, cu tema 
Teatrul popular din Basarabia şi 
din Bucovina de Nord: afirmarea 
dramaticului şi poetica sincretică 
(2012). Este desemnat responsabil 
de Sectorul de Folclor (2012-2017). 
Continuă să-i apară: volumul de ca-
trene, haikuuri şi desene Cumpăna 
cucului (2011); volumul 101 poe-
me (O să mai vin) (2011); volumul 
de poezie a obiceiurilor de iarnă Să 
trăiţi, să-nfloriţi (volum de inaugura-
re a colecţiei Mărgăritare folclorice, 
2011); cartea Pălăriuţă oranj şi lupul 
din râpă (2012); volumul de poezie 
şi grafică De ce mă doare inima (co-
lecţia Opera Omnia, 2012); ediţia 
bilingvă româno-rusă Târgovişte-Chi-
şinău-Sanct-Petersburg (coalcăt. Mi-
hai Stan, 2012); placheta de versuri 
noi Pentru întâlnirea cu tine (2013); 
volumul Vorbitul de bine la româ-
nii basarabeni (îngândurări iuliene) 
(2013); volumul de versuri Amestec 
de timpuri (2013); cartea-pliant Plă-
cinţele cu mărar (colecţia Să creşti 

mare, 2013); volumul de poezii, cân-
tece (în colaborare cu opt compozi-
tori), poveşti, scenete şi dialoguri 
Urmele mele frumoase (2013); volu-
mul de proverbe Bufniţa nu cloceşte 
privighetori (colecţia Mărgăritare 
folclorice, 2013); volumul de poe-
zii noi şi grafică Pescuitul în apele 
mele (2014); volum de teatru pentru 
copii Comoara tâlharului şi Pălăriu-
ţă-Oranj (colecţia Teatru pentru co-
pii, 2014); ediţia bibliofilă Amestec 
de timpuri (poezie) (colecţia Laurii 
poeziei, 2014); carte-petală de catre-
ne şi desene, Strungă (proiectul de 
autor Proiectele iuliene A4, 2014); 
Veac (haikuuri şi grafică), Acasă (po-
ezii pentru copii şi grafică), Îmi place 
să fiu./ Îţi place să fii? (poezii şi gra-
fică), Cât Vieru ne-a rămas? (eseuri, 
fotografii şi grafică), Cartea-n miez 
şi-n rădăcină/ Cine duce-n mâini o 
carte e un om şi jumătate (carte „va-
let” cu poezii, pentru maturi şi pen-
tru copii, despre carte şi grafică), Fii!/ 
Paznicul (carte pliant, carte „valet”), 
Compunem poezii cu Iulian Filip 
(carte pliant cu învingătorii concur-
sului revistei Alunelul) (proiectul de 
autor Proiectele iuliene A4, 2015); 
volumul de poezii traduse (în 8 limbi) 
Noroc polyglot 2 (2015); placheta de 
poezii noi şi bagatele grafice Portul 
din poartă (2015); volumul de proze 
Nuca lui Newton (2016); bibliogra-
fia Iulian Filip între cărţile şi părţile 
sale (Biblioteca Municipală „B. P. 
Hasdeu”, 2016); volumul de poezie 
ARIPI şi RĂDĂCINI (colecţia Ediţii 
critice, 2016); volumul de proze pen-
tru copii Pălăriuţă Oranj îl lecuieşte 
pe Dumnezeu de răceală (colecţia 
Pe uliţa copilăriei, 2016); volumul de 
poezii şi ilustraţii pentru copii Şcoala 
de întrebări (2017); volumul de proze 
din ce în ce mai scurte Moartea îm-
păcată a mamei poetului care semă-
na tatălui (2017); antologia de poezii 
Târgovişte-Chişinău-Cernăuţi. O tria-
dă a liricii româneşti (coalcătuitor, 
autor, ilustrator, 2017); volumul de 
ghicitori Cimilică, cimilea (colecţia 
Mărgăritare folclorice, 2017); volu-
mul de dialoguri Iulian Filip: Balanţa 
Vărsătorului, vederea Mergătorului 
(semnată de Mariana Harjevschi, 
2017). 

Pe parcursul anilor s-a învredni-
cit de numeroase premii şi distincţii 
acordate pentru creaţia artistică şi 
activitatea ştiinţifică. Enumerăm 
câteva: 1980 – Premiul pentru cea 

mai bună lucrare literară dedicată 
copiilor, oferit de Ministerul Culturii, 
Ministerul Învăţământului şi revista 
Femeia Moldovei pentru piesa Cenu-
şar-voinicul şi Cenuşăreasa-mireasa; 
1993 – prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova i se conferă titlul 
de „Maestru în Artă”; 1994 – Pre-
miul „Ilie Gravorul” pentru prezen-

tarea grafică a volumului de catrene 
şi desene Dansul timizilor; 1996 – 
Premiul „Simion Florea Marian” al 
Academiei Române (alături de cei-
lalţi coalcătuitori – Grigore Boteza-
tu, Victor Cirimpei, Nicolae Băieşu, 
Andrei Hâncu, Sergiu Moraru, Efim 
Junghietu) pentru volumul Cât îi Ma-
ramureşul (Chişinău: Ştiinţa, 1993); 
1998 – prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova i se oferă Meda-
lia „Mihai Eminescu”; 1998 – Pre-
miul Cartea cea mai bună a anului la 
Salonul Internaţional al Cărţii pen-
tru Copii; 2001 – Premiul special al 
Festivalului internaţional de poezie 
„Lucian Blaga”, Cluj;  2006 – Pre-
miul pentru traducerea poemelor lui 
Leopardi la Salonul Societăţii Scri-
itorilor din Târgovişte; 2010 – prin 
Decretul Preşedintelui Republicii 
Moldova i se conferă „Ordinul de 
Onoare”; 2011 – includerea autoru-
lui cărţii pentru copii Rochiţa leneşă 
în Lista de Onoare IBBY de la Lon-
dra; 2012 – Premiul „Ion Creangă”, 
pentru toată opera dedicată copiilor, 
oferit în cadrul Salonului Internaţio-
nal de Carte pentru Copii şi Tineri; 
Premiul Primăriei Chişinău pentru 
volumul de poezia obiceiurilor de 
iarnă Să trăiţi, să-nfloriţi din colecţia 
Mărgăritare folclorice (Prut, 2011); 
Diploma de Onoare iBBY pentru 
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cartea Rochiţa leneşă la Congre-
sul iBBY la Londra; Marele Premiu 
pentru dramaturgie la Concursul 
dramaturgilor UNITEM pentru pie-
sa Pălăriuţă oranj şi lupul din râpă; 
2013 – Declararea anului 2013 
Anul Iulian Filip în raionul Drochia 
de Consiliul raional; Premiul pentru 
proză oferit de revista Convorbiri Li-
terare; 2014 – prin Decretul Preşe-
dintelui României i se conferă Ordi-
nul Naţional „Serviciul Credincios” 
– în grad de „Ofiţer”; 2015 – Premiul 
„Eminescu” pentru poezie la Festi-
valul Internaţional de Literatură din 
Drobeta-Turnu Severin; prin Decizia 
Consiliului satului Sofia i se conferă 
Titlul de Cetăţean de Onoare al satu-
lui Sofia; Premiul Ministerului Cul-
turii pentru volumul de teatru pentru 
copii Comoara tâlharului şi Pălăriu-
ţă Oranj (Prut, 2014); Cetăţean de 
Onoare al comunei „George Enescu” 
judeţul Botoşani (România), împreu-
nă cu celebrii muzicieni basarabeni 
Nicolae Botgros, Vasile Iovu, Con-
stantin Rusnac; 2017 – Premiul 
„Constantin Stere” pentru literatură 
al Ministerului Culturii pentru volu-
mul de proze Nuca lui Newton (Prut, 
2016); Premiul Naţional GALEX 
pentru cel mai bun scriitor promotor 
al cărţii şi lecturii; Premiul Simpatia 
Copiilor la Salonul Internaţional de 
carte pentru copii şi tineret, ediţia 

a XXI-a, pentru cartea Şcoala de 
întrebări (Editura Prut, 2017); Pre-
miul Universităţii de Stat din Mol-
dova pentru cartea Pălăriuţă Oranj 
îl lecuieşte pe Dumnzeu de răceală; 
Testimoniu de laureat pentru cartea 
de proză Nuca lui Newton, clasată 

în Topul celor mai citite 10 cărţi ale 
anului 2016, oferit de Biblioteca Na-
ţională a Republicii Moldova.

Toate câte le-a reuşit protago-
nistul nostru se datorează îmbinării 
mai multor scene interferente de 
împlinire. Una e scena în care per-
sonajul-autor aleargă spre calcula-

tor ca sa-şi fixeze iute „nişte repere 
mnemotehnice, să păstreze cumva 
starea de insomnie bleagă, năucitoa-
re, zdrenţele de somnolenţă, sfârte-
cate din ce în ce mai mărunt de sce-
nele ce se multiplică şi caznele să 
le stăpânească... Aici e pescarul de 
el: că se trezeşte fără eforturi eroice 
(simte după ploaia peştelui!), că nu 
se aruncă unde ştiobălcăeşte peştele 
– îşi aşteaptă peştele şi abia când îi 
remarcă semnele distincte ale apro-
pierii se apleacă ori se dă mai aproa-
pe de ape... Scena patului cald cu au-
torul-personaj, norocos să fie pescar, 
ar fi prima!...” [3, p. 28].

Cea de a doua e legată de scena 
„Casei Actorului, unde e invitat să re-
alizeze o serată de creaţie (în calitate 
de poet şi dramaturg), mişcă imagi-
nar pianul, dar şi două oglinzi ori su-
gestii convenţionale de oglinzi, apoi 
şi acordeonul, ori şi muzicuţa, care 
să-i facă intrarea cu poezia ce înce-
pe mai sugestiv decât titlu: Mă apucă 
groaza cât de mult trebuie să se vor-
bească despre mine!...” [3, p. 28].

Şi cea de a treia, dar nu şi ulti-
ma, e în jurul picturii sale, întitulate 
„Ocroteşte-te, omule!, pe care Victor 
Cirimpei, etnologul şi mai de lungă 
durată cititorul şi vorbitorul de câte 
mi se întâmplă (nu numai în dimen-
siune etnologică) în poezie, la pescu-

it, dar şi în alte ale mele, a vorbit-o la 
Conferinţa ştiinţifică de la Biblioteca 
Academiei de Ştiinţe, desluşind în 
planul doi cele două clădiri gemene 
americane (azi lipsă), presând sco-
ica ocrotitoare a celor două palme, 
în căuşul grijuliu al cărora se cuibă-
reşte o căsucioară tăcută, mitutică, 

unde omul pare să fie mai mult decât 
în zgârâie norii moderni...” [3, p. 29]. 

Celor trei se raliază o a patra 
scenă sugerată de „o viziune sce-
nografică montană, de unde cobora 
cerbul cu o stea în frunte, tensio-
nând pagini de poveşti, colinde, dar 
încoronat în teatru, unde coborâtul 
lui din ceruri se amplifică, apropiin-
du-l de om... Cerbul în colindă poartă 
în coarne un legănuţ cu pruncuţ, iar 
în Cântecul zorilor îl duce pe dalbul 
pribeag pe calea într-un sens unic – 
pe celălalt tărâm” [3, p. 29].

Interferenţa scenelor care con-
lucrează în activitatea lui Iulian Filip 
nu se epuizează aici. La acest ceas 
aniversar îi dorim maestrului ca 
aceste punţi de comunicare să se în-
mulţească, iar inspiraţia să se mate-
rializeze în noi producţii poligrafice. 
La mulţi ani, stimate Iulian Filip!

Referinţe bibliografice:
1. Harjevschi, Mariana. Iulian Filip: Bal-

anţa Vărsătorului, vederea Mergătorului. 
Chişinau: Prut Internaţional, 2017. 340 p.

2. Filip, Iulian. Miracolul scenei în arta 
populară: Teatrul popular din Basarabia 
şi Bucovina de Nord: Afirmarea dramati-
cului şi poetica sincretică. Chişinău: Pro-
fesional Service, 2011. 256 p.

3. Filip, Iulian. Intimitatea dialogului cu 
lumea sau spectacolul stereotip al deve-
nirii (mortului?). Chişinău: S. n., 2014. 
194 p.

