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Nr. Raionul/ 
Municipiul

Nr. 
abonaţi

Inst.de 
cultură

În funcţie de proporţia, 
 abonaţi-instituţii de cultură
1 Bălţi 42 23

În funcţie de numărul abonaţilor
1 Ialoveni 72 61
3 Edineţ 36 92

4 Orhei 30 127

5 Ungheni 39 126

6 Făleşti 45 122

7 Călăraşi 34 90

8 Criuleni 31 61

9 Râşcani 32 99
10 Şoldăneşti 20 64
11 Hânceşti 35 118
12 Străşeni 18 71
13 Glodeni 29 69
14 Căuşeni 19 84
15 Nisporeni 22 68

TABloul rEPuBliCAN dE ABoNArE lA rEVisTA  
„rEAliTăţi CulTurAlE”, Nr. 5 (59) 

Nr. Registre  Case de cultură, Şcoli de muzică Preţ (lei)
1. Registrul de evidenţă a activităţii Casei de Cultură (anexa nr. 2) 16
2. Registrul de evidenţă a activităţii formaţiei artistice de amatori 16
3. Registrul general de evidenţă a reuşitei elevilor (pentru director) 16
4. Registrul de evidenţă a şarjei pedagogice pentru profesori şi corepetitori 16
5. Registrul de evidenţă a probelor de admitere 9
6. Registrul frecvenţei şi reuşitei elevilor la disciplinele de grup 8
7. Catalogul frecvenţei şi reuşitei al elevilor (individual) 5
8. Planul individual 5
9. Cartea de evidenţă a lecţiilor asistate 12

10. Proiect de lungă durată pentru disciplinele de grup 5
11. Registrul proceselor–verbale, colocvii, concerte academice, expoziţii, examene 12
12. Registrul proceselor–verbale ale consiliilor profesorale 12
13. Registrul proceselor–verbale ale şedinţelor secţiilor 12
14. Registrul de evidenţă a frecvenţei profesorilor la serviciu 12
15. Certificate (de absolvire), (copertă tare, bumvenil) 25

Nr. Documente pentru biblioteci publice Detalii Preţ  (lei)
1. Registrul mişcarea fondurilor A4, 150 p., ofset 14
2. Registrul inventar A4, 200 p., ofset 25
3. Caiet de evidenţă a activităţii bibliotecii A4, 60 p., ofset 14

4.
Caiet de evidenţă a documentelor recepţionate în 
schimbul celor pierdute

A4, 50 p., ofset 9

5. Fişa cititorului A5, ofset 1+1 0.10
6. Adaos la formularul cititorului A5, ofset 1+1 0.10
7. Fişa catalog (liniată) 7x11, ofset 0.05
8. Fişa catalog (curată) 7x11, ofset 0.03
9. Fişa cărţii 8x11, ofset 0.05

10. Fişa evidenţei zilnice A4, ofset 0.18
11. Fişa de evidenţă a ziarelor 8x11, ofset 0.05
12. Fişa de evidenţă a revistelor 8x11, ofset 0.05
13. Despărţitoare catalog (de centru) carton 250 g. 0.5
14. Despărţitoare catalog (de dreapta) carton 250 g. 0.5
15. Despărţitoare catalog (de stânga) carton 250 g. 0.5
16. Despărţitor de poliţă carton tare 4
17. Fişa de înscriere la bibliotecă carton 220 g. 0,2
18. Fişa contract carton 220 g. 0,4

16 Anenii Noi 18 72
17 Rezina 21 73
18 Briceni 15 68
19 Teleneşti 16 97
20 Soroca 15 125
21 Cimişlia 17 74
22 Floreşti 18 119
23 Dubăsari 11 34
24 Cantemir 13 92
25 Cahul 9 103
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27 Drochia 19 81
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29 Leova 10 70
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Necuprinsul e spaţiu, locul e ceva determinat, în 
alcătuirile noastre sufleteşti. Fiecare individ uman tră-
ieşte prin dominaţia localităţii sale care i s-a aşezat şi 
cuibărit în trup şi suflet, în datinile şi obiceiurile ce-s nu-
mai ale locului. Avea dreptate Varlaam când spunea, cu 
acest atât de cuprinzător gând, că noi „locuim în casa 
cea de lut a moşilor”, înţelegând că tot ce au creat ei, 
înaintemergătorii, se adună în vatra străbună, ca un loc 
al moştenirii noastre existenţiale şi spirituale.

Comuna Slobozia Mare, judeţul Cahul, e mai de 
demult decât oamenii, dar numai consătenii mei i-au dat 
puterea şi frumuseţea, deoarece locuiesc aci şi nu s-au 
îndepărtat de baştina noastră strămoşească. Metafizi-
ca locului a devenit axa statornicirii mele spirituale în 
arealul existenţei umane. Vorba lui Eminescu: „Iar noi 
locului ne ţinem,/ Cum am fost, aşa rămânem”. Răzbirea 
spre lume a unei metafizici a locului s-a făurit şi se face 
prin posibilităţi sufleteşti, care covârşesc istoria dăinu-
irii omului pe parcursul vieţii sale pământeşti. Acesta-i 
legământul de durată în care se împleteşte un specific 
de viaţă cu un mod de a gândi despre viaţă.

Slobozia Mare, unde mă simt în largul meu, liber şi 
nestingherit, este un loc, cum altul nu-i pe lume, care-şi 
aşterne, cauzele şi primele principii ale cunoaşterii lu-
mii peste toate plinurile mele sufleteşti. Vatra mea stră-
bună, în alcătuirile spiritualităţii păsăteşti, este un motiv 
originar, crescut din roci sufleteşti ascunse în adâncuri, 
e viaţa însăşi împrejmuită de chemări nevăzute. Înrâu-
ririle locului trec peste influenţele unui spaţiu şi peste 
aşezările ce rânduiesc un spaţiu, iar cultura locală, în 
asemenea caz, dă pecetea celei mai universale culturi.

Există şi o filosofie a locului, care ne spune că fu-
mul de acasă miroase mai plăcut decât cel străin. Mica 
mea patrie, Slobozia Mare, imprimă vieţii consătenilor 
o benefică siguranţă, iar faptele individuale intră în ţesă-
tura nevăzută a locului şi poartă amprenta lor. În popor 
există credinţa că acolo unde locurile sunt frumoase şi 
oamenii sunt frumoşi. Slobozia Mare e una dintre cele 
mai pitoreşti localităţi, iar sloboziamărenii sunt mărini-
moşi şi săritori la cele grele / rele. Este un gând însăi-
lat pe canvaua existenţial-spirituală care dă vetrei mele 
strămoşeşti rosturi generice, devenind şi pentru noi, cei 
împrăştiaţi, locul nostru cel dintâi, dând vieţii fiecărui 
sloboziamărean stabilitatea de structură. Satul în care 

mi-am petrecut copilăria şi adolescenţa are deschideri 
metafizice largi, care depăşesc simpla nostalgie, ca să 
mă apropie de înţelesuri profunde, interogatoare pen-
tru cel care sunt. Slobozia Mare, într-un fel sau altul, 
totalizează/însumează existenţa mea individuală, după 
ce a trecut prin toate ipostazele, ele numindu-se locul 
de baştină, locul copilăriei, locul strămoşesc, locul casei, 
locul bucuriei şi al durerii, locul primei iubiri, locul vieţii 
de toate zilele şi locul cel de pe urmă, pe care şi l-a do-
rit marele meu prieten, regretatul Eugeniu Grebenicov, 
dar aşa şi nu a mai avut parte de el. Chiar şi elementele 
primare ale vieţii - lumina, aerul, apa - ni le dau aceste 
locuri, ca să le purtăm în noi, oriunde ne-am afla. 

Metafizic vorbind, viaţa e întotdeauna a unui loc 
prin care ea se defineşte, până şi în creaţia individuală. 
Ion Creangă, întru exemplificare, a fost stăpânit de che-
marea locurilor de baştină, care l-au împins spre desă-
vârşire în creaţie. Constantin Brâncuşi a fost „suprave-
gheat” în sculptură de puterea simbolică a vetrelor sale 
originare, care-i îndreptau privirea spre elementele cos-
mice ale locului. La Brâncuşi apare metafizica scrută-
toare a gândului întors spre locul originar, ca să-i desco-
pere simbolurile ce-l împrejmuiesc. Explicaţia filosofică 
a locului, astfel, devine posibilă sub forma unei regăsiri 
obiectivate în creaţie. Fenomenul e similar în epica lui 
Mihail Sadoveanu, unde personajele îşi au existenţa în-
rădăcinată în locurile în care şi-au petrecut tinereţea. În 
forma ei cea mai filosofică, ideea unei metafizici a lo-
cului apare la Lucian Blaga, când dânsul teoretizează 
conceptul de „spaţiu mioritic”. Immanuel Kant nu şi-a 
părăsit niciodată „patria mică”, oraşul Königsberg, dar 
rămâne a fi unul dintre cei mai mari gânditori ai lumii. 
Structuri existenţiale apar şi în „provincia filosofică” a 
lui Martin Heidegger. Filosoful german mărturiseşte 
despre „provincia” cugetării lui în felul următor: „Lucra-
rea filosofică nu se derulează ca ocupaţie aparte a unui 
ins original. Ea îşi are locul său chiar în mijlocul lucrării 
ţăranilor”. Heidegger, ca şi Blaga, nu a coborât, ci a urcat 
spre înălţimile cugetării sub înrâurirea unor impulsuri 
ale locului, ambii fiind „taxaţi” de către unii „exegeţi” ca 
„provinciali sufocaţi în tradiţiile populare”.

Vatra strămoşească interceptată în spaţiul unui 
simţământ care nu conştientizează încă datul ce i se 
oferă. Abia la vârsta maturităţii s-a instituit în eul meu, 

Vatra străbună
Slobozia Mare la 580 de ani

Dumitru Păsat

sLOBOZIa MaRE

Slobozia mea cea Mare,
Locaşul nostru cel mai sfânt,
Ocrotită eşti la murmur de izvoare,
Bacara strălucitoare pe pământ.

Oaza dorurilor mele,
Zeitatea cea de căpătâi,
Icoana dăinuirii printre stele,
Astrul pornirii celei dintâi.

Mare, mare, tot mai mare, 
Aşa să mi te văd mereu, 
Regina mea, aici, sub soare,
Eclatantă ca şi Dumnezeu.
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dincolo de empiria imediată, VATRA, ca temei spiritual 
al regăsirii mele printr-un loc originar. Eminamente, nu 
este vorba doar de nostalgia unui moment ce-mi învă-
luie fiinţa şi nici de presiunile unor crize sufleteşti ce-şi 
caută refugiul chiar în leagănul pământesc al copilăriei. 
Redefinirea vetrei are, astăzi pentru mine, un alt înţeles, 
de nuanţă metafizică, devenind un loc al meu în spa-
ţiul lumii, dar ca loc al regăsirii în Zodiile de început al 
vieţii ce mi s-a dat. A mă întoarce la vatra strămoşilor 
mei e mai mult, cred, decât aş vorbi despre ea ca des-
pre un loc edenic. Însemnul Sloboziei Mari este unul 
existenţial pentru mine. Constanţa localităţii natale se 
încheagă, prin prisma subsemnatului, în rosturi ultime, 
inconvertibile.