Expediția folclorică în reg. Transcarpatică  
cu Andrei Hâncu și Efim Junghietu

În echipa folcloriștilor Academiei de Științe din Moldova, cu care a realizat trei colecții de folclor
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Grigore Zănoagă - a activat în domeniul culturii şi a 
învăţământului artistic timp de 45 ani. După absolvirea 
Şcolii de Iluminare Culturală „E. Sârbu” (1970) (actual-
mente Colegiul Republican de Creaţie Populară „Nicolae 
Botgros”) din or. Soroca, timp de 1,5 ani a condus fanfara 
militară a regimentului de apărare antiaeriană, unde a fă-
cut armata, dar şi primele probe de aranjament muzical. 

În timpul activităţii în raionul Camenca (1974-1980) 
în calitate de inspector al Secţiei raionale Cultură şi di-
rector al Şcolii de muzică pentru copii a organizat o fan-
fară de copii (Şcoala medie 
Nr. 2), o orchestră de estra-
dă în s. Temeliuţi şi fanfara 
unită a Palatului de Cultu-
ră din Camenca de 30 de 
mizicanţi, grupa de toboşa-
re - majorete (100 de fete), 
care inaugurau toate mani-
festările culturale locale şi 
diverse festivaluri şi con-
cursuri culturale republica-
ne, totodată şi fanfară unită 
a raionului care a întrunit 
peste 120 de interpreţi.

În funcţie de şef al 
Secţiei raionale de Cultură 
Şoldăneşti (1980) timp de 
opt ani de activitate a orga-
nizat personal două fanfare 
de copii (s. Şipca şi s. Sa-
maşcani) şi a contribuit la 
fondarea a încă 14 fanfare.

În bază de concurs a 
fost ales director al Şco-
lii de Iluminare Culturală 
din or. Soroca, instituţie 
pe care a absolvito 19 ani 
în urmă, unde a predat la catedra aerofonă mai multe 
disciplini, a condus o grupă de fanfară timp de 4 ani. Tot 
atunci a fondat minunatul Festival - concurs Naţional 
„Fanfara argintie”(1989).

A activat ca profesor la Şcoala de muzică „E. Coca” 
şi la Liceul Teoretic „P. Rareş” din or. Soroca, unde au 
fost fondate concomitent două fanfare: „Lăstarii Nistru-
lui” şi „Mitrofan Corneţ”.

Din noiembrie 2011 „a fost considerat învingător al 
concursului” la funcţia şef al Secţiei Cultură, Tineret şi 
Sport Şoldăneşti, totodată cumulează şi practica peda-
gogică la catedra instrumente aerofone a Şcolii de mu-
zică pentru copii Şoldăneşti şi conduce fanfara „model” 
- „Dumbrava”. Debutează cu Orchestra de fete „Olişca” 
şi Ansamblul de fluieraşi, în aceeaş componenţă, din s. 
Olişcani, r. Şoldăneşti.

În decurs de 45 ani a fondat 16 colective de fanfară; 
a aranjat pentru fanfară circa 60 de lucrări muzicale pen-

tru începători şi profesionişti; a instruit mulţi fanfarişti; 
editează cartea „Teorii şi practici la organizarea fanfa-
rei”; este deţinător al Diplomei de gradul I „pentru acti-
vitate progidioasă, ireproşabilă şi îndelungată în cadrul 
administraţiei publice”, semnată de Prim-Ministrul Iurie 
Leancă; este lucrător Eminent al Culturii din RSSM (oc-
tombrie1982); lucrător Eminent al Culturii din URSS 
(decembrie1988); fondatorul numeroaselor festivaluri-
lor şi concursuri: „Fanfara argintie”, „Răsune fanfare 
fără hotare”, „Trompeta argintie", Cântaţi ca la Răspo-

peni”, „Cu gândul la tine, 
Doamne” etc.

„În lumea artistică din 
spaţiul pruto-nistrean Gri-
gore Zănoagă este o per-
sonalitate bine cunoscută. 
Activitatea lui în domeniul 
muzicii de fanfară în parti-
cular şi în cea a culturii în 
general este înalt apreci-
ată şi dincolo de Prut - în 
România. Pe parcursul 
acestei ample activităţi el 
a reuşit să demonstreze că 
orchestra de instrumente 
aerofone (de fanfară) poa-
te avea în repertoriul său 
nu numai valsuri, marşuri 
şi cântece de nuntă, ci şi 
muzică contemporană şi 
clasică etc. 

De fapt, îl cunosc pe 
Grigore de demult, din anii 
de studenţie de la Soroca. 
Încă pe atunci el demon-
stra că este unul dintre cei 
mai dotaţi în domeniu. Cu 

anii, însă, şi-a perfecţionat şi mai mult măiestria şi a de-
venit un mentor bun pentru zeci de generaţii de muzi-
canţi din genul respectiv, îndrumând în cariera sa de pe-
dagog sute de copii şi tineri, care practică şi promovează 
valorile inestimabile ale muzicii populare autohtone, de 
estradă şi clasice. Numai acest fapt ne dovedeşte cu pri-
sosinţă că Grigore Zănoagă este un excelent organizator 
şi un experimentat aranjor al muzicii de fanfară. El gă-
seşte mereu metode şi soluţii noi, aranjamente deose-
bite pentru muzica de fanfară, îndrăgită de toată lumea. 
Cu adevărat el e omul în permanenţă căutare, omul în 
zbucium, omul în fierbere.” - ne spune maestrul Nicolae 
Botgros, Artist al Poporului, cavaler al „Ordinului Repu-
blicii”.

 Astăzi, simţim o pustietate în suflet provocată de 
plecarea prematură din viaţă a marelui organizator al 
vieţii culturale, specialist de înaltă marcă, Omul - Grigo-
re Zănoagă care a lăsat în derulare un şir de proiecte....

Un om în permanentă căutare
lUdMilA ZănoAgă-SAMArin, or. Soroca
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,,Sa ne  cunoastem personalitățile neamului, să  nu 
le dăm uitarii, este o datorie a noastra, acelora, care 
vețuim pe acest pământ. Noi am crescut cu muzica lui 
Dumitru Blajinu, cu versul lui Grigore Vieru, exemplu 
de bărbăție şi cumsecădenie ne-a fost Victor Ciutac – 
oameni de artă, care au iubit neamul, tradiția, graiul, 
mama…”. Aceste rinduri le-am cules din discuția  sinceră 
întreținută cu dna Victoria Migalcian din s. Pererita, care 
ne-a adus la festival versuri proprii izvorâte din adâncul 
sufletului şi recitate de către Gicu Migalcian, nepoțelul 
dumneaei şi moderatorul  sărbătorii din anul curent.

,,Maestre, nu vioara ți-a amutit în noapte
Şi nici cel suflet  mare, de timp ce s-a desprins
Ci-un mâine şi-un poimâine- un vis al țării tale
Prea oboist, prea sincer şi prea durut s-a stins.
In ceruri cu Vieru împarți aceeaşi pâine
Cu un destin din stele Voi ambii decorați.
Un Prut cu doua maluri se zbuciumă-n durere
Şi-un cântec de vioară ce v-a stiut, ca frați.
Maestre, nu vioara ți-a amutit în noapte…
Te plinge surioara, două morminte, un frate…
Iar ea, hoinara, tot cânta peste țară. 
Maestre!. Nici tu şi nici vioara, nu veți pleca în moar-

te…!”
Sufletişti sunt oamenii din s. Pererita. Ei poartă în 

sine acea cumințenie şi cumsecădenie caracteristică 
satului. Fiecare cuvânt rostit în adresa personalităților  
neamului, trece prin inimă. Ne-am convins de aciasta, 
încă o dată, la Festivalul concurs raional al cântecului 
popular în memoria lui Dumitru Blajinu – personalitate 
puternică în Cultura Națională, Artist emerit din Repu-
blica Moldova, Cavaler al Ordinului Republicii, neîntre-
cut lăutar, primul fondator al primei Orchestre de Mu-
zică Populară ,,Folclor” din Republica Moldova, laureat 
al multor festivaluri internaționale, membru al Uniunii 
muzicienilor din Republica Moldova, folclorist, compozi-
tor, aranjor, neîntrecut violonist. Am fost la a treia ediție 

DUMITRU BLAJINU –   
un rapsod de viță  veche 

MAriA ScoArță, or. Briceni

Festival  de muzică populara la baștina Lăutarului – 
s.  Pererita, r. Briceni
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a Festivalului organizat de către Secția Cultură şi Turism 
a Consiliului raional Briceni în parteneriat cu Primăria 
Pererita. Atmosfera caldă şi receptivă a spectatorilor, a 
servit un imbold, ca cei 25 de participanți, să evolueze  
cu suflet, cu îndrăzneală, cu talent. Tonul sărbătorii a 
fost dat de către  doi lăutari neîntrecuți din zona de nord 
a țării. Este vorba de Victor Cioclea – vioară şi Vitalie 
Vataman – acordeon, ambii originari din satul Larga. 
Melodiile interpretate cu măiestrie ne-au purtat pe aripi-

le cântecului de odinioară, iar pereritenii au fost purtați 
intuitiv, pe la sărbătorile strămoşilor lor, unde a răsunat 
muzica dinastiei Blajinu. Ne-au mângâiat suflarea cu su-
net de vioară, cu un dor durut față de acel, care a ştiut 
şi a putut atinge coardele inimii ascultătorilor. Ca mai 
apoi, dna Zinaida Blajinu-Covali, sora multregretatului 
lăutar, care este nelipsită la Festival, să ne depene firul 
amintirilor frumoase şi scumpe despre Dumitru Blajinu. 
Să mulțumească organizatorilor şi consătenilor, că ştiu 
a prețui frumosul şi a-l comemora pe acel, care a fost şi 
va rămâine  –  DUMITRU BLAJINU.

     In ziua de 11 noiembrie 2017, când ar fi împli-
nit 83 de ani, de pe drumuri depărtate, Dumnealui, s-a 
întors din nou acasă, la Pererita … Şi au răsunat hore, 
doine, sârbe, balade, pe care marele rapsod le-a compus, 
le-a cules de la vatră şi nu numai, le-a îngrijit, le-a aranjat 
şi le-a aşezat frumos în zestrea neamului, ca astăzi, ur-
maşii talentați, să le studieze şi să le aducă spre asculta-
re lumii întregi. Caci o melodie, dacă este izvorâtă din su-
flet şi interpretata profesionist, ea e înțeleasă de fiecare. 
Ori muzica, nu are hotare. Ea alina  şi încălzeşte suflete, 
ea emană linişte şi bunătate, ea cucereşte frumosul. 

Scopul Festivalului – de a comemora vestitul rap-
sod, violonist şi folclorist Dumitru Blajinu, de a valorifica 
folclorul muzical autentic,  de a scoate din anonimat pie-
sele  şi aranjamentele, de a promova tinerele talente – a 
fost atins. 

Au contribiut mult la pregătirea participanților  
pedagogii de la scolile vocaționale din raion – Larga, 
Briceni, Colicăuți şi Lipcani. Anume în incinta acestor 
,,laboratoare de creație”, tinerelor talente li se altoieşte 
dragostea  față de muzică. Şi dacă învingătorii Festiva-
lului din anul trecut – vioriştii Bogdan Surujii (Lipcani) 
şi Mihaela Chiriliuc (Briceni) sunt astăzi studenți ai Cen-
trului de Excelență în Educația Artistică ,,Stefan Neaga”, 
considerăm, că e bine.

Doamna Stela Blajin, drector al Casei de cultura 
din localitate, s-a straduit sa amenajeze un colț de Casa 
Mare, aşa, ca la Pererita, unde şi astăzi mai dăinuie tra-

diția şi oaspeții dragi, veniți în ospeție din alte localități, 
sunt aşezați în capul mesei. 

 Într-un cias bun şi mult succes le-au urat concuren-
ților dl Anatoie Ceban, primar de Pererita, în persoana 
căruia găsim mereu susținere, dna Efimia Bandalac, vi-
cepreşedinte al Consiliului Raional Briceni, dl Ilie Zago-
riciuc, sef Sectie raională Cultură şi Turism şi alții. 