Social, desigur, poţi, dacă vrei, să-ţi renegi vatra 
începuturilor tale lumeşti, sufleteşte – NU! Există, in-
discutabil, mulţi oameni cu o mare mobilitate pe plan 
social şi fără mari angajări sufleteşti, care pribegesc în 
lume fără să simtă că au pierdut ceva, deoarece vatra 
părintească şi-o asigură doar din punct de vedere social, 
practic. Ei nu simt chemarea vetrei, chemarea lăuntri-
că a ei. E bine acolo, unde trăiesc aşa cum se cuvine, 
acolo stranierii îşi crează „vatra”, iar „deficitul” sufletesc 
este acoperit de bunăstarea, în care se află.

Vatra nu poate fi definită şi redefinită decât în re-
laţia de structură cu locul originar. Datina şi tradiţia 
se formează, cresc şi ele într-o vatră, mai ales, la vatra 
satului, ca cea dintâi pornire în existenţa terestră. Vatra 
localităţii natale nu e o alegere întâmplătoare, alege-
rea are diverse şi multiple criterii. Slobozia Mare şi-a 
statornicit vatra pe o mirifică luncă de Prut, scăldată în 
oglinda lacului Beleu. E împrejmuită de grădini şi livezi. 
Dincolo de vii sunt pământurile cele lucrătoare, dincolo 
de ele e pădurea, de unde se întrezăresc orizonturile lo-
calităţilor Giurgiuleşti, Câşliţa Prut, Cuza Vodă, Văleni, 
Galaţi, Tuluceşti, cu alte rânduieli în aşezările lor. Crite-
riile care definesc vatra ţin seama de aşezarea locului şi 
definesc trăirea în vatră.

Dragostea de vatră nu se măsoară cu nimic. Slobo-
zia Mare fiinţează în mine nevăzută, ascunsă în adân-
curile inimii şi ale sufletului, dar e cea mai sigură forţă 
ce-mi dă, oricând şi oriunde, energia necesară pentru 
toate împrejurările vieţii. Aşa că, locul tuturor locurilor 
mele este Vatra străbună sLOBOZIa MaRE.

Consătenii mei cei dragi, mai ales cei împrăştiaţi, 
să ne apropiem de Slobozia Mare, leagănul dăinuirii 
noastre lumeşti, cu înţelesurile ei originare, fiecare cu o 
forţă aparte în plan spiritual.

A venit timpul cînd bibliotecile 
publice din Republica Moldova îşi 
schimbă atît aspectul exterior, cît şi 
cel al conţinutului, acestea devenind 
centre comunitare, menite să parti-
cipe nemijlocit la înavuţirea spiritua-
lă a membrilor comunităţii. Fireşte, 

aceste transformări spre bine aduc 
cu sine şi necesitatea schimbării bi-
bliotecarului. Dînsul, pus în situaţia 
de a părăsi zona de confort creată 
pe parcursul anilor, devine forţa 
motrice care transformă biblioteca 
într-o instituţie comunitară moder-

nă. Pentru asta, consider eu, este 
în permanenţă nevoie de a învăţa. 
Peter Drucker menţionează: „Acum 
acceptăm faptul că a învăţa este un 
proces ce durează întreaga viaţă, şi 
ne menţine în faţa schimbării. Cea 
mai presantă obligaţie pe care noi o 

O vizită de studiu  
în beneficiul bibliotecarului

LudMILa Ouş, directoarea Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu”, Bălţi
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avem este să educăm oamenii cum 
să înveţe”. Are absolută dreptate cel 
mai important gînditor al manage-
mentului şi afacerilor din veacul al 
XX-lea, or, ştim cu toţii că, din mo-
ment cînd ai contenit să înveţi, în-
cepi să mergi împotriva curentului 
şi, în consecinţă, nu mai faci faţă 
cerinţelor. 

Şi cînd vorbeam la început des-
pre schimbările ce se produc acum 
în biblioteci, mă gîndeam, fireşte, că 
doar învăţînd le putem face. Cum 
să învăţăm? Ce metode de instruire 
vom utiliza? Depinde de politica de 
management a fiecărei biblioteci. 
Cît priveşte Biblioteca Municipală 
„Eugeniu Coşeriu”, Bălţi, susţinem 
atît metodele formale, dar, şi mai 
mult, cele non-formale de care bene-
ficiem în ultimii cîţiva ani, graţie im-
plementării Programului Naţional 
de Modernizare a Bibliotecilor Pu-
blice din R. Moldova, NOVATECA. 

NOVATECA, în parteneriat cu 
autorităţile publice locale, pe lîngă 
faptul că a dotat bibliotecile publice 
din republică cu tehnologii informa-
ţionale moderne, ne-a creat – factor 
nu mai puţin esenţial – oportunita-
tea de a învăţa. Şi una din modalită-
ţile de creştere profesională, promo-
vată şi susţinută de el, sunt vizitele 
de studiu, la care au participat bibli-
otecarii în diferite perioade de impli-
mentare a Programului.

În continuare, doresc să mă 
opresc la oportunitatea creată de 
către AO IREX Moldova/NOVATE-
CA de a participa la programul de 
burse pentru călătorii la bibliote-
cile din străinătate, cu scopul de a 
împărtăşi noi idei şi experiențe ale 
colegilor de peste hotare, program 
de care a beneficiat şi Biblioteca 
Municipală „Eugeniu Coşeriu”, Băl-
ţi. Astfel, un grup de bibliotecari de-
ai noştri, însoţiţi de şefa Bibliotecii 
Publice Comunale din s. Elizaveta şi 
de unul dintre formatorii Bibliotecii 
Publice Orăşeneşti, Rîşcani, în peri-
oada 23-26 martie 2016, au avut o 
vizită de studiu la Biblioteca Naţio-
nală şi Biblioteca Metropolitană din 
Bucureşti. 

Vizita noastră a fost ghidată de 
dna Carmen Scoipan, şef Serviciul 
metodic, Biblioteca Metropolitană, 
bucurîndu-ne cu un program de ex-
cepţie. 

Pentru început, am vizitat Bibli-
oteca Naţională a României, ce dis-
pune de o încăpere modernă, situată 

în preajma rîului Dîmboviţa. Cîteva 
date interesante despre această in-
stituţie: 12 milioane de cărţi, 14 săli 
de lectură, Centru Naţional de Pata-
logie şi Restaurare a Documentelor, 
tehnologii informaţionale moderne, 
servicii noi de bibliotecă etc. Ne-a 
impresionat în mod deosebit ser-
viciul „Sunetul cărţilor”, ce crează 
condiţii pentru oamenii slab văză-
tori sau nevăzători de a „citi” cărţi 
cu ajutorul unor dispozitive specia-
le. Momentul cel mai important re-
zidă în faptul că acest proiect a fost 
gîndit şi este ghidat de o biblioteca-
ră cu deficienţe de vedere. 

Spaţiile Bibliotecii, foarte încă-
pătoare, confortabile, sunt dotate 
cu Wi-Fi gratuit şi sunt extrem de 
solicitate de către diferite catego-
rii de utilizatori, în deosebi, pen-
tru activităţi în grup, elaborări de 
proiecte, pregătiri întru susţinerea 
examenelor etc. La momentul află-
rii noastre la Bucureşti, încăperile 
erau amenajate cu lucrări ale stu-
denţilor de la arte.

Sediul Central al Bibliotecii 
Metropolitane este amplasat în fos-
ta casă a lui Mihai Sadoveanu, care 
e de o arhitectură excepţională. Pe 
lîngă serviciile tradiţionale de bibli-
otecă, aici funcţionează Centrul de 
INTERNET cu acces gratuit pentru 
public, activitatea căruia a fost posi-
bilă graţie implimentării în Româ-
nia a Programului BIBLIONET. Ca 
şi în Republica Moldova, în cadrul 
acestui program, toate filialele Bi-
bliotecii Metropolitane au beneficiat 
de echipament de ultimă generaţie 
şi cursuri de formare pentru biblio-
tecari în vederea implementării cu 
succes a serviciilor noi de bibliote-
că. Una din aceste filiale este Bibli-
oteca „Dimitrie Cantemir”, unde se 
află şi Centrul de Excelenţă Profesi-
onală. Acesta e specializat, de altfel 
ca şi Biblioteca Municipală „Euge-
niu Coşeriu”, Bălţi, în organizarea 
programelor pentru îmbătrînirea ac-
tivă a membrilor comunităţii. Astfel, 
am stabilit şi relaţii de parteneriat 
cu acest Centru, unde am participat 
şi la un atelier de lucru la subiectul 
Poveşti digitale, am vizionat cu plă-
cere cîteva poveşti digitale de-ale co-
legilor noştri bucureşteni şi, cu un 
sentiment de mîndrie, am prezentat 
două filmuleţe produse de bibliote-
ca noastră. 

Am vizitat şi Biblioteca Digi-
tală a Bucureştilor, cea mai mare 

bibliotecă digitală profesională din 
România, aceasta însumînd în pre-
zent peste 60.000 de obiecte digita-
le de tip text, imagine şi audio şi un 
depozit digital cu peste 10.000.000 
de pagini scanate. Şi aici colegii au 
ştiut cu ce să ne uimească foarte 
plăcut, prezentîndu-ne, digitalizată, 
„Revista Copiilor din Bălţi” ce da-
tează din 1933.

Biblioteca pentru Copii şi Tine-
ret „Ion Creangă”, deşi amplasată 
într-o încăpere veche, este accesi-
bilă bucureştenilor cu spaţiile sale 
moderne; cu Ludoteca ce cuprinde 
o colecţie de cărţi în limba română 
şi jocuri pentru copii de diferite gru-
pe de vîrstă; cu Sala de Limbi străi-
ne ce însumează colecţii de cărţi în 
limbile engleză, franceză, germană, 
spaniolă şi italiană din toate domeni-
ile cunoaşterii; cu Sala de literatură 
ce găzduieşte cărţi în limba română 
din literatura naţională şi universa-
lă, organizate pe colecţii inedite, al 
căror design este realizat de artistul 
Dan Perjovschi (o idee apreciabilă 
pentru organizarea colecţiilor, mai 
ales, în bibliotecile mici); cu Sala 
de referinţe avînd Colecţia de artă 
în limbile engleză şi franceză, ce 
cuprinde enciclopedii, albume, cer-
cetări ale diferitor curente artistice, 
cărţi de arhitectură, design interior; 
cu Colecţia de cărţi pentru adoles-
cenţi şi tineri, ce are literatură de-
dicată acestor categorii de vîrstă; cu 
Colecţia multimedia, care conţine 
CD-uri şi DVD-uri. Foarte mult im-
presionează Bibliolunge – un spaţiu 
modern de muncă şi relaxare, unde 
utilizatorii pot lucra la un proiect în 
grup, se pot relaxa sau pot participa 
la evenimente, organizate sau găz-
duite de către respectiva instituţie. 

În această Bibliotecă, ca şi în 
celelalte pe care le-am vizitat, nu 
a mai rămas nimic din bibliotecile 
vechi. Totul este gîndit altfel. Nu mai 
sunt şevaletele de altă dată, lipsesc 
şi sălile aglomerate de fonduri de 
carte pasivă. Apropo de expoziţii: la 
Biblioteca Metropolitană am văzut 
doar expoziţii interactive.

Avem multe, foarte multe de 
luat de pe urma acestei vizite de 
studiu. De altfel, acesta a şi fost 
scopul vizitei noastre la biblio-
tecile din Bucureşti. Mai ales, 
au ce învăţa acei bibliotecari din 
grupul nostru, care, pentru înt-
îia oară în viaţă, au beneficiat de 
o vizită de studiu peste hotare. 
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Destinul cuvintelor - 1
Cuvintele – comoara de neprețuit a limbii române

Rubrică îngrijită de dr. hab. Anatol Eremia

Destinul cuvintelor - 1
Cuvintele – comoara de neprețuit a limbii române

anatol Eremia

Limbile moderne dispun de un 
bogat şi variat arsenal de cuvinte 
care asigură comunicarea între oa-
meni la cel mai înalt nivel intelectual. 
Cuvintele denumesc obiecte şi ființe, 
fenomene şi însuşiri din mediul so-
cial şi natural al realității. Cuvintele 
sunt folosite practic de când există 
limba, iar limba datează de când 
există omul. Limba l-a ridicat pe om 
din rândul celor care nu cuvântă.

Vorbirea omenească a luat 
ființă în condițiile societății umane 
primitive din necesitatea oamenilor 
de a se înțelege între ei în procesul 
activității în comun. Primele cuvinte 
reprezentau doar nişte strigăte şi 
imitații ale sunetelor din natură. 
A trebuit să treacă milenii la rând 
ca cele dintâi strigăte şi sunete să 
devină cu adevărat cuvinte sem-
nificative, ca primele înlănțuiri 
de vocabule să se transforme în 
vorbire articulată, aptă să exprime 
noțiuni, idei, sentimente. De mult, 
de foarte mult timp a fost nevoie ca 
din limbajul primar al oamenilor 
să se dezvolte atâtea şi atâtea limbi 
pe glob, care ulterior s-au grupat în 
diverse familii de limbi.

Limba română face parte din 
grupul limbilor indo-europene. La 
baza ei stă latina populară, limba 
vorbită de populația romanică din 
spațiul carpato-danubiano-pontic. 
De aici numeroasele cuvinte 
latine moştenite în limba noastră. 
În componența lexicului actual 
se disting şi destule cuvinte din 
substratul lingval autohton, cuvinte 
ale strămoşilor noştri geto-daci. 
O anumită influenţă asupra lim-
bii române au avut-o idiomurile 
de contact, limbile populațiilor 
conlocuitoare şi cele ale popoarelor 
învecinate. Numeroase sunt împru-
muturile lexicale din limbile euro-
pene actuale, cuvintele şi termenii 
de circulație internațională.

Cuvinte vechi şi noi, cuvinte 
moştenite şi preluate din alte 
idiomuri, în mod direct sau prin 
intermediul altor limbi. Multe şi 
diverse sunt cuvintele limbii. Fiece 

cuvânt, fiece expresie are un în-
ceput, o etapă de evoluție, o istorie 
proprie. Istoria cuvintelor e o lume 
de basm şi de adevăr, o lume de 
taine ascunse care, odată desco-
perite, ne surprind şi ne îmbogățesc 
cunoştințele. 

Cuvintele sunt elementele 
fundamentale ale limbii, 
principalele mijloace ale 
comunicării, dar şi importante 
surse de informare. Cuvintele, 
aidoma documentelor istorice şi 
vestigiilor arheologice, ne comunică 
informații asupra epocilor demult 
apuse. Cuvintele sunt nestemate 
ale limbii şi culturii, entități ale 
civilizației umane. Cuvintele 
păstrează peste veacuri amintirea 
unor evenimente, fapte şi întâmplări 
demult petrecute. A cunoaşte istoria 
cuvintelor înseamnă, într-un anumit 
sens, a descoperi lumea, a cunoaşte 
şi a înțelege viața oamenilor, istoria 
societății. Aceasta pentru că în 
cuvintele limbii şi-au găsit reflect-
are principalele momente din viața 
materială şi spirituală a multor 
generații de oameni. Fiece cuvânt, 
fiece expresie îşi are propria istorie, 
propriul destin. 

Prin această rubrică propunem 
cititorului doar crâmpeie din viața 
unor cuvinte şi expresii, necesare 
şi folositoare pentru cunoaşterea 
valorilor patrimoniului nostru 
lingvistic şi cultural.
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La 21 martie, 2016, de Ziua Mondială a Poeziei, 
Secția Cultură, în parteneriat cu Direcția Învățămînt 
Tineret şi Sport Rezina a organizat Concursul raional 
al declamatorilor „SFINTELE RĂDĂCINI”, consacrat 
poetului Vladimir Rusnac la 80 de ani de la naştere, 
băştinaş din s. Ciorna, r. Rezina. În cadrul concursului 
au participat 61 de concurenți din 27 de instituții pu-
blice (biblioteci publice, liceie, gimnazii) din raion şi 3 
participanți de la Liceul Teoretic „Evrica”, or. Rîbnița. 

Pe parcursul concursului participanții au dat do-
vadă de dragoste față de versurile poetului, redându-le 
expresivitate şi dicție.

Juriul a acordat Premiul Mare Mihaelei Odobescu 
din s. Cuizăuca. Locul I a fost acordat Victoriei Bejan 
din s. Gordineşti şi Anei -Maria Odobescu, s. Cuizăuca. 
Locul II a fost acordat lui Rusu Nicolai din s. Meşeni, 
Burlacu Adrian, s. Gordineşti şi Lisnic Irina, or. Rezina. 
Locul III-i s-a acordat lui Casian Daniel, or. Rezina, Gîlca 
Antonela or. Rîbnița, Morari Nicoleta, or. Rezina, Stăvilă 
Doina, s. Țareuca şi Albu Sorin, or. Rezina. Nominația 
„Simpatia publicului” i s-a acordat lui Petru Donțu, s. 
Lalova şi nominația „simpatia juriului” - Moşneaga 
Mihail din s. Păpăuți.

Toți participanții au fost menționați cu diplome de 
participare şi premii în bani.

Deasemenea în cadrul concursului a fost prezenta-
tă şi o expoziție de carte din creația autorului, precum şi 
un reportaj foto+video, din viața şi activitatea poetului.

Un moment de revelație a constituit poezia „Vladi-
mir Rusnac la 80 de ani” din creația proprie a dlui Alexei 
Druță din s. Țahnăuți.

Publicul spectator precum şi participanții au avut 
parte de sentimente frumoase, mulțumindu-le organiza-
torilor pentru succesele obținute la cea de-a IV- a, ediție 
a Concursului raional al declamatorilor.

aducem mulțumiri bibliotecarilor și profesori-
lor de limbă română din localități care au pregătit 
participanții la concurs.

„Sfintele rădăcini” 
VaRVaRa Rusu, Secția Cultură Rezina

Biblioteca Publică Costeşti a participat la un schimb 
de experienţă regional a bibliotecarilor şi voluntarilor de 
la Corpul Păcii, în incinta Bibliotecii Publice Raionale 
„Grigore Vieru” din oraşul Călăraşi. Pentru început, di-
rectorul bibliotecii Galina Gafiţa, a desfăşurat o mică 
excursie prin bibliotecă. Au urmat cuvinte de salut din 
partea administraţiei locale, a bibliotecii şi a directorului 
Programului Novateca, Evan Tracz.

Această activitate a reflectat rezultatele obținute şi 
efortul comun dintre bibliotecă şi voluntari în organiza-
rea şi desfăşurarea activităţilor. Participanţii au avut mi-
siunea de a prezenta Serviciile noi implementate în bi-
bliotecă în urma acestei colaborări. Astfel, împreună cu 
voluntarul de la Corpul Păcii, Cynthia Katocs , care acti-
vează în cadrul primăriei, am realizat o prezentare PPT 
privind „Rezultatele obținute în urma colaborării biblio-

tecii cu voluntarii Corpului Păcii” în care am reflectat ur-
mătoarele repere: Inițierea colaborării cu voluntarii de 
la Corpul Păcii; activităţi organizate în comun; procesul 
de identificare a beneficiarilor participanți la aceste acti-
vităţi; parteneri implicaţi în aceste activităţi; obstacolele 
şi provocările întâmpinate şi metodele de soluţionare a 
lor; sfaturi şi recomandări pentru bibliotecile care îşi do-
resc recrutarea unui voluntar de la Corpul Păcii.

La final fiecare bibliotecar prezent, împreună cu vo-
luntarul cu care colaborează, am primit premii şi materi-
ale informaţionale, printre care: table flip-chart, markere 
şi alte materiale logistice necesare pentru activitatea bi-
bliotecii. Echipamentul obținut va fi utilizat intensiv de 
către administrația bibliotecii în vederea diversificării 
activităților educative pentru beneficiari.

Colaborarea cu voluntarii — încă un pas spre modernizare
Maria Bortă, s. Costeşti, Ialoveni
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Să recunoaştem că ne macină o curiozitate enor-
mă, atunci cînd ascultăm radioul, pentru a-l vedea pe cel 
sau cea care vorbeşte în difuzoare. Ne convin sau nu in-
formaţiile oferite, are mai puţină importanţă, vocile care 
răsună însă, nu pot să nu ne impresioneze, pentru că 
acestea nu sunt puse la întîmplare în faţa microfoanelor. 
Cei care ascultă Radioul Naţional, sunt frapaţi probabil 
de timbrul melodios al prezentatoarei Maricica Muntea-
nu. Ei bine, omul acelei voci frumoase, nu mi-a dezamă-
git defel aşteptările. E o doamnă desăvârşită frumoasă, 
inteligentă şi profesionistă.

Maricica Munteanu s-a născut pe malul Prutului, în 
satul Paicu raionul Cahul, într-o familie de oameni simpli, 
dar deosebiţi prin înţelepciune şi bunul simţ, moştenit 
prin generaţii. Studiile primare le-a făcut în satul de baş-
tină, iar şcoala medie în satul vecin – Zirneşti, şcoală cu 
dascăli buni, dar şi severi care ştiau să ceară de la elevi 
cunoştinţe profunde în limita posibilităţilor lor.

A avut noroc de o bunică, asemenea sfătosului bu-
nic din Humuleşti, care şi-a mîngîiat nepoţii cu cele mai 
frumoase istorioare despre copilăria ei. De la ea a învă-
ţat, că a ierta nu înseamnă a te da bătut, ci renunţare la 
ranchiună, dând dovadă de înţelepciune, iar asta te face 
mult mai puternic, principiu după care s-a ghidat Marici-
ca Munteanu în viaţă şi nu a dat greş niciodată.

– Cît de mare este pasiunea dvs. pentru radio de 
se menţine atât de mult?