Noi nu avem dreptul să vorbim despre sublim la 
trecut. Comoara lăsată pe pamânt de Dumitru Blajinu 
se cere valorificată şi transmisă în viitor. Aciasta au în-
cercat să facă şi organizatorii festivalului dimpreună cu 
talentele de toate vârstele, cu voci şi instrumente, uniți 
de aceeaşi dragoste  față de frumos, cu care a păşit de-a 
lungul vieții sale Dumitru Blajinu.

Premiul Mare a fost cucerit de către Mihaela Ser-
chiziuc, studenta la Centrul de Excelență în Educația Ar-
tistică ,,Stefan Neaga”, originara din s. Grimăncăuți, ca 
apoi, rând pe rând să fie desemnați şi ceilalți învingători. 
Este vorba de Ovidia Vataman, Mihaela Achilina, Denis 

Semeniuc (vioară) – elevi la Şcoala de Muzica Briceni, 
Mihaela Borş, Anastasia Zota (vioară), elevi la Şcoala 
de Arte Lipcani, Marec Pricopneac, Emil Borodache 
(acordeon) – Şcoala de Muzica Larga, Marcel Văcărița, 
Octavian Tulbea (acordeon), – Şcoala de Arte Lipcani şi 
mulți, mulți alții. La compartimentul interpreți vocali au 
fost cei mai buni Laurenția Copchileț şi Ovidia Țurcan, s. 
Caracuşenii-Vechi, Nona Sărăcuțaă, Cristina Popovschi, 
or. Briceni, Viorelia lesnic, s. Grimăncăuți, Cristina Mă-
lai, s. Colicăuți, Alexandra Văcărița, s. Drepcăuți, Victo-
ria Lunga, or. Lipcani, Alina Suhari şi Mădălina Zestre, 
s. Larga şi alții.

 Piesele îngrijite de Dumitru Blajinu ,,Batuta pe loc”, 
,,Hangul de la Pererita”, ,,Hora – horelor”, ,,Colo-n vale la 
izvor”, ,,Studiu folcloric”, ,,Toarce lele, toarce”, ,,Foie ver-
de bob năut”, ,,Moldova”, ,,Hora”, ,,Sirba”,  ,,Balada Miori-
ta”, ,,Mândră-i fata moldoveană”, ,,Sint o fata frumusica” 
si multe, multe altele, au răsunat  în toată plinătatea lor. 
Invingătorii au fost menționați cu diplome şi premii bă-
neşti din partea Consiliului raional Briceni.

Marele George Enescu spunea ,,Artiştii lumii sunt 
nişte apostoli ai păcii. Fiecare din ei, cu talentul său, cu 
munca sa, contribuie la cultivarea frumosului…”

Să ne bucurăm şi să nu-i dăm uitării. Printre ei – şi 
Dumitru Blajinu, care a văzut limina zilei în satul Pere-
rita, baştina şi a lui Grigore Vieru, caruia de asemenea îi 
ducem dorul…
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Destinul cuvintelor - 18
din istoria cuvintelor (10) 

Termeni sportivi

dr. hab. anatol Eremia

Rubrică îngrijită de dr. hab. anatol Eremia

Terminologia sportivă româ-
nească cuprinde  două categorii prin-
cipale de cuvinte: termeni formaţi 
în cadrul limbii noastre şi termeni 
împrumutaţi din alte limbi. Majori-
tatea împrumuturilor lexicale sunt 
de dată recentă şi provin din diferite 
limbi europene (fran ceză, germană, 
engleză, rusă). În idiomurile de ori-
gine termenii în discuţie reprezintă 
creaţii proprii sau unităţi lexica le 
preluate din limbile clasice (greacă, 
latină). Fiecare din aceste cuvinte îşi 
are istoria sa.

Olimpiadă. Acesta termen are 
astăzi mai multe în ţelesuri: 1. „com-
petiţie sportivă internaţională ce are 
loc o dată la patru ani”, 2. „manifes-
tări culturale, pentru de monstrarea 
succeselor obţinute în dezvoltarea li-
teraturii şi artei sau în activitatea ar-
tistică de amatori”, 3. „concur suri la 
diferite obiecte de învăţământ pen-
tru elevi” (olimpiade de matematică, 
de fizică, de limbă şi literatură etc.).

Cu sensul de „întreceri sportive 
de mare amploare” cuvântul olimpi-
adă era folosit încă de grecii antici 
(olym piás, olimpiados). La baza lui 
stă numele celui mai înalt munte 
din nordul Greci ei – Olimp (Olim-
pos, 2917 m). În mitologia greacă, 
muntele Olimp era con siderat lăca-
şul zeilor. Întrecerile sportive aveau 
loc în oraşul Olimpia o dată la patru 
ani, vara, în zilele ce lebrării lui Zeus 
olimpianul, părintele zeilor. Ceremo-
niile şi jocurile spor tive durau cinci 
zile. De mare popularitate se bucu-
rau în trecerile la alergări, pentatlon, 
aruncarea discului, luptele clasice, 
curse de care. Învingătorilor li se 
pune-au pe frun te cununi din ramuri 
verzi de măslin, primind şi cele mai 
mari onoruri. În timpul olimpiadelor 
încetau orice conflicte şi operaţii mi-

litare, în ţară stabilindu-se aşa-numi-
ta „pace olimpică”.

Olimpiadele antice au avut loc 
neîntrerupt din anul 776 î. Hr. până 
în anul 394 d. Hr., când au fost des-
fiinţate de împăratul roman Teodo-
siu. Din anul 1896 au început să se 
organizeze o dată la patru ani între-
ceri sportive in ternaţionale, pe care 
astăzi le numim Jocuri Olimpice. 
Prima ediţie a jocurilor olimpice de 
vară a avut loc la Atena şi aceasta 
în amintirea vechilor olimpiade gre-
ceşti. 

Spartachiadă. Acest termen 
este format după modelul cuvântu-
lui olimpiadă, dar a fost creat nu în 
vechea greacă, ci în limbile europe-
ne moderne. Apariţia lui e cauzată 
de organizarea primelor competiţii 
de amploare între diferite asociaţii 
sportive. Sensul care i s-a atribuit cu-
vântului de la bun început şi pe care 
îl are şi astăzi este „întreceri sportive 
de masă, constând din probe la dife-
rite genuri de sport”. În limba româ-
nă termenul a fost împrumutat din 
rusă.

Cuvântul spartachiadă are la 
bază numele lui Spartac, conducăto-
rul celei mai mari răscoale a robilor 
din Antichitate (anii 73-71 î. Hr.). 
Originar din Tracia, Spartac era 
gladiator în oraşul Capua (Italia). El 
a creat o numeroasă oştire de robi 
care a înfrânt de mai multe ori arma-
ta ro mană, punând în pericol în săşi 
existenţa statului roman. În anul 71 
î. Hr. răscoala a fost zdrobită de o 
mare ar mată romană, aceasta con-
stând din 10 legiuni, sub conducerea 
lui Marcus Crassus. Scla vii atunci 
au fost capturaţi, torturaţi şi ucişi. 
Termenul spartachiadă simbolizea-
ză lupta oamenilor muncii împotriva 
exploatării şi asupririi sociale.

Prima spartachiadă internaţi-
onală a avut loc la Praga în 1921, 
apoi la Moscova în 1928, la Berlin 
în 1931. Începând din anul 1956, 
o dată în patru ani, se desfăşurau 

spartachiade de obicei în anul pre-
mergător Jocurilor Olimpice. Aso-
ciaţia sportivă benevolă „Spartak” 
din Rusia a luat fiinţă în 1935. După 
modelul termenilor olimpiadă şi 
spartachiadă recent au fost creaţi 
şi alţi termini sportivi cu elementul 
formativ -iadă: academiadă, univer-
siadă.

Stadion. Dicţionarele etimo-
logice explică acest termen prin 
germ. Stadion. Istoria cuvântului 
însă este mult mai veche. Limbile 
europene moderne l-au împrumu-
tat din neogreacă care, la rândul ei, 
l-a moştenit din vechea greacă. În 
Grecia antică arena centrală, desti-

nată compe tiţiilor sportive, era pre-
văzută cu o pistă pentru alergări cu 
lungimea de un stadiu  (gr. stadion). 
Stadiul era o unitate de măsură a 
lungimii egală cu 600 de picioa re 
(aproximativ 192 m). După geogra-
ful grec Strabo (65 î. Hr. – 17 d. Hr.), 
colonia mileziană Tyras se afla la o 
depărtare de 120 de stadii de la gu-
rile râului Tyras (Nistru), iar distanţa 
dintre gurile râurilor Tyras şi Istra 
(Dunăre) era de 900 de stadii. Mai 
târziu, prin transfer le xico-semantic, 
denumirea măsurii de lungime (sta-
dion) a ajuns să desemneze pista 
pentru alergări, iar după aceea în-
treg terenul amenajat pentru compe-
tiţii sportive. 

În epoca romană, termenul sta-
dion, cu sensul iniţial de „măsură de 
lungime”, a pătruns din greacă în la-
tină, unde avea deja forma stadium. 
Din latină l-au moştenit apoi lim bile 
romanice apusene (fr. stade, it. sta-
dio), de unde, cu sensurile de „fază, 
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etapă”, „perioadă”, a pătruns şi în 
limba noastră.

În Antichitate, primul stadion 
a fost construit în oraşul Olimpia 
în sec. al V-lea î. Hr. Apoi, cu oca-
zia organizării olimpia delor sporti-
ve, au fost construite stadioane şi 
în alte lo calităţi din Grecia (Atena, 
Delfi). Mari stadioane moderne se 
află astăzi în oraşele: Rio-de-Janei-
ro, Matrid, Praga, Cicago, Moscova, 
Budapesta. Stadion din Moscova a 
fost edificat în anii 1955-1956, dis-
punând de tribune pentru circa 105 
mii de locuri. În Republica Moldova 
funcţionează astăzi vreo 50 de sta-
dioane. Stadionul republican din 
Chi şinău, acum în aşteptarea unei 
eventuale reconstrucţii, a fost inau-
gurat în anul  1952 şi avea 25 mii de 
locuri.

Fotbal. Oficial se consideră că jo-
cul sportiv fotbal a luat fiinţă în Anglia 
pe la jumătatea sec al XIX-lea. Însuşi 
ter menul fotbal a fost creat în limba 
engleză, la bază având cu vintele  foot 
„picior” şi balle „minge”. De aici sem-
nificaţia contemporană a termenului 
– „joc sportiv cu mingea, între două 
echipe, în timpul căruia mingea poate 
fi lovită cu piciorul sau cu altă par te a 
corpului, în afară de mână”.

Un asemenea joc se presupu-
ne că se practica încă în Antichita-
te. Unele surse istorice semnalează 
acest joc în Anglia în sec. al XIII-lea. 
În anul 1314, în patria fotbalului, a 
fost emis un ordin prin care se inter-
zicea „jocul cu mingea mare” în raza 
oraşului. Pe la 1864 aici apar două 
tipuri de fotbal: fotbalul obişnuit şi 
jocul cu o minge de formă ovală, lo-
vită nu numai cu piciorul, dar şi cu 
mâna, numit astăzi rugby. În acelaşi 
an, odată cu înfiinţarea Federaţi-
ei engleze de fotbal, s-a publicat şi 
primul regulament de joc. Primul 
meci internaţional de fotbal s-a des-
făşurat la Glazgo, în sezonul sportiv 
1871-1872, între echipele Angliei şi 
Sco ţiei. În Basarabia fotbalul a fost 
introdus la începutul sec. al XX-lea. 
Primele competiţii oficiale au avut 
loc aici în anul 1936. 

Hochei. Termenul hochei ne-a 
venit din limbile euro pene moder-
ne, la origine însă fiind un cuvânt tot 
englez. Se disting trei varietăţi de 
hochei: a) hocheiul pe gheaţă, origi-
nar din Canada, cunoscut cu numele 
generic de ho chei, având ca obiect 
de joc pucul („şaiba”); b) hocheiul pe 
gheaţă cu mingea, în care se foloseş-
te o minge confecţi onată din sfoară 

împletită; c) hocheiul pe iarbă, fo-
losind ca obiect de joc o minge din 
piele albă, cu interiorul din plută şi 
sfoară. Toate denumirile menţionate 
reprezintă în limba noastră calcuri 
după termenii corespunzători din 
alte limbi.