– Munca în Radio nu a fost pasiunea mea, a fost o 
întîmplare. Soţul, Alexei Revenco a început să lucreze în 
Radio, fiind în ultimul an de studii la Academia de Arte 

Corina COJOCARU

Maricica Munteanu

Frumoase, pe atunci Institutul de Arte Gavriil Muzices-
cu. L-am urmat, pentru că nu aveam altă alternativă. Şi 
aşa zi de zi, nu ştiu cînd s-au facut 31 de ani, timp sufici-
ent pentru a te îmbolnăvi de microfon şi radio… mai ales 
că am avut iarăşi noroc de nişte oameni deosebiţi, de 
o aleasă erudiţie şi de o mare generozitate sufletească 
– personalităţi accentuate – Vera Mereuţă, Tamara Ber-
zoi, Mariana Bahnaru, Afanasie Grom, Claudia Polerca, 
Vera Guranda, Tudor Hodorogea.

Nu mi-a fost uşor să răzbat printre atîtea persona-
lităţi, uneori eram chiar disperată, crezînd că nu mă voi 
descurca niciodată în profesia de crainic. M-am consolat 
întotdeauna prin lectură, nu întîmplător se spune că o 
ora de lectură risipeşte orice supărare şi singurătate.

– În casa dvs e radio la patrat! Cît de dificil sau ușor 
v-a fost să menţineţi un cuplu cu ocupaţii atît de diferite 
de cele ale oamenilor cu activităţi mai pămîntești?

– Fiind ambii în Radio cu un regim specific de mun-
că, bineînţeles, că nu ne-a fost de loc uşor să ne creştem 
fiica aşa cum ne-am fi dorit, dar spre norocul nostru, am 
avut parte de un copil cuminte şi înţelept, care primeşte 
poate abia acum ceea ce nu a putut avea din partea noas-
tră în anii copilăriei – întotdeauna suntem împreună la 
toate sărbătorile, şi îi facem cadouri exact ca celor mici.

 – Cum a fost să lucraţi împreună, în cadrul acele-
eași instituţii? unii spun că se formează o deprindere 
și astfel pălește culoarea dragostei?

 – Au fost multe încercări în viaţă, dar le-am depăşit, 
pentru că a existat încredere între noi – singurul aliant, 
zic eu – în consolidarea unei familii. Lucram în ture dife-
rite şi ne vedeam doar acasă şi atunci pe apucate, pentru 
că unul venea de la serviciu iar altul pleca, nu aveam 
timp pentru plictis.

 – E întîmplare sau miracol ceea ce vi s-a întîm-
plat dvs, v-aţi întîlnit doi oameni atît de frumoși dar și 
talentaţi unindu-vă destinele?

 – A fost într-adevăr o dragoste frumoasă, care pă-
rea fără sfîrşit, dar uneori timpul mai diluiază din simţă-
mintele pe care ni le dorim eterne… oricum ele nu trec, 
ci se transformă în ceva mai profund şi mai consistent 
privind relaţia de cuplu.

 – V-a trecut vreodată prin cap ideea de a abando-
na radioul și să faceţi altceva?

 – Nici pentru o secundă. Îmi plăcea ceea ce fac, mă 
simţeam bine printre colegii mei. Ideea de a abandona 
Radioul a venit mult prea tîrziu, cînd la guvernare erau 
comuniştii şi eram siliţi să punem pe post doar o singură 
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opinie, lucru care ne deranja enorm de mult. Am supra-
vieţuit doar pentru că ne-am susţinut şi ne-am încurajat 
unul pe altul în ideea că vor trece şi aceste vremuri… 
mai ales că Alexei a mai lucrat şi la alte posturi TV, dar 
a revenit totuşi în Radio, aici unde te simţi acasă şi în 
siguranţă.

– Cum de aţi renunţat la actorie pentru că știu că 
asta aţi absolvit?

– În teatru nu ne-m încadrat, pentru că ne-a luat-o 
Radioul înainte, după cum spuneam şi mai sus. Ne-am 
îndrăgostit ambii de el şi nu l-am mai părăsit.

– Ce alte pasiuni aveţi înafară de radio?
– Sunt pasionată de astrologie, am făcut chiar şi stu-

dii în domeniu, dar este o ştiinţă destul de complexă, care 
cere cercetare toată viaţa. Studiind astrologia, am putut 
înţelege mai bine zisa lui Socrate: „Cunoaşte-te pe tine 
însuţi şi vei cunoaşte întregul Univers”, care stă la teme-
lia înţelepciunii noastre. Problema cunoaşterii de sine nu 
este un lucru uşor de rezolvat, cei mai mulţi dintre seme-
nii noştri fie se supraapreciază, fie se subapreciază. Cel 
mai important este să ne autocunoaştem în baza unor 
capacităţi sau defecte, pentru a adopta un comportament 
adecvat nu numai în familie, dar şi în societate. Autocu-
noscîndu-ne ne autocontrolăm. O altă pasiune este şofa-
tul pe care îl practic doar cînd merg la ţară.

– dacă vi s-ar oferi șansa de a o lua de la început, 
aţi merge pe aceeași cale?

– Bineînţeles că da, a merge pe căi bătătorite e mult 
mai uşor şi apoi, după cum spuneam, sunt prea statorni-
ca în tot ceea ce fac, deşi viaţa îmi oferă mai multe opor-
tunităţi şi cred că ar trebui să fiu mai maleabilă în luarea 
deciziilor. Sunt mîndră de ce am realizat şi chiar faptul că 
mă menţin atîţia ani în acelaşi loc de muncă subliniază 
încă o dată caracteristicile unui Taur – sunt născută în 
zodia Taurului – statornică, consecventă şi constantă.

– de la cine aţi moștenit vocea, atît de caldă, fru-
moasă, radiofonică?

– Despre voce se zice că este o a doua faţă a omu-
lui şi indiciul cel mai sigur al caracterului. Probabil am 
moştenit-o de la mama şi de la tata, care nu au ridicat 

niciodată vocea la mine, dimpotrivă, au vorbit cu mult 
calm în momentele cînd părea că se va termina toată 
discuţia cu o bătaie sănătoasă, „ruptă din rai”, aşa cum 
se zicea la noi la ţară.

– Le este mai ușor prezentatorilor de acum? Ei 
nu au titlul de crainic radio, în viziunea mea un titlu 
foarte înalt.

– Cred că da, sunt tineri, siguri pe sine şi dornici 
de viaţă, iar aceasta îi mobilizează şi îi energizează în 
realizarea celor propuse. Cît priveşte titlurile de cel mai 
bun crainic, ori prezentator, da, e şi asta o calitate foarte 
înaltă, cum zici tu, dar poate oare fi un titlu mai înalt 
decît omenia, bunul simţ şi corectitudinea în toate?

– Care este principiul pe care nu-l încălcaţi nici-
odată?

 – Cine se cunoaşte se domină – este unul din mul-
tele principii de viaţă pe care nu-l încalc niciodată, în 
rest mai calc pe alături, de, ca orice pămîntean.

 – de ce vă este frică cel mai mult?
 – De Dumnezeu. Şi mă mai înspăimântă răutatea 

şi prostia omenească.

 – Vă consideraţi o femeie împlinită?
 – Cu siguranţă, da. Am un soţ pe care îl respect şi-l 

iubesc, am o fiică la care ţin ca la ochii din cap, am un 
ginere deştept şi înţelept, am o dulceaţă de nepoţel…ce-i 
mai trebuie omului? … sănătate şi gratitudine pentru tot 
ce ne dă Domnul.

– Cum vă simţiţi în rolul de bunică?
– Nemaipomenit, e ceva inefabil, cuvinte nu-mi ajung 

pentru a exprima sentimentele pe care le trăiesc în pre-
zent. Viaţa mea a luat o cu totul altă turnură, trăiesc un 
adevarat miracol, care probabil va rămâne pentru mult 
timp o enigmă indescifrabilă…, cel puţin pentru mine.

– de ce nu aţi avut parte încă în viaţă, dar aţi vrea 
să vi se întîmple?

– Se zice că Dumnezeu îi dă omului atîta cît merită 
şi îi pune pe umeri atâta cât poate duce… Îi mulţumesc 
pentru toate câte mi-a dat…

Surorile Munteanu (de la stânga spre dreapta): Tamara, Maricica, Veta, Ecaterina, Viorica
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LILIaCuL
În Cer 
e mare primeneală:
Îngerii îşi piaptănă penetul
împrăştiind arome pe pământ - 
În jur 
miros ameţitor de liliac...

 

(n. Ionesi, 06.11.1976) este originară din s. Bara-
boi, r. Donduşeni. 

A absolvit Facultatea de Litere a Universităţii de 
Stat din Moldova. 

Doctor în filologie (2006), cercetător ştiinţific supe-
rior la Institutul de Literatură şi Folclor al AŞM. 

A debutat editorial cu monografia Inadaptatul în pro-
za românească interbelică, Chişinău: Elan Poligraf, 2007. 

A publicat versuri în ziarele Florile dalbe, Literatura 
şi Arta, în revista Limba Română, în antologiile Nu e om 
să nu fi scris o poezie (2000), Iubire de metaforă (2001), 
Misterul eternului sentiment (2007).

Quo vadis?
Tot mai înguste – sufletele,
mai zgârcite - zâmbetele,
mai crispate - feţele,
mai stinse - privirile,
mai prăpăstioase - gândurile,
mai aprinse – vorbele,
mai impure - faptele...

Quo vadis,
Omule?

Până când?
Piatra
învaţă Lecţia Eternităţii
din hrisoavele bătrânului Timp-Cronicar.
Omule,
cât timp să mai fii
corigent la Lecţia Vieţii,
până să obţii
calificativul „centenar” ?

Oglinda sufletului
„Acest chip de zeu trist clar Lacrima”
        (Grigore Vieru)

Îmi place să plâng,
când mă bucur
şi când mi-e trist...
îmi place să plîng
cu lacrimi şiroaie,
le adun pe toate 
într-un vas de porţelan
şi mă privesc în ele – 
ce minunată oglindă a sufletului!
De se întâmplă 
că mi s-a prăbuşit fiinţa,
lacrimile devin pietre
şi-mi apasă,
până-n momentul rezidirii,
lăuntricul.
În clipa în care 
mi s-a pătat conştiinţa,
lacrimile sunt negre
şi îmi întunecă,
până-n secunda pocăinţei,
vederile.
Iar de mi se intâmplă
să pierd şi credinţa,
lacrimile îmi îngheaţă
pe pleoape
şi, până la reapariţia Luminii,
mi-e frig...
Şi-mi place să plîng...
plâng cu lacrimi şiroaie,
le adun pe toate 
într-un vas de porţelan
şi mă privesc în ele – 
miraculoasă oglindă a sufletului!

COPIILOR MEI
Când v-aţi născut,
s-au limpezit nebuloase,
s-au declanşat energii, 
stagnate 
de ani

 
De-atunci
şi inima mea
s-a desprins de trup
şi trăieşte alte 
trei vieţi simultan
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Săptămâna Lecturii şi a Cărții 
pentru Copii este prilejul ideal pentru 
promovarea şi stimularea dorinței de 
lectură a celor mai mici cititori.

În cadrul acestei săptămâni 
la Biblioteca Publică Orăşenească 
„Mihai Eminescu” din Cimişlia a 
fost un prilej deosebit pentru a orga-
niza un şir de activități:

— Medalion literar: „Cartea – o 
lume liberă şi fără frontieră”;

— Discuție: „Cartea pentru copii 
– izvor de cunoaştere şi frumusețe, 
pentru mine şi suflet”;

— Oră de lectură: „Cărțile copi-
ilor, copiii cărților”, unde copiii au 
venit în Căsuța poveştilor, reîntâln-
indu-se cu eroii cărților preferate.

Expoziții de carte cu genericul: 
„Lecturile copilăriei”, „În lumea 
poveştilor lui Ion Creangă” şi altele.

 Ca oaspeți au fost invitați elevii 
clasei a VII-a „a” de la Liceul „Ion 
Creangă” din Cimişlia, împreună cu 
dna Eugenia Delinschi. Eu ca gazdă 
am susținut o discuție despre carte, 
lectură şi importanța lor în epoca 
Internetului. A fost organizată o vic-
torina despre carte, la care elevii au 
fost foarte activi. Spre final, prin in-
termediul filmulețului „Calea cărții”, 
copiii au făcut cunoştință cu întregul 
proces, prin care trece o carte pen-
tru a fi recondiționată.

 Două grupe de copii de la 
grădinița „Rândunica” cu educa-
toarele Tatiana Nicolaeva şi Elena 
Surdu au fost oaspeții biblioteca-
rei Elena Macşin de la oficiul pen-
tru cei mici. 

 Dragostea de carte şi pasiunea 
pentru citit trebuie insuflate din 
copilărie şi mai apoi cultivate. 
Aşa că, noi, bibliotecarii, suntem 
la dispoziția tuturor copiilor, fi-
ind dispuşi să organizăm diferite 
activități în folosul acestora.

Lectura – o șansă pentru fiecare copil
sILVIa COjOCaRu, BPO „M. Eminescu”, Cimişlia

Datorită programului Novateca Biblioteca Publică 
Orăşenească „Mihai Eminescu” din raionul Cimişlia a 
devenit un spațiu deschis, unde utilizatorii comunică 
între ei, învață lucruri noi. Biblioteca a beneficiat de 
investiții în tehnologii informaționale moderne şi suport 
pentru bibliotecari în crearea noilor servicii. 

Astfel, la data de 03 martie 2016 BPO „M. Emi-
nescu” a primit următorul echipament: 10 calculatoare, 
2 laptopuri, un proiector, ecran, copiator.

De pe data de 8 aprilie 2016 la 
Biblioteca Publică  Orăşenească „M. 
Eminescu” au început să fie organizate 
cursuri gratuite pentru însuşirea calcula-
torului. La moment cursuri sunt prestate 
bibliotecarilordin raion, apoi pentru re-
stul populației. Doresc să mulțumesc din 
suflet formatorilor Centrului de formare 
şi Internet public dlor Elena Corovina şi 
Iulia Spînu, care dau dovadă de răbda-
re şi atitudine profesională în procesul 
de instruire referitor la noile tehnologii 
informaționale.

După petrecerea cursului de instru-
ire vor primi echipament următoarele 
biblioteci publice locale: Hîrtop, Ciucur-
Mingir, Coştangalia, Mereni, Fetița, Gura-

Galbenei, Selemet, Ecaterinovca, Troițcoe, Satul Nou, 
Sagaidac, Mihailovca, Porumbrei, Gradişte, Cenac, 
Batîr, Suric, Iurievca. La îndeplinirea cerințelor progra-
mului Novateca am fost susținuți de APL, primarul or. 
Cimişlia dl Gheorghe Răileanu, de primarii localităților, 
care au înțeles că fără modernizarea bibliotecilor este 
imposibilă modernizarea comunităților.

Novateca a modernizat biblioteca
NataLIa PLEşCa, director, BPO „M. Eminescu”, Cimişlia



Sărbătoarea Paştelui aduce me-
reu în sufletele oamenilor o bucurie 
de nedescris.

Pentru creştini, sărbătoarea 
Învierii e şi un prilej de a organiza 
diverse procesiuni ca să-şi arate bu-
curia pentru renaşterea naturii şi 
perpetuarea vieții. 

Această sărbătoare a credinței 
adevărate dăruieşte tuturor pute-
rea de a înțelege că Dumnezeu ne 
dă viață ca să trăim, să împărtăşim 
această bucurie cu cei din jur pentru 
a sluji Luminii şi Binelui, ne aduce 
un moment de linişte sufletească 
care îşi păstrează cu sfințenie farme-
cul şi semnificația ei. De aceea, co-
piilor trebuie să li se permită jocul, 
visul, exprimarea realității cu obice-
iurile şi tradițiile legate de această 
sărbătoare-aşa cum o percep ei. 

Susținînd această idee bibliote-
ca publică comunală Obreja Veche 
a desfăşurat concursul de desen 
„Sfintele Sărbători de Paşti în vizi-
unea copiilor” cu participarea ele-
vii claselor I-IV-a. Cele mai reuşite 
lucrări s-au dovedit a fi ale copiilor: 
Janu Iana, eleva clasei I-a, Buzdugan 
Veronica, Rucuşneanu Lica, clasa a 
III-a şi Stupac Ionela clasa a IV-a. 

Aceste datini pascale sunt o 
mărturie a trezirii sufletului către 
tot ce este viu şi sfânt. Observând 
că fiecare copil este bun şi creativ în 
felul său, ne-am propus să mai orga-
nizăm un concurs de creații proprii 
„Sărbătoarea luminii-Paştele”, care 
ar putea satisface mai multe tipuri 
de inteligență, iar creațiile literare 
să prezinte tradițiile de Sfintele Săr-
bători de Paşti. În continuare vă pro-
pun unele dintre ele:

Învierea Domnului
În suflete cu bucurie, 
În inimi cu veselie,
Cântăm neîncetat
Hristos a înviat!
 Ca un soare luminos
A venit Domnul Hristos.
Aducînd la omenire
Lumină, viață mântuire.
 Pe om l-a făcut împărat.
Iar noi cu sufletul curat
Să-i mulțumim neîncetat
Hristos a înviat!

Buzdugan Veronica cl. a III-a

Paștele
Când bunul Iisus a înviat
În prima zi de Paşti
Şi toți strigând neîncetat
Hristos a înviat!
În țară e o mare bucurie
În care toată lumea ştie
Că paştele a sosit
Şi Iisus a revenit.

Chiseliova Andreea cl. a III-a

de paști
E Paşte. E Paşte.
Cât e de frumos!
Şi ouă roşii pe masă
E învierea lui Hristos!
Şi totul în jur e luminos,
 Aşa a vrut şi Domnul
Şi toți strigăm cu adevărat
Hristos a înviat! Hristos a înviat! 

Cucu Dinu cl. a III-a 

Paștele
An de an Paştele vine
Şi natura reînvie.
Iepuraşul ne va aduce,
Ouă roşii, pască dulce.
În scrânciob ne-om legăna
Pe Iisus l-om alina.
Învierea lui Hristos
Să ne fie de folos.

Gavriş Vitalie cl. a III-a

de Paști
Astăzi este sărbătoare
Cu flori amețitoare
La biserică plecăm
Lui Iisus ne închinăm.
Ouăle să le ciocnim
Şi de Domnul ne-amintim
Cum a înviat din morți
Izbăvindu-ne de sorți. 

Chişca Ela cl. a III-a

de Paști
Bucurați-vă de soare
În această zi de sărbătoare
Domnul Sfânt să vă-nsoțească
Împărțiți ouă şi pască!
Din inimă în cor cântați
Şi lui Hristos vă închinați
El falnic iese din mormânt
Iar noi îl aşteptăm cântând!
Hristos a înviat!

Puha Cristina cl.a IV-a

aLa GRăjdIaNu, s. Obreja Veche

Sfintele Sărbători de Paști
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Paștele
Îmi place Paştele
Cu cânt de păsărele
Ele ciripesc în cor
Plânge Maica Domnului de dor.
Ah, ce-mi place Paştele!
Cu cânt de păsărele
Mielul ce a fost jertvit
Pentru Domnul cel vestit.

Cazacu Vlad cl. a IV-a

Paștele
La biserică e sărbătoare
Învierea lui Hristos
Sa sfîrşit şi postul mare
Toți din jur sunt bucuroşi.
Reînvie şi natura
Cum a înviat Hristos
Ciripeşte răndunica
Iar la cuibul ei frumos.
Copilaşii veseli sunt
De-nvierea Domnului-aşteptat
Şi ciocnesc ei ouă roşii
Zicînd: ”Hristos a înviat”

Janu Cristian cl. a IV-a

sărbătoarea
Este iar o sărbătoare 
Aşteptată de fiecare 
Învierea Domnului
Toți în haine noi se-mbracă
Şi la biserică pleacă
Ne rugăm, ne închinăm
„Hristos a înviat ” spunem!

Stupac Ionela cl.a IV-a

Paștele
Iisus Hristos a biruit
Toți credeau că e un mit
În lumea lui rîdeau
Dar nu cei care credeau.
Ouă roşii se dădeau
Dar cu bani le cumpărau
Iisus Hristos s-a supărat
Şi pe toți i-a alungat.
Şi pască se dăruia
Ea nu se vindea
Însă Iisus Hristos
Era foarte duios.

Corlăteanu Corina cl.a IV-a

ŞAPTE BUNEI DIN S. CORJOVA, CRIULENI ŞI-AU FĂCUT VIAŢA MAI INTERESANTĂ, MAI 
ACTIVĂ, MAI PLINĂ, FOLOSIND SERVICIILE BIBLIOTECII PUBLICE.

BUNEII NOŞTRI SE CONFRUNTĂ MEREU CU SINGURĂTATEA, IMPOSIBILITATEA DE A SE 
VEDEA ŞI A DISCUTA CU CEI DRAGI, CARE SE AFLĂ ÎN DEPĂRTARE. DIN ACESTE MOTIVE SE 
SIMT ABANDONAŢI ŞI INUTILI SOCIETĂŢII.

 PENTRU A SCHIMBA STAREA DE SPIRIT A LOR, PENTRU AI FACE MAI OPTIMIŞTI, A LE 
SCHIMBA VIAŢA SPRE BINE BIBLIOTECA PUBLICĂ A ORGANIZAT ,,CLUBUL BUNEILOR MO-
DERNI”. ŞAPTE PENSIONARI AU PRELUAT CU ENTUZIAZM IDEA ŞI SUB CONDUCERA BIBLI-
OTECAREI ZINAIDA MINCIUNA AU ANALIZAT CUM BIBLIOTECA POATE SĂ LE FACĂ VIAŢA 
MAI INTERESANTĂ. S-A AJUNS LA CONCLUZIA CA BUNEI PRIN INSTRUIRE SĂ ÎNSUŞEASCĂ 
CALCULATORUL. ÎNSUŞIND PAS CU PAS DOMENIUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI DE 
COMUNICARE BUNEILOR NOŞTRI LI SE DESCHIDEA TOT MAI MULTE POSIBILITĂŢI DE A COMU-
NICA CU CEI DRAGI, DE AŞI GĂSI NOI PRIETENI.

AM AVUT ŞI GREUTĂŢI, DAR MEREU CU RĂBDARE ŞI BUNA DISPOZIŢIE ÎMPREUNĂ AM 
ÎNFRUNTAT TOTUL ŞI CÂT DE MARE A FOST SURPRIZA ŞI BUCURIA BUNICĂI MARIA FLOREA, 
CĂREIA LA PRIMA ŞEDINŢĂ A CLUBULUI I-AM ORGANIZAT O COMUNICARE PE SKYPE CU FII-
CA EI VICTORIA, CARE TRĂEŞTE ÎN SUDAN.