Hocheiul pe gheaţă a apărut 
pentru prima dată în Canada şi 
aceasta dintr-o simplă întâmplare. 
Se zice că într-o zi geroasă, pe la-
cul Ontario, în apropierea căruia se 
afla cantonată o unitate militară, un 
grup de sol daţi, pentru a se încălzi,  
s-a apucat să mâie pe gheaţă o cutie 
de conserve, lovind-o cu nişte beţe. 
Jocul, fiind reluat de mai multe ori, 
a căpătat răspândire şi a ajuns, în 
cele din urmă, să fie recunoscut 
drept joc sportiv de masă. În anul 
1866, la Kingston, capitala statului 
Jamaica (America Centrală insula-
ră), a avut loc primul meci oficial de 
hochei.

O mai mare răspândire a că-
pătat în ţările europene ho cheiul 
pe gheaţă. La noi hocheiul obişnuit 
a început să fie practi cat în anii de 
după cel de al Doilea Război Mondi-
al. În prezent, hocheiul pe iarbă are 
o largă răspândire în Asia şi mai cu 
seamă în India.

Aşa a vrut Dumnezeu 
ca palmaresul sărbătorilor 
de suflet să culmineze cu 
ziua de 1 decembrie, când 
un sobor de preoţi de la 
Mitropolia Basarabiei şi-
au înălţat rugăciunile pen-
tru iubirea de ţară, neam 
şi veşnicile adevăruri, pe 
care avem a le contempla 
în permanenţă. Manifesta-
rea consacrată sărbătorii 
Zilei Naţionale a Români-
ei a avut loc în paradisul 
Sfântul Ioan Tedogul, str. 
31 august, 1989, unde a 
fost oficiat un serviu divin, 
iar cei prezenţi au avut 
revelaţia de a contempla 
resorturile dăinuirii spiri-
tuale ale românilor de pre-
tutindeni.

Odată ce ,,credin-
ţa în Dumnezeu admite 
proslăvirea”, ea devenind 

,,expresia nevoii celei mai 
profunde a sufletului, gla-
sul bucuriei şi al vieţii”, al 
întregii noastre existenţe, 
cei prezenţi au avut parte 
de un sentiment de jubila-
ţie sufletească, de contem-
plare a frumuseţilor lumii 
create de Dumnezeu, dar 
şi de aprofundare a unui 
ideal râvnit şi aşteptat: uni-
rea tuturor românilor în 
vatra noastră strămoşeas-
că dacică. 

A fost mai degrabă un 
îndemn către toţi oamenii 
de bună credinţă de a se 
menţine în valorificarea 
comorilor de perpetuare 
ale poporului nostru, de 
revenire acasă, la izvoarele 
româneşti ale fiinţării nea-
mului.

Prin această ,,rugă a 
înălţării” expusă de Ziua 

Naţională a României, a 
fost exprimată dovada cea 
mai incontestabilă a româ-
nităţii noastre, expresia 
cea mai subtilă a sentimen-
telor şi trăirilor româneşti 
ale basarabilor pe aceste 
meleaguri.

Ninge
Ninge cu dor
Peste un petic de ţară,
Ninge şi plouă la un loc,
N-am ştiut
Că ninsorile ar putea să doară,
Iar apoi se prefac
În stropi de tină amară.

Ninge ca la început
Peste un Mileniu
Cufundat în uitare,
Ninge şi plouă,
Plânge un dor
Mistuit de trădare…,
Iartă-mă că nu pot uita,
Ninsorile de odinioară.

Ninge din lacrima lui 
Dumnezeu

Peste acest colţ de ţară...

Il neige
Il neige avec nostalgie
Sur un lopin de pays
Il neige et il pleut à la fois,
Je n’ai pas su
Que la neige peut
Causer de la souffrance
Et après se transforme en
Gouttes de boue.

Il neige comme au début
Sur un Millénaire
Absorbé par l’oubli.
Il neige et il pleut
Un ennui
Mine par la trahison
Pleure
Pardonne-moi, de 

n’avoir pas oublié
La neige d’antan.

Il neige sur ce pays
C’est la larme de Dieu.

La 1 decembrie a nins din lacrima lui Dumnezeu
dr. TaTiana BuTnaru
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Rolul  motivaţiei pentru învăţare  
la membrii unei formaţiuni orchestrale

Victor SîrbU, profesor de clarinet, Şcoala de Muzică mun. Ungheni

 Interpretarea instrumentală în 
ansamblu realizează un sincretism 
al părţii (individul) cu întregul (colec-
tivul), fiind una din modalităţile cele 
mai eficiente de formare a spiritului 
de lucru în echipă. Participarea in-
strumentistului într-o formaţie or-

chestrală contribuie la conştientiza-
rea acestuia la apartenenţa la grup, 
la disciplinarea şi la socializarea sa; 
totodată, prin transferul de la studiul 
pe partide (grup mic) la interpreta-
rea în ansamblu complet în concer-
te, determină dezvoltarea la elev a 
capacităţii de autocontrol ( emoţii, 
stări, sentimente), a capacităţii de 
memorizare şi de atenţie distributivă 
până la încheierea activităţii.

În vederea realizării progresului 
în învăţare în cadrul unei orchestre, 
este necesar studiul suplimentar 
(pe partide de instrumente), dar şi 
individual unde elevul trebuie să-şi 
aprofundeze prin exerciţiu rolul ce-i 
revine în ansamblu, nu numai în ve-
derea pregătirii pentru concerte, în-
registrări ci şi pentru desăvârşirea 
sa instrumentală. 

 Deci, motivaţia pentru însuşi-
rea unui instrument muzical la fel 
este o condiţie fundamentală pentru 
activitatea instructiv-educativă com-
plemetară. Ea face ca învăţarea să 
se transforme dintr-o activitate plic-

ticoasă într-o activitate interesantă, 
atractivă, creativă, calitativ diferită 
atât prin structură şi metode, cât şi 
prin rezultate de învăţarea puţin mo-
tivată sau chiar nemotivată.

Consider, că un comportament 
motivat pozitiv va determina obţi-

nerea unor succese în activitatea 
orchestrală, după cum absenţa moti-
vaţiei conduce fie la rezultate medio-
cre, fie la esecuri dureroase.

În stimularea motivaţiei pentru 
învăţare este necesar să se ia în 
consideraţie capacităţile şi abilităţile 
fiecarui elev, deşi activează în cadrul 
unui grup.

Ca factor ce conferă orientare 
comportamentului elevului şi îl sti-
mulează spre o activitate intensă 
motivaţia se exprimă prin intere-
se  şi  atitudini. Interesele, dar mai 
ales atitudinile au o influenţă hotarâ-
toare în determinarea direcţiei şi in-
tensităţii activităţii de învaţare. 

În practica pedagogică am 
observat o corelaţie între atitudini şi 
interese, pe de o parte, şi succesul 
şcolar, pe de alta parte. De asemenea, 
interesele constituie un puternic 
factor motivaţional şi suport al 
unei activităţi de învaţare susţinute. 
Interesul generează o atitudine 
pozitivă faţă de activitatea de 
învaţare, contribuie la ameliorarea 

calitativă a acesteia. Interesul nu 
este însă hotărâtor pentru succesul 
în sarcinile şcolare decât  atunci 
când se află în concordanţă cu ca-
pacităţile și abilităţile subiectului, 
cu aptitudinile sale. Coincidenţa 
unui interes puternic cu aptitudinile 
sau capacitatea de învăţare constitu-
ie situaţie ideală, demnă de atins.

Motivarea eficientă a elevilor, 
membrii unei orchestre favorizează 
formarea de valori şi atitudini:
1.  Conştientizarea contribuţiei 

muzicii la constituirea fondului 
cultural comun al societăţii;

2.  Disponibilitatea pentru re-
ceptarea specializată a creaţiei 
muzicale aparţinând fondului 
cultural naţional şi universal;

3.  Receptivitatea faţă de diversi-
tatea culturală;

4.  Disponibilitatea de a transfera 
în viaţa socială valori estetice 
autentice;

5.  Manifestarea iniţiativei în susţi-
nerea propriilor opinii estetice.
Menţionez că, o decizie corect 

luată de către conducătorul artistic 
în momentul potrivit, poate con-
tribui semnificativ la construirea 
unei situaţii de învăţare concordante 
cu aşteptările personale ale elevilor, 
dar şi cu standardele curriculare de 
performanţă, formulate pentru fie-
care disciplină în parte. O astfel de 
decizie poate fi luată în cunoştinţă 
de cauză numai dacă această acţi-
une este precedată de identificarea 
nivelului motivaţional iniţial, cu-
noaşterea modului de raportare a 
elevilor la strategiile motivaţionale 
utilizate la clasă şi în afara ei, dar 
şi de evidenţierea realţiei instituite 
între conţinuturile vehiculate în act-
ul didactic şi nivelul de interes pe 
care elevul i-l acordă. 

Activitatea de învăţare este ne-
cesar să fie motivată tot timpul, dea-
ceea profesorul trebuie s-o menţină 
eficientă şi benefică pentru elevi, 
aplicând  procedee psihopedagogice 
bine gândite la nivel individual cât şi 
de grup.

Orchestra „Bravissimo” de la Școala de muzică Ungheni, Conducător Victor Sârbu
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Muzica — un dar divin

ninA ciocAnU, 
profesor de vioară,  
Şcoala de Muzică pentru 
Copii „Maria Bieşu”,  
mun. Chişinău

Vă puteţi imagina cum 
ar fi viaţa fără muzică? Nu 
am şti ce înseamnă cân-
tecele de leagăn, serena-
dele romantice, melodiile 
pop antrenante, simfoniile 
emoţionante şi melodiile 
înălţătoare. Pentru majo-
ritatea oamenilor, viaţa ar 
fi într-adevăr monotonă 
şi lipsită de farmec.  Ca 
şi limbajul, muzica este 
un dar remarcabil care îi 
deosebeşte pe oameni de  
animale. Muzica stârneş-
te emoţii. Ea poate să în-
cânte urechea, să stăruie 
în minte şi, mai presus de 
toate, să ne facă mai cali-
tativă viaţa.

Muzica poate face să 
vibreze în inima noastră 
aproape orice fel de emo-
ţie. Ea ne linişteşte şi ne 
înviorează, ne înalţă şi ne 
inspiră. Ne ridică pe cul-
mile extazului şi ne cufun-
dă în adâncurile tristeţii. 
Întrucât vorbeşte inimii, 
muzica are putere asupra 
noastră. Dar de ce are ea 
o asemenea putere? Răs-
punsul este simplu: Muzi-
ca este un dar minunat de 
la Dumnezeu, pe care ar 
trebui să-l preţuim. Ea ar 
trebui să aibă o influenţă 
pozitivă asupra noastră şi 
toţi, tineri şi vârstnici de-
opotrivă, ar trebui să se 
poată bucura de ea.

Muzica este o artă cu 
o istorie străveche. Potrivit 
dovezilor arheologice, cu 
mai bine de două milenii 
în urmă, membrii triburi-
lor africane cântau la cor-
ni, tobe şi clopoţei. Chine-
zii din Antichitate cântau 
la un fel de muzicuţă şi la 
nai. Egiptenii, indienii, is-
raeliţii şi mesopotamienii 
cântau la harpă. Din câte 
se pare, una dintre cele 

mai concrete menţiuni is-
torice privitoare la muzică 
se găseşte în Biblie. De 
aici aflăm că un bărbat pe 
nume Iubal a fost „strămo-
şul tuturor celor care cân-
tă la harpă şi la fluier“. Se-
cole mai târziu, Solomon, 
regele Israelului, a dovedit 
un mare interes faţă de 
muzică şi a obţinut lemn 
de cea mai bună calitate la 
acea vreme pentru a reali-
za harpe şi alte instrumen-
te cu coarde. Desigur, în 
acele timpuri, pentru a te 
bucura de muzică instru-
mentală trebuia fie să ştii 
să cânţi la un instrument, 
fie să asculţi pe cineva 
care interpreta o piesă. În 
zilele noastre însă, muzica 
este accesibilă milioanelor 
de oameni printr-o simplă 
apăsare de buton sau prin-
tr-un simplu click de mou-
se. Melodii aparţinând 
tuturor genurilor muzica-
le se pot înregistra pe un 
suport ori se pot descărca 
de pe internet şi apoi se 
pot asculta folosind apa-
rate mici, de buzunar. Un 
sondaj efectuat în 2009 în 
Statele Unite a dezvăluit 
că tineri cu vârsta cuprin-
să între 8 şi 18 ani ascultă 
mai mult de două ore pe 
zi muzică sau alte înregis-
trări audio.