UN ALT MEMBRU AL CLUBULUI, BUNICUŢA LIDIA ZATIC A PROPUS DE A ORGANIZA LA 
SFÎRŞITUL FIECĂREI ÎNTRUNIRI CÂTE UN ,,CEAI LITERAR”. AICI SE PUNEA ,,ŢARA LA CALE”, 
SE ÎMPĂRTĂŞEAU CU MICILE VICTORII CE LE OFEREA NAVIGAREA PE INTERNET, SE FĂCEA O 
TOTALIZARE A CUNOŞTINŢELOR CĂPĂTATE, BUCURIA FIIND NESPUS DE MARE.

DATORITĂ ACESTUI PROECT, BIBLIOTECA NOASTRĂ A FOST VIZITATĂ PRIMA OARĂ DE BU-
NEII ION PISARENCO ŞI BERNEVEC NICOLAI, EI AU MENŢIONAT: ,,NICI ODATĂ NU NE-AM ÎNCHI-
PUIT CĂ LA BIBLIOTECĂ POATE SĂ FIE O ATMOSFERĂ AŞA DE PLĂCUTĂ, CALDĂ ŞI PRIMITOARE”.

MEMBRII CLUBULUI AU ÎNSUŞIT CALCULATORUL, CARE LE DĂ POSIBILITATEA DE A CO-
MUNICA CU CEI DRAGI DIN DEPĂRTARE, DE A AFLA MULTE LUCRURI NOI ŞI INTERESANTE, 
DE AŞI GĂSI NOI PRIETENI PE INTERESE, ASTFEL SIMŢINDU-SE MAI UTILI ŞI ÎNCADRAŢI ÎN 
SOCIETATE. ACEŞTEA SUNT: PISA-
RENCO ION, RISARENCO VERA, 
FLOREA MARIA, ZATIC LIDIA, 
MINCIUNA CONSTANTIN, ENI 
LIUBA ŞI BERNEVEC ANATOLII.

CLUBUL NOSTRU E ÎNCE-
PĂTOR, DAR ARE TOATE ŞANSELE 
SĂ-ŞI CONTINUIE ACTIVITATEA, 
CĂCI DEJA AVEM NOI SOLICITANŢI, 
CARE ÎŞI AŞTEAPTĂ RÎNDUL SĂ ÎN-
SUŞEASCĂ CALCULATORUL.

ZINaIda MINCIuNa, BP, s. CORjOVa , R-NuL CRIuLENI

IstORIa dE suCCEs: 
BuNEII MOdERNI au CuCERIt INtERNEtuL !
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,,Copilul, spunea George Căli-
nescu, se naşte curios de lume şi ne-
răbdător de a se orienta în ea. Literatu-
ra îi satisface această pornire, îl incită”.

Vârsta copilăriei este cea mai 
favorabilă perioadă pentru acumu-
larea unor impresii puternice, este 
vârsta imaginaţiei, a fanteziei, a vi-
sării şi a jocului. Răsfoind paginile 
unei cărţi, eşti mai aproape de per-
sonajele îndrăgite din basme, legen-
de şi fabule, din schiţe, povestiri şi 
chiar îţi faci noi prieteni.

Astfel, în cadrul săptămânii căr-
ţii şi a lecturii pentru copii, micuții 
din grupa mare de la grădiniţa „Fă-
guraş”, director Tamara Verdeş, îm-
preună cu educatoarea Nona Zghe-
rea au vizitat Biblioteca Publică 
pentru prima dată. Pentru ei a avut 
loct lecția bibliografică „Prima vi-
zită la bibliotecă”, la care s-a vorbit 
despre istoria bibliotecii, regulile de 
înscriere, fişa cititorului.

În sala de lectură copiii au fă-
cut cunoştinţă cu colecţiile de cărți 
ilustrate: enciclopedii, dicționare, 
poveşti, poezii, ediţiile periodice. Co-
piilor le-au plăcut foarte mult enci-
clopediile şi cărțile din seriile: „Fer-
ma şi viaţa la ţară”, „Hai să-ţi spun”, 
„Enciclopedia pentru copii isteţi”, 
„Poveşti de peste mări şi ţări”. În 
sala de lectură, pe copii i-a aşteptat 

expoziția de desene „Eroii cărţilor 
citite”, pictate de către copiii care 
frecventează biblioteca. 

 Poveştile pentru copii au fost 
selectate cu dragoste şi atenţie, anu-
me pentru a răspunde exigenţelor 
fiecărui copil. Colaborând cu copii, 
ei au observat că biblioteca are o 
variată gamă de poveşti cu zâne, cu 
prinţese şi împăraţi, cu animale năz-
drăvane şi fenomene supranaturale. 

 Graţie calculatoarelor proiectu-
lui Novateca şi conexiunii bibliotecii 
la internet, la finele vizitei, copii au 
vizonat un desen animat după poves-
tea „Cei trei purceluşi”. Copiilor le-au 
plăcut foarte mult prima vizită în bi-

bliotecă şi minunatele poveşti, pre-
cum şi jocul ,,Moşul are pălărie’’, în 
cadrul căruia copii au ghicit ghicitori.

 Prin această vizită ne-am pro-
pus să trezim în sufletele fragile şi 
avide de cunoaştere ale copiilor, do-
rinţa de a se apropia de carte, de a 
citi, de a pătrunde încă de mici în uni-
versul liniştit al bibliotecii şi cel mai 
important: respectul faţă de carte.

 Începând din grădiniţă cu po-
vestirile ilustrate, cu audiţii şi vizi-
onări de desene animate, până în 
şcoală când dorinţa de a citi le va în-
drepta paşii către bibliotecă, sperăm 
ca prietenul nedespărţit şi cel mai 
drag copiilor să fie CARTEA!!!

VIITORII CITITORI ÎN VIZITĂ LA BIBLIOTECA 
PUBLICĂ DE LA CRUGLIC, r. CRIULENI

aLIONa tROCIN, şefa Bibliotecii Publice Cruglic

În Biblioteca Publică Orăşenească „T .Isac” se organizează diferite 
activităţi şi acţiuni pentru a-i atrage pe utilizatori la cititul cărţilor. Lectura 
este o activitate importantă pentru dezvoltarea creativităţii şi a nivelului 
de cunoaştere. Deci, stimularea lecturii este unul dintre cele mai simple 
moduri de a îmbogăţi spiritul şi mintea copilului şi de a-l face mai creativ.

În Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii (1-7 aprilie) Ziua In-
ternaţională a Cărţii pentru Copii, am organizat recitalul literar-muzical 
cu genericul  „Lectura - sursă de inspiraţie în creativitatea copiilor”. Mo-
deratoarea activităţii Alina Matei (cl.VIII) este printre cei mai activi decla-
matori, ai bibliotecii.

Deoarece 1 aprilie este ZIUA UMORULUI micul declamator  Mihai 
Procopenco (cl.III, care de fiecare dată ne minunează cu  interpretare 
deosebită, a recitat poezia „Ţiganul”. Neau impresionat foarte mult: Sa-
bina Macari (cl.V) mica noastră vedetă cu  cântecele „O ţărişoara mea”, 
„Roată,roată măi flăcăi” , Vasilică Crăciun cl.1. cu cântecul de primăvară.

Au participat la recital: elevii cl.IV Adelina Bucăţeli „Împărăţia lui 
meau” „Oaspeţii primăverii” de V.Alecsandri, Andrian Oborocianu „În copi-
lăria mea” Iadviga Gurău cl. V, Adrian Grozavu, Valiria Simon cl.1 „Primava-
ra”, Bogdan Simon, cl. V „Femeia”, Mădălina Orescu „Ce te legeni codrule”, 
Andrea Matricală „Primăvara”, Slaviana Rapcea şi Alesandrina Manin.

Un semn de recunoştinţă pentru participare cu succes şi inrterpreta-
re deosebită în cadrul recitalului literar-muzical „Grigore Vieru” organizat 
de Centru Cultură „Grigore Sîrbu”,  directoarea Bibliotecii Publice Raionale 
„T.Isac”  Viorica Şapavalov l-ea înmânat diplome micilor declamatori Mi-
hai Procopenco şi Adelina  Bucăţeli.

La finele activităţii a fost prezentarea expoziţiei de carte desfăşurată 
cu generucul: „Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii, 1-7 aprilie” şi 
„Florile Dalbe – revista ce s-a înălţat la „Steaua Calităţii” la 75 ani”.

„Lectura - sursă de inspiraţie în creativitatea copiilor”
Natalia Popriţac, Tatiana Leşan, r. Criuleni



Realităţi Culturale  •  Nr. 5 / 2016 13 

MAriAnA CoCiEru, Institutul de Filologie al AŞM

sPaŢIuL FOLCLORIC – PROtOtIPuL 
„IMaGO MuNdI” ÎN PROZa dIN BasaRaBIa (II)

(continuare a articolului din nr. precedent)

La începutul afirmărilor sale, proza rurală din Ba-
sarabia ia forma unor naraţiuni-cronici, apropiate mo-
delelor folclorice, unde „faptele, întâmplările timpului, 
personajele” sunt introduse în ţesătura textului, „decât 
văzute şi plăsmuite ca generatori activi ai fenomenelor 
descrise” [1, p. 18]. Revelaţia estetică ia amploare prin 
romanele cronică ale lui I. C. Ciobanu şi continuă până 
la cel de „analiză psihologică” iniţiat de I. Druţă.

Din perspectiva celor formulate prezintă inte-
res operele: Codrii (1954), Podurile (1961), Cucoara 
(1975), Podgorenii (1982) de I. C. Ciobanu; Caloian 
(1967), Disc (1968), Anton Horodincă (1970) de G. Me-
niuc, Zbor frânt (1966), Ignat şi Ana (1972-1973, 1997), 
Acasă (1963-1973), Viaţa şi moartea nefericitului Fili-
mon (1970) de V. Beşleagă, Povestea cu cocoşul roşu 
(1966) de V. Vasilache, Singur în faţa dragostei (1966) 
de A. Busuioc, Frunze de dor (1955), Ultima lună de 
toamnă (1963), Povara bunătăţii noastre (1961-1967, 
1985), Biserica Albă (1975-1981, 1986-1987), Clopotni-
ţa (1972), Horodişte (1975), Toiagul păstoriei (1984) de 
I. Druţă; Duda (1973), Bătuta (1975), Toamna porumbe-
ilor albi (1979), Focul din vatră (1982) de D. Matcovschi; 
Râsul şi plânsul vinului (1965), Se caută un paznic, Fân-
tânarul, Magdalena, Raiul lui Vistian Pogor din volumul 
Dincolo de ploaie (1979), Un hectar de umbră pentru 
Sahara (1984) de Vlad Ioviţă etc. Pe parcursul anilor 
1960-1980, odată cu deschiderea hotarelor şi pătrunde-
rea civilizaţiei urbane în mediul rural, cu destabilizarea 
socială, prozatorii „recurg tot mai des la simbol, la mit, 
la legendă, la parabolă şi la alte mijloace convenţionale 
care îi permit scriitorului să creeze o lume imaginară în 
opoziţie polemică cu cea reală, care îi contrazice idealul 
său” [2, p. 130].