Această tendinţă, din 
ce în ce mai răspândită, 
explică într-o oarecare 
măsură de ce muzica şi 
tehnologiile adiacente 
au ajuns produse de larg 
consum. Da, muzica este 
o adevărată industrie în 
prezent.

Muzica a fost numită 
„cea mai veche şi mai na-
turală artă dintre toate ar-
tele frumoase“. 

Cântatul  
ne bine dispune

Oamenii de ştiinţă au 
descoperit că, prin cântat, 
în creier sunt eliberate 
anumite substanţe chimi-
ce care ne fac să ne simţim 
relaxaţi şi fericiţi, anunţă 
ziarul german Stuttgarter 
Nachrichten. Cercetătorii 
afirmă că, prin cântat, în 
creier sunt puse în miş-
care „moleculele senti-
mentelor“. Prin urmare, 
„se spune că, atunci când 
cântăm, nu numai că ex-
primăm sentimente, dar 
şi le creăm“, se precizea-
ză în articol. Profesorii 
de muzică au remarcat că 
în prezent mulţi oameni 
consideră că „nu mai e 
la modă“ să cânţi sau că 
vocile lor nu sunt foarte 
plăcute şi, prin urmare, 
lasă cântatul şi muzica în 
seama mass-media. Însă 
aceste cercetări arată că 
oamenii trag foloase când 
cântă.

Mijlocul de relaxare  
preferat  

În cadrul unui sondaj  
efectuat recent pe un eşan-
tion de 1 000 de persoane 
din 30 de ţări au fost între-
bate care este activitatea 
lor preferată când vor să 
reducă la minim stresul 
sau să se elibereze de 
stres. La nivel mondial, 
56% dintre cei intervievaţi 
au spus că preferă muzica, 
anunţă Reuters. În Ameri-
ca de Nord, 64% au menţi-
onat muzica pe primul loc, 
comparativ cu cei 46% în 
zonele dezvoltate ale Asi-
ei. În general, vizionarea 
emisiunilor TV venea pe 
locul doi, urmată de prefe-

rinţa de a face o baie sau 

un duş. „Având în vedere 
cât costă muzica şi cât de 
uşor e să asculţi muzică 
cu ajutorul radioului, a te-
leviziunii, a CD playerelor, 
a Internetului şi a atâtor 
canale noi, nu e de mirare 
că mai mult de jumătate 
din populaţia lumii ascultă 
muzică pentru a se rela-
xa“, a declarat Tom Miller, 
cel care a condus sondajul 
pentru compania interna-
ţională Roper Starch.

Aproape orice om 
apreciază muzica — în-
tr-un fel în care niciun ani-
mal n-o poate face. Muzica 
poate transmite bucurie, 
încredere, tandreţe, aproa-
pe orice emoţie umană.

 
Lecțiile de muzică şi 

memoria  

Cercetări recente au 
dezvăluit că „acei copii 
care au luat lecţii de muzi-
că au o memorie mult mai 
bună şi un vocabular mult 
mai bogat decât copiii care 
nu au studiat muzica“, se 
arată în ziarul canadian 
Globe and Mail. Potrivit 
opiniei psihologei dr. Ag-
nes Chan, de la Universi-
tatea de limbă chineză din 
Hong Kong, studierea mu-
zicii stimulează emisfera 
stângă a creierului, ceea 
ce duce la îmbunătăţirea 
funcţiilor lui generale, 
permiţându-i să efectueze 
mai bine alte operaţii, cum 
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ar fi şi învăţarea cuvinte-
lor. S-au efectuat teste de 
memorie vizuală şi auditi-
vă asupra a 90 de elevi cu 
vârsta cuprinsă între 6 şi 
15 ani. Cei care studiaseră 
muzica şi-au putut aminti 
mult mai multe cuvinte de-
cât cei fără o astfel de pre-
gătire. Cu cât au studiat 
mai mult muzica, cu atât 
li s-au îmbunătăţit perfor-
manţele în ce priveşte în-
văţarea cuvintelor. „E ca 
un antrenament polivalent 
pentru creier“, a declarat 
dr. Agnes Chan. Aşadar, 
copiilor ce studiază mu-
zica le „va fi mai uşor să 
înveţe la şcoală“, spune ea.

Muzica e o bună  
doctorie  

„Prin puterea ei de a 
promova şi a păstra sănă-
tatea şi fericirea omului, 
muzica şi-a găsit loc în 
aproape orice cultură“, se 
afirmă în cartea Principles 
and Practice of Stress Ma-
nagement. Potrivit revistei 
Psychologies, când cân-
tăm, întregul nostru corp 
vibrează, devenind o ade-
vărată cutie de rezonanţă. 
Aceste vibraţii uşoare con-
tribuie la relaxarea şi dila-
tarea ţesuturilor, ceea ce 
are drept rezultat alinarea 
durerii.

Unii terapeuţi chiar 
îşi îndeamnă pacienţii 
care suferă de stres să au-
dieze o musica liniştitoa-
re, care îi poate calma. În 
unele spitale chiar se pune 
muzică în surdină în sec-
ţiile de terapie intensivă. 
Mulţi copii născuţi prema-
tur şi mulţi bolnavi care au 
fost supuşi unei intervenţii 
chirurgicale reacţionează 
bine la o muzică plăcută. 
Studiile arată că, „în tim-
pul unei intervenţii chirur-
gicale, [muzica relaxantă] 
reduce considerabil nive-
lul hormonilor de stres“, 
după cum precizează car-
tea Principles and Practi-

ce of Stress Management.
Mai mult, muzica re-

duce anxietatea la femeia 
însărcinată ajutând-o să se 
relaxeze în timpul travaliu-
lui şi al naşterii. Chiar şi 
unii dentişti pun o muzică 
liniştitoare în cabinetul 
stomatologic creând o at-
mosferă destinsă pentru 
pacienţii tensionaţi. 

Muzica are putere. 
Ne linişteşte şi ne binedis-
pune. Dă glas bucuriei şi 
tristeţii noastre. Prezentă 
in toate culturile de ieri şi 
de azi, ea vorbrşte  minţii 
şi inimii deopotrivă. Muzi-
ca poate fi numită pe bună 
dreptate un dar divin.

În preajma Revelionului, condu-
cerea raionului Cantemir a organizat 
lansarea cărții „Colinele Tigheciului 
– vatră de istorie milenară”, o inedită 
monografie a localităților raionului 
Cantemir, autor – Alexandru Sârbu, 
editarea căreia a fost realizată cu su-
portul financiar al Consiliului raional, 
al Organizației Moldova Hilfe-Aachen 
MoldovAhha e.V. în asociere cu AO 
„Parteneriatul” Aachen-Moldova. 

În cuvântul său introductiv, pre-
şedintele raionului, Andrei Ciobanu, 
căruia îi aparține şi prefața monogra-
fiei cu titlul de „O carte valoroasă des-
pre istoria ținutului nostru”, avea să 
remarce că „avem cu toții datoria ci-
vică ca, prin eforturi comune, să con-
tribuim cu maximă eficiență la resta-
bilirea trecutului localităților noastre, 
or, doar cunoscând trecutul vom păşi 
mai sigur în viitor, căci istoria satelor 
actualului raion Cantemir se ascun-
de în pâcla deasă a vremurilor. Să 
purcedem, aşa dar, la renaşterea şi 
promovarea fondului istoric al zonei 
de sud a țării, aşa cum procedează 
pedagogul Alexandru Sârbu din satul 
Baimaclia”. 

La rândul său, Ion Varta, director 
general al Serviciului de Stat Arhivă 
al R. Moldova, cercetător ştiinţific 
superior şi coordonator la Institutul 
de Istorie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, a ținut să remarce abnega-
ția cercetătorului, istoricului fostului 

său student, Alexandru Sârbu, autor 
al unui şir de ediții promoționale de 
sinteză, care lansează această valo-
roasă carte de istorie a localităților 

din zona Tigheciului, care oferă citi-
torului cantemirean şi nu numai ci-
fre, documente şi date argumentate, 
într-un limbaj accesibil despre vetrele 
noastre stămoşeşti. La fel şi subsem-
natul a subliniat că monografia este 
foarte bine structurată, cuprinde o 
expunere vastă a aspectelor didacti-

ce şi educaționale, ceea ce o plasează 
printre lucrările istoriografice de va-
loare pentru sistemul educațional din 
raion, servind drept reper nu numai 

pentru lecțiile de istorie, dar şi pen-
tru activitățile muzeale, din alte sfere, 
dat fiind că mai conține şi o descriere 
detaliată a istoriei ținutului din cele 
mai vechi timpuri şi până în perioada 
contemporană. 

Plin de emoții, iminente unui 
atare eveniment, Alexandru Sârbu a 
mulțămit conducerii raionului, con-
silierilor Consiliului raional pentru 
sprijinul material în editarea mono-
grafiei, care speră să ajungă şi în bi-
blioteci, cămine culturale, şcoli şi alte 
instituții din teritoriu.

Text și imagini: ion doMenco

Vatră de istorie milenară
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Recent, la Casa de Cultură din 
satul Țareuca s-a desfăşurat Festi-
valul local cu genericul „Meşterul 
din mine”, organizat de AO „Nufă-
rul” director executiv doamna Liu-
ba Stavinschi, în cadrul proiectului 
„Centrul de Educație a Adulților-pro-
motor al activismului civic în comu-
nitate”. 

La Festival au participat copii, 
elevi, tineri, voluntari, adulți, mem-
bri ai comunității, agenți economici, 
profesori, educatori, oaspeți.

Proiectul a fost implementat 
în parteneriat cu APL Țareuca, BP 
Țareuca şi BP „Afanasie Talpă” din 
satul Țahnăuți. Formabili de diferite 
vârste, printre care mai mulţi maturi, 
au fost instruiți în diferite domenii 
cum ar fi comunicarea, alimentația 
sănătoasă, importanța voluntaria-
tului în comunitate, tehnicile şi me-
todele de utilizare a calculatorului, 
bugetul familiei, istoria satului ş.a. 
Abilități de a țese covoraşe, a împle-
ti în pănuşi. Persoanele în etate au 
conştientizat importanța instruirilor, 
au împărtăşit tinerii generații despre 
experiența bogată din viața lor. Apro-
pierea interpersonală, participarea 
activă la problemele din comunitate, 
iată doar unele din aspectele pozitive 
ce a dat acest proiect pentru utiliza-
torii bibliotecii. Persoanele în etate 
s-au implicat activ în scrierea istoriei 
localității satului Țahnăuți.

Ajunsă la cei 81 de ani, Doam-
na Liuba Talpă, fostă învățătoare a 

claselor primare a menționat: „Pro-
iectul mi-a plăcut. Instruirile au fost 
interesante, păcat că nu sunt mai 
tânără. Deosebit de interesant a 
fost să mă implic la scrierea istori-
ei şcolii din localitate. Ar fi bine ca 
şi Guvernul Republicii Moldova să 
prea din experiența Germaniei de a 
instrui persoanele în etate şi în deo-
sebi de a educa o generație în spiri-
tul patriotismului”.

Formatorul Valentina Goluben-
co (66 ani), a spus: „Proiectul s-a re-
ferit mai mult pe persoanele adulte. 
Ne-a făcut să ne amintim de trecut. 
A contribuit la dezvoltarea intelec-
tuală a tuturora. A avut o varietate 
de traininguri şi instruiri. Mi-am 
îmbogățit bagajul de cunoştințe în 
crearea unei  curricule, de comuni-
care în societate şi multe alte lucruri 
interesante şi captivante, că uitam 
de grijile casnice şi nu simțeam cum 
se scurge timpul. A contribuit la au-
toinstruirea fiecăruia. Am descope-
rit meşteri iscusiți ca: Elena Taban, 
Tatiana Andronic, Ştefan Botnari, 
David Andronic şi mulți alți meşteri 
care urmează de a fi descoperiți şi 
promovați în localitate cât şi în repu-
blică. Am ascultat cu mare plăcere 
versurile lui Alexei Druță. Fiecare 
activitate ne-a creat dispoziție po-
zitivă prin jocurile energizante. Am 
muncit la alcătuirea  broşurii „Isto-
ria satului Țahnăuți”. Acest proiect 
are un mare impact în satul Ţahnă-
uţi. Mulțumim mult doamnei Liuba 

Stavinschi pentru calitățile excepțio-
nale de organizare”.