După mai multe investigaţii observăm că accente-
le interacţiunii folclorului cu proza rurală s-au realizat 
prin excelarea baladescului şi dramaticului, prin suges-
tiile alegoriei şi parabolei, prin ponderea elementului 
convenţional şi mai ales a celui de poveste şi legendă, a 
timpului şi spaţiului de sorginte folclorică. 

Analizate în parte şi confruntate, prozele scriito-
rilor români din Basarabia dezvăluie individualitatea 
creatoare a autorilor lor, dar şi aspectele comune. Bu-
năoară, romancierul I. C. Ciobanu a cunoscut în folclor 
momente ale experienţei şi înţelepciunii poporului, a 
preluat învăţămintele ascunse în zicala şi proverbul po-
pular (segment explorat şi de Vladimir Beşleagă, Vasile 
Vasilache, Ion Druţă), a folosit pe larg elementul rustic 
pitoresc, a apelat nemijlocit la filozofia şi etica populară, 
la „descrierea plastică şi atrăgătoare a obiceiurilor po-
pulare, a nunţilor, a Paştelui etc.” [1, p. 25], a surprins 
„rădăcinile spirituale ale poporului, legătura lui sufle-
tească cu pământul şi natura, valorile lui morale”, fiind 
apreciat de critica literară „pentru reproducerea fidelă 
a anumitor dimensiuni ale vieţii satului moldovenesc” 

[3, p. 160]. În prozele Codrii, Podurile, Cucoara, Podgo-
renii scriitorul I. C. Ciobanu îşi focalizează acţiunea în 
jurul redării spaţiului rural al singurenilor, cucorenilor, 
oameni înfrăţiţi cu pădurea, cu codrul până la o contopi-
re spirituală. „Aici la codru” zic ţăranii lui Ciobanu, puşi 
în diverse situaţii de a-şi motiva statutul de codrean, în 
faţa câmpenilor sau a celor străini, de a-şi identifica şi 
delimita spaţiul terestru.

Prozatorul V. Vasilache pe un fundal „cvasi-folclo-
ric”, creează naraţiuni moderne, cu elemente ale post-
modernismului, prin procedeul mimării ba a naivităţii 
unui candid, ba a şireteniei ţărăneşti, prin „abordarea 
constantă şi îndrăzneaţă a modalităţilor narative de pro-
venienţă folclorică” [1, p. 26], „dând o expresie subtex-
tuală unei viziuni absurde şi fataliste pe un substrat de 
analogii şi sugestii mitice” [2, p. 131].

D. Matcovschi pentru a reda spaţiul liric, cadrul na-
turii de la ţară ponderează atmosfera de poezie în proză 
prin elementele lirice şi epico-lirice populare, creionând 
astfel o naraţiune lirico-rapsodică, prin invocarea cultu-
lui rădăcinilor, al pământului, al casei, al focului din va-
tră, al pragului, al părinţilor, al arborelui etc. Continuând 
linia poetică de omagiere a pământului ca spaţiu folclo-
ric, D. Matcovschi în romanele sale îl invocă cu sensul de 
„baştină a pământenilor” [4, p. 74] (pământean – „omul 
locului”), străduindu-se să-i valorifice elementele. „Cul-
tul rădăcinilor, originilor, solului, casei, pragului, vetrei” 
este evocat prin permanentul dor de casă a lui Sârbu, 
Pavel (Bătuta), aflaţi în străinătate; a lui Valentin (Toam-
na porumbeilor albi) stabilit la oraş; a lui Grigore Cioba-
nu (Focul din vatră), fiul rătăcitor ce revine în sat după 
moartea mamei; a tuşei Vera (Focul din vatră) aflată la 
spital, care ca o adevărată ţărancă nu vroia să moară de-
parte de casă: „Du-mă acasă, Grigore, - i-a răspuns într-o 
dimineaţă feciorului, - nu mai am mult de trăit. Du-mă 
acasă, să mor acasă, să mă îngropi în cimitirul nostru, 
între oamenii noştri, pe care i-am cunoscut şi care m-au 
cunoscut, să fim ai noştri şi dincolo, cum am fost aici, pe 
această lume” [5, p. 11].

Ion Druţă demonstrează în operele sale o rezistenţă 
verticală în faţa terorii istorice, a regimului totalitar im-
pus, prin recuperarea sacrului, umanului, naţionalului. 
Bazate pe baladesc, lucrările prozatorului dezvăluie o 
formulă narativă lirico-simbolică, cu personaje bine cre-
ionate, venite direct din moştenirea culturală a poporu-
lui român, cu un topos de tip folcloric, legat de elemente 
spaţiale specifice mediului rural. Ion Druţă este preocu-
pat de trecut, de „valorile morale netrecătoare ale ţără-
nimii, exaltează obiceiuri populare ca poeticele colinde 
de care îşi aduce aminte Nuţa” [1, p. 26] etc. Prozatorul 
dezvoltă imaginea satului până la cea de spaţiu sacru, 
a unui spaţiu de „casă mare” în care se păstrează doar 
lucrurile de valoare. Iar părăsirea spaţiului sacru „se sol-
dează cu un eşec pe planul realizării existenţiale a omu-
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lui. Sacrul permite perspectiva cea mai înaltă asupra 
lucrurilor şi faptelor umane, de unde se văd clar binele 
şi răul, frumosul şi urâtul, esenţa şi aparenţa, adevărul 
şi minciuna, sublimul şi mediocritatea, absolutul şi re-
lativul, deci lumea în categoriile ei distincte” [6, p. 181].

Criticul literar M. Cimpoi afirmă că pitorescul şi cu-
loarea locală apar conturate şi la Vlad Ioviţă – „cultivato-
rul de formule narative moderne”, acestea determinând 
modul de gândire „a intelectualului basarabean, care 
ţine ferm la tradiţie” [7, p. 482], la obiceiurile populare. 
Cât despre mediu, prozatorul însuşi relata: „Avem un 
spaţiu peisagistic aproape fără spaţiu. Adică, avem un 
peisaj, deşi variat, frumos, împodobit şi foarte intim, dar 
cu un orizont în care dai adesea cu fruntea. Altul e, să zi-
cem, orizontul de stepă, dar n-o avem... Şi fiindcă ne-am 
născut şi trăim într-un peisaj cu orizont de casă mare, ca 
să-i zic aşa, imaginaţia noastră artistică sapă în sus şi în 
jos, în jos şi în sus” [8, p. 43]. Peisajul evocat de Ioviţă 
e asemănător celor din baladele şi poveştile populare în 
sensul limitelor de acţiune a personajelor. În nuvele în-
tâlnim fântâni la răscruci de drumuri, care trebuie îngri-
jite; păduri situate între sate, râuri cu ape imense, care 
la un moment se revarsă inundând sate, înghiţind bise-
rici, case şi insule (Un hectar de umbră pentru Sahara); 
drumuri de iniţiere pe care circulă personajele în căuta-
re de răspunsuri. Cercetătoarea Viorica Stamati-Zaha-
ria analizând lumea satului „năzdrăvanilor” lui Ioviţă va 
sublinia că este „aceeaşi lume ţărănească, dintotdeauna 
şi de pretutindeni, purtând, bineînţeles, pecetea timpu-
lui şi locului” [9, p. 46].

Pentru prozatorii români din Basarabia este speci-
fică invocarea unui spaţiu folcloric prin excelarea unor 
toponimii cu denumiri sugestive, însoţite uneori şi de le-
gende: Valea Ursului [10, p. 262], Valea Rece [10, p. 27], 
Valea Bouraşului [10, p. 151]; Valea Ilenei [11, p. 9], Po-
noare [Ibidem], Cinci Movili [11, p. 71], Ulm [Ibidem], 
Valea Petrei [Ibidem], Trei Fântâni [11, p. 79]; Dealul 
Morilor [12, p. 138], Dealul lui Cucoş [12, p. 200], Dea-
lul Căprii [12, p. 371]; Dealul Cornului [13, p. 11], Ciot-
ce [13, p. 13], Râpa satului [13, p. 16], Dealul fetelor [13, 
p. 42]; Cubolta [14, p. 15], Râpa Pacheloaiei [14, p. 25], 
Drumul Movilăului [14, p. 50], Fântâna Corbului [14, p. 
100], Valea celor Trei Iazuri [14, p. 209], Hârtoape [14, 
p. 338], Gura Balaurului [15, p. 293], Dealul Căprienei 
[15, p. 380], Izvorul Roşu [16, p. 5], Mori [16, p. 15] etc.

Prozatorii sunt cei care creionează spaţiul folcloric 
invocând şi elemente recognoscibile ale cadrului rustic: 
Singureni, Cucoara, Codrul, Răut (Ion C. Ciobanu); Trei 
Iezi, Şapte Măguri, Turturica, Cucuieţi, Cotcodaci, Nis-
tru, Răut, Marea Neagră, Bălţi, Codrul, Pădurea, Izvorul, 
Primăvara, Mătuşa Iarnă etc. (Spiridon Vangheli); Du-
nărea, Marea Neagră (George Meniuc); Nistrul, Duda 
(Dumitru Matcovschi); Nistru, Moartea (Vlad Ioviţă); Po-
noare, Bortari sau Necununaţii Vechi, Necununaţii Noi 
(Vasile Vasilache); Câmpia Sorocii, Ciutura, Nuieluşi, 
Pământeni, Zguriţa, Horodişte, Arioneşti, Ghica-Vodă, 
Nistru, Răut, Cumpăna Veche, Valea Răzeşilor, Sălcu-
ţa, Ocolina, Biserica Albă, Clopotniţa, Dumbrava Roşie, 
Moldova, Bucovina, Petreni, Câmpia Bălţilor, Codrii, Că-
priana, Mătuşa Odochia (Ion Druţă) ş. a.

Transfigurat artistic spaţiul folcloric ia forma unui 
axis mundi de care te simţi legat prin anumite legităţi 
nescrise: „Ca şi în cazul vecinătăţii, nu este indiferent 

dacă aparţii unui sat sau altuia. Casă, vecinătate, sat 
sunt tot atâtea locuri de un cuprins tot mai larg, cărora 
omul le aparţine şi prin care el într-un anume fel există 
şi se defineşte. Aceasta face ca mentalitatea generală a 
satelor tradiţionale să nu îngăduie părăsirea nu numai a 
casei şi vecinătăţii, dar nici pe aceea a satului din care 
omul îşi trage substanţa, care îi dă putere şi sănătate, 
mai mult decât atât, îi dă libertate şi certitudine” [17, 
p. 41], de aceea personajele plăsmuite de prozatori se 
simt bine, asemeni ţăranilor noştri, în locurile de obâr-
şie: „Satu’ tău e locu’ tău. În satu’ tău te simţi mai bine şi 
eşti mai tare. În alt sat te simţi mai strâmtorat şi eşti mai 
stânjenit. Vezi că nu e locu’ tău; de ţi-ar da toate bunătă-
ţile şi nu te simţi bine; lipseşte duhu’ lui, de te-a crescut” 
[inf. Bratu Elisabeta. Apud 17, p. 41]. Metonimic, casa 
şi locul pe care este ridicată aceasta obţin formula unui 
spaţiu sacru, benefic, graţie tradiţiilor moştenite din 
moşi-strămoşi. „Dacă locul casei este bun, rodnic şi să-
nătos, aceasta se pune în seama înaintaşilor ce au trăit 
acolo şi care i-au transmis în acest fel o seamă de valori 
din care prezentul se alimentează. «Noi aşa am pome-
nit şi casa, şi locu’; da’ n-ai dreptu’ să le strici, nici să le 
laşi în părăsire, că vezi, ele vin din părinţi». «Casa are şi 
ea locu’ ei, ca orice lucru. În bătătura casei toate să fac 
parcă mai bine. Locu’ casei e loc bun, e loc ferit; orice-ai 
pune rodeşte, orice-ai face e frumos. Asta vine aşa din 
duhu’ strămoşilor»” [inf. Ţântea Ion Staicu. Apud 17, p. 
36].