S-au instruit şase formatori: Va-
lentina Golubenco, Margareta Nega-
ră, Liliana Donica, Maria Socol, Ale-
xandra Socol, Elena Taban.

Aduc sincere mulțumiri celor 
mai activi voluntari, beneficiari ai 
bibliotecii care s-au implicat la toa-
te activitățile acestui proiect: Liu-
ba Talpă, soții Valentina şi Andrei 
Golubenco, Maria Cotelea, Elena 
Taban, Zinaida Cojocaru, Parasco-
via Cojocari, Feodora Oreol, Raisa 
Rotari, Parascovia Ciumac, Claudia 
Gjebic, Maria Ivancov, Eujenia Jo-
san, formatorii: Maria Socol, Mar-
gareta Negară, Liliana Donica, Ele-
na Taban. 

Cu un deosebit respect aduc 
mulțumiri colectivului de la Cen-
trul Educaţional PRO DIDACTICA 
în persoana coordonatorului  de 
proiect: doamna Lilia Nahaba, cu 
sprijinul financiar al BMZ (Minis-
terul Federal al Germaniei pentru 
Cooperare Economică şi Dezvolta-
re) pentru desfăşurarea cu succes 
a proiectului  „Centrul de Educație 
a Adulților-promotor al activismului 
civic în comunitate”. 

Le doresc tuturor multă sănăta-
te şi implicare activă la toate activită-
ţile desfăşurate la Biblioteca Publică 
„Afanasie Talpă” din satul Țahnăuți 
în cadrul campaniei „Ne vedem la 
bibliotecă”.

„Meșterul din mine”
AlexAndrA Socol, şef BP „A. Talpă”, Țahnăuți, Rezina 

Stimați concetățeni,
O.O ,,Pro- Cultura” din r. Leova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a RM, în parteneriat cu Consiliul Raional 

Leova, Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Leova, Asociația Obștească ,,Perlele Moldovei” Anenii- Noi, primăria or. 
Leova, or. Boldești – Scâeni, județul Prahova, România, s. Ozernoe, r. Izmail, Ucraina organizează Festivalul Regional ,, 
Ecoul de la Baștină” Ediția XI, 2018, în memoria compozitorilor băștinași Petre Teodorovici și Ion Aldea-Teodorovici, care 
se va desfășura la data de 19 mai 2018, în incinta Casei de Cultură, or. Leova.

În cadrul Festivalului Ragional ,, Ecoul de la Baștină” ,Ediția XI, 2018 vor concura interpreți din Republica Moldova, 
România și Ucraina.

NE ADRESĂM către lucrătorii din domeniul cultură, rude și cunoscuți aflați peste hotarele țării , colegi, oameni de 
bună credință să contribuie financiar la o bună desfășurare a activității.

Datele și sigilele organizației, firmei, societății pe care o prezentați, vor fi menționate în cadru festivalului, mediatizate 
în presa locală și regională, rețele de socializare.

Contul bancar în lei MD
O.O. ,,Pro-Cultura” MOLDMD 2x318
IBAN: MD45ML000000002251918538 IDNO: 35046695

Consiliul Administrativ al O.O. ,,Pro- Cultura” din r. Leova
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Iarmarocul comunităţii  
cu susţinerea biblitecilor moderne

TaTiana Baranov, Serviciul Cultură şi Turism Cantemir

Biblioteca Publică Raională 
Cantemir în parteneriat cu Consiliul 

Raional Cantemir, şi Programul NO-
VATECA a organizat joi, 23 noiem-
brie 2017, ora 13.00, în incinta Casa 
raională de cultură ,,N. Sulac’’ - Iar-
marocul comunităţii cu susţinerea 
biblitecilor moderne în cadrul căruia 
au fost prezentate cele mai inovatoa-
re servicii şi iniţiative realizate de 
bibliotecile publice din Brăila, Ro-
mânia, mun. Chişinău şi raioanele: 
Cahul, Leova, Soroca, evidenţiând 
colaborarea de succes cu parteneri 
locali şi naţionali din sectorul public 
şi privat şi a voluntarilor din comu-
nitate, precum şi rezultatele impresi-
onate obţinute graţie activităţilor de 
Advocacy.

Deschiderea oficială a eveni-
mentului cu cuvânt de salutare a 
aparținut lui Sergiu Toderici, şef 
Serviciul Cultură şi Turism, dnei 
Ludmila Ţurcanu secretarul Con-
siliului raional Cantemir, Oleg Po-
tângă coordonatorul programului 
Novateca, Ion Bâzu primarul comu-
nei Cârpeşti, Dragoş Adrian Neagu, 
manager Biblioteca ,,Panait Istrati’’, 
Brăila, România.

La iarmaroc au fost prezenţi 
primari, agenţi economici, elevi ai 

Gimnaziului ,,Mihai Eminescu’’, LT 
,,D. Cantemir’’, oaspeţi de la Biblio-
teca Judeţeană ,,Panaint Istrati,, Bră-
ila, care au răspuns cu mare plăcere 
invitaţiei de a participa şi a prezen-
ta o parte dintre serviciile moderne 
de bibliotecă împlementate pentru 
comunitatea brăileană, în frunte cu 
Dragoş Adrian Neagu şi colaborato-

rii Angelica Vâlcea, Corina Ciuraru, 
Claudiu Eduard, Mihaela Stanciu, 

Mara Lorina Croi, Capota Eugenia, 
Nicu Croitoru. Tema principala a 
prezentării colegilor din România a 
fost pescuitul ca activitate tradiţiona-
lă, arta populară, memoria culturală 
locală şi multe altele. Au avut servi-
cii de bibliotecă expuse pe plasă de 
pescuit şi prinse cu cleşti ,,peştisori", 
juvelnic cu răvaşe cu servicii inova-
tive de bibliotecă, fursecuri peştişori 
de îndulcit oaspeţii şi o mini-expozi-
ţie a atelierului Poveştile IEI. Vizi-
tatorii au putut colora reproduceri 
după cărţi poştale vechi din Brăila, 
să discute cu bibliotecarii ,,pescari 
de utilizatori" şi să răsfoiască pro-
ducţia editorială a editurii bibliotecii 
brăilene. Au avut un număr mare de 
vizitatori, mari succese pe parcursul 
evenimentului şi au reprezentat cu 
cinste judeţul Brăila. 

În Zona destinată partinerilor, 
destul de aglomerată s-au impus 
voluntarii Jameson Coslow, Alex 
Bostian de la Corpul Păcii, primăria 
or. Cantemir; Sofia Ursul, Asocia-
ţia Femeilor cu iniţiativă; Victoria 
Isac - Bursa ACCESS, Proiect SUA; 
Centrul social Bethania, Coştanga-
lia; Agenţia pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă reprezentând ofertele lo-
curilor vacante pentru angajarea în 
câmpul muncii. Partenerii şi utiliza-

torii s-au întâlnit aici pentru a vedea 
servicii noi, a împărtăşi experienţa 
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„Tezaurul Națiunii —  
făclie luminoasă a neamului”

lUdMilA negri, Secția Cultură şi Turism Făleşti

Un eveniment inedit a avut loc 
în data de 19 noiembrie în incinta 
Palatului raional de Cultură „Mihai 
Volontir” din or. Făleşti, care a fost 
o gazdă ospitalieră prin expozițiile 
de artă populară şi artă culinară tra-
dițională etalate în holul şi sala de 
spectacole ale instituției, cât şi prin 
colectivele artistice cu programe se-
lecte sosite din diferite localități ale 
raionului. Sărbătoarea care a reunit 
atâta lume bună şi frumoasă a fost 
Festivalul folcloric raional „teza-
urul națiunii – făclie luminoasă a 
neamului”, obiectivul căruia s-a re-
găsit în scoaterea din anonimat şi în-
curajarea ansamblurilor folclorice şi 
de dans popular cu participanți ma-

turi, rapsozilor, interpreţilor vocali şi 
instrumentişti, susţinerea libertăţii 
de creaţie a seniorilor în domeniul 
muzicii şi dansului folcloric, valori-
ficarea, promovarea, readucerea în 
circuitul artistic a tradiţiilor şi obi-
ceiurilor din strămoşi, promovarea 
meşteşugurilor artistice.

Tezaurul națiunii – oameni fru-
moşi cu tradițiile şi obiceiurile aces-
tui străbun pământ, care cu mare 
dragoste pentru rădăcinile nea-
mului, valorifică şi promovează cu 
sfințenie, transmițând generațiilor 
viitoare comoara valorilor culturale. 
Holul Palatului raional de Cultură 
zâmbea prin frumusețea vernisată 
de meşteşugarii iscusiți şi gospodi-

ne din raion: Silvia Antohi or. Făleşti, 
Maria Ciobanu s. Catranâc, Tamara 
Frățescu com. Sărata Veche, familia 
Dumitru şi Veronica Muruzuc s. Ră-
uțel – toți membri ai Uniunii Meşteri-
lor Populari din Moldova, Olga Chiril 
com. Pruteni, Eugenia Cazacu s. Va-
lea Rusului, Svetlana Cosovan com. 
Ciolacu Nou, Eudochia Țîmpău, 
s. Ciolacu Vechi. Adevărată „Casă 
Mare” au prezentat spre delectarea 
ochilor celor iubitori de frumos Mu-
zeul sătesc de Istorie şi Etnografie 
din s. Pârlița, director Ana Gangal 
şi muzeele săteşti din localitățile Că-
lugăr, muzeograf Victoria Osoianu, 
şi Risipeni, muzeograf Elena Rusu, 
filiale ale Muzeului raional de Istorie 

în fundraising, a demonstra rezulta-
tele acţiunilor de Advocacy şi noile 
tehnologii de bibliotecă.

 În cadrul târgului au fost re-
prezentate turul tarabelor servicilor 
moderne de bibliotecă, servicii cu 
tablete ,,Master Class’’ reprezentate 
de la Biblioteca Naţională pentru co-
pii ,,Ion Creangă’’, Chişinău, parada 
realizărilor Advocacy şi Fundraising 
Economie şi Agricultură, E-Guverna-
re din raioanele Cahul, Soroca, Leo-
va concursuri interactive, numere ar-
tistice cu participarea formaţiei ,,La 
Izvor’’, conducător Mihail Baranov, a 
elevilor de la Şcoala de Arte ,,V. Han-

ganu’’ însoţiţi de profesorii Doina 
Argint şi Marina Simion, colectivul 
de dans ,,DO-RE-MICII" conducător 
artistic Elena şi Dumitru Cojocaru, 
care au asigurat distracţie şi bună 
dispoziţie pentru întreaga comunita-
te pe tot parcusul evenimentului.

Pentru a dezvolta servicii mo-
derne de informare care satisfac ne-
cesităţile actuale ale comunităţilor, 
bibliotecile se implică tot mai mult 
în activităţi de Advocacy şi iniţiază 
campanii de colectare de fonduri, 
contribuind astfel la dezvoltarea spi-
ritului civic şi asigurând durabilita-
tea inovaţiilor. 

Participanţii la iarmaroc au avut 
posibilitatea să participe la master-
class-uri şi demonstraţii, să afle in-
clusiv de la partenerii bibliotecilor ce 
servicii şi instruiri pe interesele lor 
pot găsi la bibliotecă. Două ore re-
zervate Iarmarocului au trecut foar-
te repede, participanţii au demon-
strat încă o dată că în bibliotecă se 
întâmplă lucruri interesante pentru 
fiecare membru al comunităţii. Fiind 
într-un cadru modern, vedem biblio-
teca publică, ca un iarmaroc, unde 
indiferent de vârstă şi ocupaţie, fie-
care poate obţine servicii moderne 
şi activităţi interactive.



22 • Nr. 1/2018

şi Etnografie „Lazăr Dubinovschi” 
Făleşti. Ca o surpriză pentu bunici a 
fost expoziția de desene ale copiilor 
grădiniței „Soarele” şi elevilor Şcolii 
de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie” 
or. Făleşti.

Scena, amenajată şi ea în stil de 
casă mare, cu lada de zestre şi acele 
faimoase costume populare vechi, îşi 
aştepta nerăbdătoare oaspeții. Aici 
s-au produs cu programe artistice au-
tentice cele mai reprezentative colec-
tive de amatori. Festivalul a demarat 
cu un tradițional obicei – Dezbrăca-
tul, deshobotatul miresei – în inter-
pretarea îndrăgitei formații folclori-
ce „Doruleț” din com Călugăr, cond. 
Mihai Grinciuc. Au urmat formațiile 
folclorice „Baştina” or. Făleşti, cond. 
Valeriu Negri, „Vatra” s. Izvoare, 
cond. Elena Dilion, „Sălcioara” s. 
Năvârneț, cond. Zinaida Zaharia, 
„Focul din vatră” s. Catranâc, cond. 
Nadejda Hanganu, „Doltencele” s. 
Doltu, cond. Ludmila Cojocaru, „Să-

răteanca” com. Sărata Veche, cond. 
Maria Chilaru. De asemenea, cu un 
repertoriu coregrafic specific vetrei 
folclorice a evoluat şi Ansamblul de 
dans popular „Izvoraş” com. Horeşti, 
cond. Maria Lungu, care a adus în 
scenă o suită şi dansul vechi, specific 
satului, „Ițele”. Nu au rămas în urmă 
nici etniile conlocuitoare. O prestație 
deosebită au avut ansamblurile voca-
le „Moloduşka” com. Egorovca (ruşi), 
cond. Valeriu Dumbravă şi „Berioz-
ka” din s. Gara Catranâc (ucraineni), 
cond. Lidia Statnic. Festivalul a cul-
minat cu poezia „Lumina ființei tale”, 
creație proprie a distinsei Victoria 
Osoianu din com. Călugăr, recitată 
chiar de autoare.  

Publicul spectator a avut fericita 
ocazie de a-şi alinta privirea şi auzul 
în armonia cântecelor şi dansurilor 
folclorice. Activitatea a fost inițiată de 
Organizația Persoanelor în Etate din 
raionul Făleşti, preşedinte Lilia Oso-
ianu, în colaborare cu Secţia raională 

Cultură şi Turism a Consiliului raio-
nal Făleşti, sef Grigore Budu. Oaspeți 
de onoare ai evenimentului au fost 
preşedintele raionului Iraida Bînzari, 
deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova Valentina Buliga, preşedinta 
Asociației Republicane a Oamenilor 
în Etate Nina Țurcan, care au venit cu 
adresări de salut la început de festival 
şi cu mesaje de mulțumire, diplome 
şi premii cu suportul Partidului De-
mocrat din Moldova pentru partici-
panți şi cei implicați în organizare, pe 
final de sărbătoare.

Formațiile participante la fes-
tival au demonstrat măiestrie inter-
pretativă, autenticitatea materialului 
folcloric, originalitatea evoluării, cul-
tura şi ţinuta scenică şi nu în ultimul 
rând, costumul popular. Membrii 
acestor colective, oameni în etate, 
aflându-se la vârsta înțelepciunii, ne 
pot da adevărate lecții de viață şi sfa-
turi utile şi sunt adevărate comori – 
tezaurul națiunii.

O tradiție frumoasă a prins 
rădăcini la Biblioteca Publică Oră-
şenească din Ştefan Vodă, de-ai 
promova pe autorii de carte din loca-
litate. La data de 14 decembrie 2017 
în incinta bibliotecii a avut loc lansa-
rea cărții „Pe umerii satului, cerul” 
autor Grigore Teslaru.

Cum să nu iubeşti acest paradis, 
cum să nu-i duci dorul prin lume şti-
ind că pe ulițele sale îți aleargă copi-
lăria? Cum să nu-ți fie drag când aco-
lo mama în fiecare sâmbătă cocea 
pâinea rumenă ca obrajii fierbinți ai 
soarelui? Nicio dată nu se uită oame-
nii din satul natal cu tradițiile şi obi-
ceiurile sale, cu dansurile, câtecele 
şi chiar portul național. Acestea sunt 
sugestiile acestei cărți.

Se spune că majoritatea scrii-
torilor devin mai productivi şi mai 
profunzi spre bătrânețe. Scriitorii, 
afirmă Morand, nici când nu sunt 
mai tineri şi mai liberi de orice con-
strângere ca după 60 de ani. E vârsta 
când zbuciumul tinereții se transfor-
mă în înțelepciune, când experiența 
le pune la dispoziție materialul, iar 
anii le acutizează simțirea şi ei îna-
intează curajoşi spre adevărurile de 

care s-au ferit mai înainte. Cuvintele 
acestea îl caracterizează şi pe auto-
rul Grigore Teslaru.

Cartea „Pe umerii satului, ce-
rul” este a şaptea la număr din pal-
maresul autorului. În eseele sale 
elevii de la liceul din localitate au 
menționat că este îmbucurător fap-

tul că oamenii şi tradițiile sunt puse 
în valoare.

Dna Galina Onofrei profesoară 
de limba şi literatura română din 
Liceul Teoretic „Ştefan Vodă” s-a 
expus pe marginea lucrării că este o 
carte interesantă şi bine structurată. 

Fiind de baştină din comuna Talma-
za a acestui raion, parcă se vorbeşte 
despre satul ei natal, cu oameni buni 
şi gospodari.

Copiii de la Centrul de Creație 
din Ştefan Vodă, conducători artistic 
Agachi Svetlana, au înscenat obice-
iul Paparudelor despre care autorul 
vorbeşte cu nostalgie că copiii nu cu-
nosc acest vechi obicei.

C. Ciumac, conducător artistic a 
formației folclorice „Basarabenii” i-a 
pregătit o surpriză muzicală, înter-
pretând două cântece: „Satule, satu-
le vatră frumoasă” şi cel de-al doilea 
„Grigoraş mâncate-ar focul”.

Autorul le-a mulțumit colabo-
ratorilor bibliotecii pentru această 
activitate frumoasă, iar vorbitorilor 
pentru cuvintele calde şi încurajare.

Dna Uța Valentina, şefa DCT-
ST Ştefan Vodă a menționat că 
este mândră că colecția livrească a 
autorilor băştinaşi „Nasc şi la Şte-
fan Vodă oameni” s-a îmbogățit cu 
această carte interesantă. I-a dorit 
autorului în continuare sănătate şi 
succese pe tămul scrisului. 

La mai mult şi la mai mare 
Domnule Grigore Teslaru!

lAriSA bUrAgA, Ştefan Vodă

„G. Teslaru – sufletul satului”
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...Tot acasă te întorci
rAiSA Antofică, pedagog, gimnaziul „M.Eminescu”, Cantemir Lansare de  carte

Un frumos cântec popular spu-
ne că „...Să ai lumea la picioare/ 
Bani cu furca să-i întorci,/Dar când 
glia ta te cheamă/Tot casă te întorci”.

Şi nicăieri nu e mai bine ca aca-
să, ne spune, în noua sa carte , cu 
profund semnificativul titlu “Drumul 
spre casă”, publicistul Ion Domenco, 
lansată, de curând, în incinta Casei 
Raionale de Cultură „N.Sulac” din 
Cantemir, activitate de suflet, mo-
derată cu har şi iscusință de către 
Parascovia Rusu, metodistă la Casa 
Raională de Cultură şi interpretul 
Dumitru Cojocaru, care s-a trans-
format într-o veritabilă sărbătoare 
a celor mai rafinate şi sublime sen-
timente, or, “Acasă nu-i un loc anu-
me,/Acasă e un sentiment”. După 
binecuvântarea evenimentului de 
către PC părinte-paroh al Bisericii 
Tuturor Eroilor Români din Cania, 
Vasile Burduja, în scena improvizată 
în fața unei veritabile şi frumos or-
namentată conform tradițiilor nea-
mului, Casă Mare, şi-a făcut apariția 
tânărul interpret, Dumitru Cojocaru, 
cu răscolitoarea melodie a lui La-
urențiu Popescu, „Mi-e dor de voi 
părinți”:... „ Mi-e dor de voi părinți/
De ochii cei cuminți/Mi-e dor de 
pâinea caldă de pe masă…”. Suntem 
în preajma Sfintelor Sărbători de 
Crăciun şi Anul Nou, iar, la noi, de 
sărbători toate drumurile duc spre 
casa părintească, în locul unde me-
reu suntem aşteptaţi de părinţi-sfin-
te icoane sau de crucile părinţilor 
care îşi înalţă privirea semeţ spre 
cer, de nucul de la poartă, de pra-
gul casei copilăriei noastre-aceste 
gânduri sublime fiind readuse celor 
prezenți la lansare-angajați ai apara-
tului preşedintelui raionului, Direcți-
ei Generale Învățământ, instituțiilor 
educaționale din oraş, împreună cu 
învățeceii lor, lucrători din domeniul 
culturii din raion, Bibliotecii Publice 
raionale, reprezentanți ai adminis-
trațiilor publice locale, protagonişti 
ai cărții, împătimiți ai cuvântului 
scris şi rostit-prin luările de cuvânt 
ale secretarului Consiliului raional, 
L. Țurcanu, care i-a înmânat omagia-
tului Diploma de merit a preşedinte-

lui raionului, A. Ciobanu, primarului 
de Tartaul, V. Lupaşcu, părintelui V. 
Burduja, colegei de lucru, V. Plămă-
deală, pedagogilor M. Domenco şi 

R. Antofică, bibliotecarei A. Nechit, 
profesoarei de muzică, V. Boncev, in-
strumentiştilor V. Bârcă, V. Popescu, 
interpreților I. Bârcă, V. Cepeleagă, 
D. Cojocaru ş.a., care au scos în evi-
dență faptul că autorul Ion Domenco 
este un om al cuvântului scris, este 
„Om al Bugeacului cu lumini fragede 
şi mângâietoare, cu vorbe ce parcă 
trec, dar de-a pururea rămân, unde 
înfloreşte tăcerea pietrei şi a braz-
dei, Ion Domenco e cel care prinde 
amănuntul şi îl subliniază discret 
pentru cititorii săi într-o ţesătură 
imagistică de sublim artistism, ade-
sea într-o expresie concisă , dar cu 
totul frapantă.Câmpia ninsă de lu-
mini, izvorul uitat în gândire, satul 
plin de înţelepciune, toate acestea, 
şi multe altele, constituie dragostea , 
care îl mişcă pe Ion Domenco , omul 
nostru din stepa Bugeacului”, pre-
cum spune scriitorul Victor Lada-
niuc, în cartea ,,Împreună”, editată, 
la Fundația „Draghiştea”, Chişinău, 
în anul trecut. Ca o continuare a 
gândului spus de Victor Ladaniuc a 
răsunat şi poezia scrisă de Ion Do-
menco ,,Baladă din Bugeac”, recitată 
cu mult har de către eleva LT ,Dm.
Cantemir”, Cătălina Botnarenco.
De altfel, colegele ei, Daniela Mura-

nevici şi Ana Ogorodnic, de aseme-
nea, au oferit un respiro asistenței, 
prin versurile ,,Mi-e dor de-a mea 
copilărie”, respectiv, ,,Cuvântul”, de 

acelaşi autor. Plină de emoții şi cu-
vinte de apreciere la justa-i valoare 
a jurnalistului şi tatălui a fost luarea 
de cuvânt a fiicei Cristina Coadă-Do-
menco, care a spus clar: tăticul meu 
face ceea ce iubeşte şi iubeşte ceea 
ce face, oferindu-ne, astfel, un bun 
exemplu de abnegație şi lucru bine 
făcut nouă, copiilor şi copiilor noştri, 
adică nepoților dumnealui.

 Moderatorii au lansat invitația 
de a lectura cartea,dând asigurări 
că afli din paginile ei lucruri plăcute, 
îndemnându-vă şi pe Dvs, cei aflaţi 
în sală, să nu uitaţi că orice zi fără 
un rând scris sau citit poate fi şi o 
zi când dai tăcerii şi uitării un gând 
frumos, o povaţă, o vorbă de duh, ce 
va rămâne- un testament, un izvor 
de inspiraţie pentru urmaşi. Cine 
nu-şi cunoaşte trecutul, n-are ce spe-
ra la viitor, un loc fără istorie este al 
nimănui. Marele Nicolae Bălcescu 
afirma că prezentul tace sau vor-
beşte, numai trecutul cântă. De aici 
şi farmecul amintirii, a celor scrise 
pentru posteritate, pentru cei ce vor 
veni după noi. În context, publicistul 
Ion Domenco scoate din anonimat, 
evocă un şir de personalități, oameni 
din diverse domenii, cu suflet mare, 
cu dragoste de moşie,de neam,grai, 
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tradiții străbune .Artişti, rapsozi po-
pulari, slujitori ai clerului,care,în 
trecerea lor prin viață,au lăsat urme 
adânci, frumoase, au dat sunet şi cu-
loare timpului în care au trăit, s-au 
identificat cu acest colț de plai şi 
ne-au lăsat modele demne de urmat 
pentru noile generații. Protagoniştii 
acestei cărți sunt personalități mar-
cante, care au rămas fideli căii ale-
se, viselor din copilărie, prin aceasta 
meritând recunoştința şi prețuirea 
noastră... 

 Cartea „Drumul spre casă” 
(Editura „Labirint”, Chişinău, 2017), 
este prefațată de criticul literar, doc-
torul habilitat în filologie la Univer-
sitatea,, Ion Creangă”  din Chişinău, 

Alexandru Burlacu,care, a peferat 
să semneze simplu-Coleg la Şcoala 
Pedagogică din or.Cahul al lui Ion 
Domenco. La fel, ca şi Directorul Bi-
roului din Chişinău-Radio Europa Li-
beră, distinsul jurnalist, pictor înzes-
trat, om de creație, Vasile Botnaru, 
care a asigurat prezentarea grafică a 
cărții, dar, a preferat să semneze mo-
dest-coleg la Universitatea de Stat.
Autorul, spune Alexandru Burlacu, 
este îndrăgostit de această palmă de 
pământ, de tot ce e sacru, frumos şi 
drag. Acest lucru ni-l spune chiar el: 
„Dar cel mai mult mi-e dor de viață,/
De casă, nucul cel din prag,/Mi-e dor 
de-o nouă dimineață,/Mi-e dor de tot 
ce-mi este drag!”;

 În final, moderatorii i-au îndem-
nat pe cei prezenți să se cufunde în 
miraculoasa lume a muzicii. Inter-
preții Dumitru Cojocaru, Veaceslav 
Cepeleagă, acompaniați de talenta-
ții instrumentişti - Veaceslav Bârcă, 
Vladimir Popescu au cântat mai 
multe melodii de suflet, care au cul-
minat cu fascinantul cântec - „Dru-
murile noastre...”. 

Să încheiem, a spus moderatoa-
rea P. Rusu, cu îndemnul autorului: 
fiecare dintre noi este în stare să tră-
iască din plin fiece clipă, să nu lase 
timpul să treacă pe alături; suntem 
datori să ne iubim şi să urmăm dru-
mul hărăzit de bunul Dumnezeu!

„Tărgul serviciilor moderne. 
Biblioteca pentru comunitate” în 
cadrul Zilei Bibliotecii publice oră-
şeneşti „Petre Ştefănucă”, ediţia 
a XXVI-a în colaborare cu Secţia 
Raională Cultură şi susţinerea Pri-
măriei Ialoveni. Avându-i ca oaspeţi 
de onoare pe: Evan Tracz, director 
Novateca: The Global Libraries Pro-

gram în Moldova, Lilia Mâţa, secre-
tarul Consiliului Orăşenesc Ialoveni; 
Tudor Grigoriţa, şef Secţia Cultură 
Ialoveni, Sofia Muşat, specialist 
principal biblioteci publice; Ecate-
rina Dmitriuc (BNRM), Svetlana Ja-
velea (BM „B. P. Haşdeu” Chişinău); 
Direcţia Raională Educaţie (N. Ursu, 

specialist biblioteci şcolare); parte-
neri: AC „Agape” (N. Bocăneală), 
Organizaţia primară a veteranilor şi 
pensionarilor din or. Ialoveni (G. Bo-
gos), Asociaţia Obştească Teritoria-
lă a AO a nevăzătorilor din RM (M. 
Bivol), Centru de Sănătate Ialoveni 
(S. Cucu), Centru de Sănătate publi-
că Ialoveni (E. Caracuian), David şi 

Champa Jarmul, voluntarii Corpului 
Păcii în RM, manageri de instituţii, 
bibliotecari din satele raionului Ia-
loveni, elevi ai LT „Petre Ştefănucă” 
Ialoveni (profesor M. Butnaru); utili-
zatori- prieteni ai bibliotecii şi Cărţii.

Biblioteca publică orăşeneas-
că „Petre Ştefănucă” Ialoveni este 

cea mai mare instituţie a cărţii din 
raion. Fondată în anul 1948, biblio-
teca a avut în istoria sa de dezvolta-
re mai întăi statut de bibliotecă pu-
blică sătească, apoi raională, iar în 
anul 1991 în urma descentralizării 
sistemului de biblioteci biblioteca 
raională a Sistemului Centralizat 
de biblioteci din raionul Ialoveni a 
primit statut de bibliotecă publică 
orăşenească şi tot în acest an i s-a 
conferit titlul „Petre Ştefănucă” - nu-
mele băştinaşului, remarcabilului 
savant şi folclorist Petre Ştefănu-
că (1906-1942). Numele, pe care-l 
poartă biblioteca noastră ne oferă o 
responsabilitate mai mare, ne face 
să fim mai receptivi, mai deschişi 
spre comincare, ne dă putere şi 
speranţe. Petre Ştefănucă este pa-
tronul nostru spiritual, iar opera lui 
este un dar denepreţuit - pe care a 
lăsat-o drept moştenire neamului ro-
mânesc. Ziua de 14 noiembrie este 
dedicată celor 111 ani de la naşterea 
etnologului, profesorului P. Ştefănu-
că, originar din Ialoveni. În bibliote-
că au fost vernisate expoziţii de car-
te dedicate etnologului Ştefănucă şi 
prezentată povestea digitală „Petre 
Ştefănucă- personalitate notorie a 
neamului românesc”. În trecut o bi-
bliotecă tradiţională, astăzi biblio-
tecă modernă. În trecut bibliotecari 
modeşti, astăzi bibliotecari instruiţi, 
inovativi. Biblioteca publică este o 

VAlentinA PlăMădeAlă, director BPO „Petre Ştefănucă”, Ialoveni

„Târgul serviciilor moderne”



instituţie deschisă pentru instruirea 
și educarea membrilor comunităţii, 
care asigură beneficiarilor accesul 
liber la informaţie. „În societatea 
modernă biblioteca și bibliotecarul 
nu sunt un lux, ci o necesitate abso-
lută” ( J. Bellington). Din anul 2014 
am aderat la Programul Novateca 
The Global Libraries Program. În re-
ţeaua Ialoveni activează 34 de biblio-
teci din care 30 fac parte din reţeaua 
programului Novateca. Cunoașterea 
tehnologiilor ne va ușura activitatea 
funcţională actuală proprie. Dovadă 
sunt ultimele realizări îmbucărătoa-
re a BPO „Petre Ştefănucă” pentru 
comunitatea bibliotecară:
• este câștigătoarea grantului „Club 

de Robotică”. Aici menţionăm și 
susţinerea AC „Agape” pentru 
finanţarea procurării unei mese 
pentru Club și donaţiile de carte. 
A fost semnat un Acord de Cola-
borare între BPO „Petre Ştefănu-
că” și AC „Agape”. 

• a participat în replicarea servi-
ciului „Secutitatea calculatoru-
lui” împreună cu BP Logănești, 
r. Hâncești - fiind premiată cu un 
aparat de îndorsariat necesar bi-
bliotecii;

• recent s-au anunţat rezultatele re-
plicării serviciilor moderne în ca-
drul Rundei a II a Campaniei „Ne 
vedem la bibliotecă”. BPO „Petre 
Ştefănucă” Ialoveni a participat în 
serviciu modern „Cunoaște-ţi lo-
calitatea prin QR COD” la BM „B 
P Hașdeu”. Printre premianţi sun-
tem și raionul Ialoveni (premiu: 3 
pufuri, 1 cameră foto);

• căștigătoarea Proiectului „Cu 
bebe la bibliotecă”, în cadrul pro-
iectului „Împreună pentru comu-
nitate” lansat de ABRM în cola-
borare cu BNRM și susţinut de 
programul Novateca;

• 11 bibliotecari din or. Ialoveni și 
satele raionului au participat la 
instruiri în Advocacy, obţinând 
rezultate frumoase, participând 
în Iniţiativa 1+1 lansata de Pro-
gramul Novateca. APL au echipat 
bibliotecile cu calculatoare, table-
te... și acum urmează echiparea 
din partea Novatecii;

• 12 biblioteci din r. Ialoveni par-
ticipă în replicarea SNB „Club 
de animaţie”, BP „Elena Alistar” 
Răzeni fiind ca bibliotecă lider. 
Bibliotecile din r. Ialoveni care fac 
parte din reţeaua Novateca parti-

cipă la diverse activităţi: Tărg de 
inovaţii, iarmarocul comunităţii, 
maratonul utilizatorilor, semina-
re, traininguri, Forumuri etc.;

Bibliotecarii prin relaţii de co-
laborare și partenereat, prin studii 
și cercetări, prin organizarea acţiu-
nilor culturale s-au indentificat cu 
scopurile și nivelul de competenţă 
a utilizatorilor noștri indiferent cum 
au venit ei la bibliotecă - pe cale vir-
tuală sau direct. Biblioteca este an-
trenată în slujba comunităţii locale, 
iar bunăstarea ei depinde de cea a 
comunităţii, nu poate exista o biblio-
tecă puternică și bogată într-o comu-
nitate săracă. Cartea și biblioteca în-
soţesc omul la fiecare etapă a vieţii. 
Niciodată nu este prea devreme sau 
prea târziu să le descoperim și să le 
deschidem.

Momente muzicale: Oaspeţi 
dragi la evenimentul nostru, două 
voci cristaline și pline de farmec, ti-
nerii interpreţi fraţii Vasile și Anto-
nela Gaţapuc, elevii Şcolii primare 
„Ion Creangă”, Ialoveni și Şcolii de 
arte din Ialoveni, cu piesa „Aici e 
ţara mea” și dansul „Sârba”.

A urmat un buchet de melodii 
interpretate de membrii Ansablului 
folcloric ai AO Teritoriale Ialoveni a 
Nevăzătorilor: „Foaie verde de mo-
hor”, „Trandafir de la Moldova”.

Parteneriatul ne ajută în moder-
nizarea bibliotecilor. Ţin să aducem 
mulţumiri partenerilor noștri pentru 
susţinere, contribuţie financiară, do-
naţii de carte, implicare în diverse 
activităţi, servicii. A urmat decerna-
rea Diplomelor din partea adminis-

traţiei Bibliotecii: AC „Agape”, AOT 
Nevazătorilor, Organizaţia Primară 
a veteranilor și pensionarilor, Cen-
tru de Sănătate Publică r. Ialoveni, 

Centru de Sănătate Ialoveni; Volun-
tarii Corpului Păcii: David Jarmul, 
Champa Jarmul; voluntara, Adriana 
Ploșniţă, eleva cl. VIII a LT „Andrei 
Vartic” (voluntară la filiala copii „Spi-
ridon Vangheli” Ialoveni).

S-a dat start „Târgului servicii-
lor. Biblioteca pentru comunitate”. 
Oaspeţii au admirat expoziţiile de 
carte apoi au mers pe la fiecare bibli-
otecă publică, 14 la număr care au 
prezentat câte un serviciu modern 
din diverse domenii: ecologie, sănă-
tate, e-guvernare, club de robotică, 
club de animaţie și creativitate, re-
creere și altele. Au rămas încântaţi 
de gama de servicii prestate comu-
nităţii.

Partea a II-a a evenimentului 
s-a desfășurat în incinta CFAI-BPO 
„Petre Ştefănucă”. Solemn au fost 
oferite certificate la 11 bibliotecari 
din or. Ialoveni și satele raionului 
pentru participare la instruirile în 
Advocacy. 14 bibliotecari s-au în-
vrednicit de Diplome de participa-
re la „Târgul serviciilor. Biblioteca 
pentru comunitate”. A urmat sesi-
unea: Dialoguri culturale „Bibli-
oteca - spațiu pentru explorare și 
cunoaștere” (moderator Lidia Rusu, 
șef serviciu relații cu publicul la 
BPO „Petre Ştefănucă”), prezentări 
video, impresii, felicitări. 

Aducem mulţumiri tuturor acto-
rilor implicaţi în desfășurarea aces-
tui frumos eveniment! 
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