Transsubstanţierea acestor legităţi în proza scrisă 
din Basarabia o vom exemplica în demersul respectiv 
doar printr-un episod identificat în romanul Zbor frânt 
de V. Beşleagă. Aici, casa e punctul terminus la care as-
piră şi revine bunelul lui Isai după peregrinările sale în 
Galiţia: „a scăpat de toate şi a venit acasă şi numai do-
rul de casă l-a dus şi l-a ajutat – dorul de casă. Iar când 
era acolo departe, uneori prin trăsnetul împuşcăturilor 
şi asurzenia tunurilor i se năzărea că aude cum curge 
Nistrul, cum fâşâie şi grăieşte apa lui şi atunci dorul de 
casă îl strângea mai tare de inimă şi nu putea sta. Iar 
la urmă după ce mântuia de povestit întindea picioarele 
înainte, se uita la dânsele şi se gândea că, aşa slabe cum 
sunt, dacă ar trebui să vie de la marginea pământului 
tot ar veni acasă, ar veni aicea să moară, că prin stră-
ini n-ar putea să moară” [18, p. 35-36]. Dorul bunelului 
de casă, dar şi dorinţă nestăvilită de a muri acasă poate 
fi explicat din punctul de vedere al unui principiu onto-
logic ancestral: „Iniţial, locurile de înhumare erau sub 
casă sau în apropierea casei pentru ca spiritul strămo-
şului să ocrotească în continuare familia şi gospodăria” 
[19, p. 38]. Prin urmare, bunelul e determinat ca după 
trecerea în lumea cealaltă, să fie cel care va avea grijă în 
continuare de nepoţii săi pentru care a fost ca un tată: 
„Ce avea dădea la băieţi, lui Isai, lui Ile, că le rămăsese 
ca şi tată şi trebuia să aibă grija de ei. Numai acasă vroia 
să moară. Că, zicea, în casa asta m-am născut, din pă-
mântul ista am crescut, cu apa asta m-am adăpat — şi tot 
în pământul ista vreau să mă duc şi să mă fac nimic. Iar 
când ziceau băieţii că, vorba ceea, în natură nimic nu se 
pierde <...>, bunelul mijea ochii şi grăia în şagă: «Dacă-i 
aşa, apoi cineva, vreun strănepot dintr-al zecelea rând 
are să beie ori are să mănânce din ţărâna mea şi are să 
mă viseze şi dacă are să se ducă şi el pe undeva departe 
prin lume, prin străini, negreşit are să simtă că-l trage 
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acasă şi are să vie şi el ca mine, măcar şchiop, pe jos are 
să vie acasă şi aşa nu ni s-a stinge neamul niciodată...»” 
[18, p. 36], astfel împlinindu-se o „«reîncărcare a bate-
riilor energetice», în vederea unui nou început, a unui 
nou ciclu, a unei noi evoluţii (regressus ad uterum, în-
toarcerea la pământul-mamă, întoarcerea «acasă» etc.)” 
[19, p. 81]. 

În conluzie vom atrage atenţia asupra faptului că 
fiind descendenţi ai lumii rurale, prozatorii au reinter-
pretat şi transfigurat elementele spaţiale de sorginte fol-
clorică în funcţie de mentalitatea şi gândirea filozofică a 
poporului, evidenţiind de fiecare dată un adevăr ontolo-
gic ancorat în matricea spirituală a neamului: „Suntem 
şi vom fi totdeauna neam de ţărani. Prin urmare desti-
nul nostru ca neam, ca Stat şi ca putere culturală, atârnă 
de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul ţăranului. 
Dar mai atârnă, în aceeaşi măsură şi de felul cum va fi 
utilizat şi transformat acest aur în valori eterne” [20].
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La 26 ianuarie 2016, Şcoala de 
Arte din Cărpineni, raionul Hânceşti, 
a găzdiut un seminar metodic cu 
participarea cadrelor didactice din 
cadrul instituțiilor de învățământ ar-
tistic complementar, reprezentanți 
ai diferitor localități din Republica 
Moldova. Locația evenimentului a 
fost aleasă nu întâmplător. Grație 
implementării unui proiect, precum 
şi a aportului administrației publi-
ce locale, a fost posibilă renovarea 
blocului de studii, creându-se asfel 
condiții exelente pentru organizarea 
procesului de instruire şi educație 
muzicală.

„Ne-am dorit să Vă invităm 
anume la Cărpineni, a menționat 
în discursul său dl Ion Tulbu, 

şeful Direcției Cultură a raionului 
Hânceşti – pentru a demonstra com-
petitivitatea acestei instituții pe piața 
serviciilor de educație prin artă. 
Instituția dispune de o infrastructură 
la nivel european şi un înalt potențial 
didactic”.

Acțiunea a fost organizată sub 
egida Cabinetului Metodic din ca-
drul Colegiului de Muzică „Ştefan 
Neaga”, prin contribuţia dlui Ghe-
orghe Nicolaescu, şeful CM, pre-
cum şi a Direcției raionale de Cul-
tură Hânceşti. Printre protagoniştii 
seminarului se numără profesori 
consacrați ai Catedrei Instumente 
populare a Colegiului de Muzică 
„Ştefan Neaga”, precum şi profesori 
instrumentişti din Şcolile de Mu-

,,Contribuții metodologice la pregătirea 
academică a viitorului instrumentist”

VasILE aNtOhI, profesor de clarinet la Catedra Instu-
mente populare, Colegiul de Muzică “Ştefan Neaga”, GDS

Vasile antohi
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zică şi Arte din raioanele Cimişlia, 
Leova, Hânceşti, Ialoveni, Străşeni 
şi Nisporeni.

Organizarea seminarelor de 
acest fel a devenit o frumoasă 
tradiție pentru cadrele didactice ale 
Colegiului „Ştefan Neaga”. Aceste 
evenimente oferă posibilitatea unui 
schimb de experiență, promovarea 
noilor metode şi tehnici de predare-
învățare. Nu în ultimul rând, deschid 
perspective elevilor care absolvesc 
instituțiile de învățământ artistic 
complementar din teritoriu pentru 
continuarea studiilor muzicale.

O parte integrantă şi impor-
tantă a seminarului a fost atelierul 
„Contribuții metodologice la pregăti-
rea academică a viitorului instrumen-

tist”. Programul acestuia a fost struc-
turat pe mai multe etape, accentul 
fiind pus pe desfăşurarea orelor de 
master class, unde şi-au adus aportul 
formatorii: Ghenadie Platon – țambal; 
Vitalie Grib – vioară; Vasile Antohi – 
clarinet; Sergiu Mârzac – acordeon; 
Ion Malcoci – nai; Veaceslav Laşcu – 
trompetă; Nona Vizir – pian.

Formatorii au menționat 
importanța educației şi instruirii ti-
nerilor instrumentişti. Accentul a 
fost pus pe organizarea activității 
didactice cu elevii începători, poziția 
rațională în interpretare, lucrul 
asupra materialului tehnic, selec-
tarea repertoriului, dar şi asupra 
cerințelor de admitere în colegiile de 
muzică. Etapa finală a evenimentu-

lui a constituit-o concertul susținut 
de Orchestra de muzică populară a 
şcolii gazdă.

Cu deosebit interes asistența a 
urmărit evoluările tinerilor solişti-
instrumentişti ai catedrei: Andri-
an Pănuță – țambal; Ecaterina 
Şnurenco – pian; Raisa Petcov – vi-
oară; Ciprian Matei – nai; Ion Iova 
– trompetă; Cristian Palamarciuc – 
clarinet şi Radu Rățoi – acordeon.

Evoluarea acestor tineri, 
acompaniați de maeştrii de concert 
Galina Atmaja, Oxana Tarnavscaia 
şi Mariana Lazarenco, a fascinat pu-
blicul, demonstrând, odată în plus, 
tenacitatea profesorilor de speciali-
tate de a pune în valoare talentul şi 
creativitatea tinerilor muzicieni.
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În familia unui conăcar vestit
Regretata interpretă de folclor 

Tatiana Sofronovici s-a născut la 3 
aprilie anul 1959, în familia soţilor 
Vasile şi Ana Adam din satul Bălă-
neşti, actualmente – raionul Nispo-
reni, care au crescut şi educat opt 
copii, cinci băieţi şi trei fete. Este 
una dintre cele mai frumoase familii 
din câte mi-a fost dat să le cunosc. 
Ambii părinţi provin  din familii de 
ţărani gospodari, s-au născut şi s-au 
format  în cadrul statului român, în 
perioada interbelică. Din anul 1918 
până în anul 1940 poporul român 
a trăit unit şi a prosperat, România 
fiind printre primele zece ţări din 
lume după nivelul de trai. Perioada 
interbelică rămâne o scurtă epocă 

ştEFaN sOFRONOVICI, cercetător ştiinţific, 
Sectorul de Folclor, Institutul de Filologie al AŞM

de aur a poporului român, din care 
facem parte şi noi.

Mama, Ana (20 martie 1926 
– 14 octombrie 2010), a absolvit 
patru clase în şcoala românească 
din sat. Ea este fiica Elizavetei şi a 
lui Vasile Ţâţu, care o vreme a fost 
primarul satului Bălăneşti. Tatăl, Va-
sile, (3 martie 1920 – 11 octombrie 
1984), fiul Mariei şi a lui Constantin 
Adam, a absolvit la fel patru clase în 
vestita şcoală românească. Se spu-
nea în popor, pe bună dreptate, că 
patru clase din şcoala românească 
bat opt clase din şcoala sovietică. 
Părinţii ei, ca şi toţi ţăranii basara-
beni, după anul 1945, când regimul 
comunist a ocupat iarăşi Basarabia, 
au fost desproprietăriţi de pămân-

tul pe care îl aveau ca moştenire cu 
acte în regulă şi băgaţi cu de-a sila 
în colhoz. Mama a lucrat la munca 
câmpului, iar tatăl a lucrat mai întâi 
în calitate de casier, apoi în calitate 
de administrator al gospodăriei agri-
cole. Conăcarul Vasile Adam este 
fratele scriitorului Grigore Adam. 
Acest scriitor, fiind unul dintre bunii 
intelectuali ai Basarabiei interbelice, 
educat în şcoala românească, a fost, 
din păcate, folosit şi manipulat de 
către regimul sovietic de ocupaţie, 
ajungând până la urmă una dintre 
multele victime ale acestui regim fă-
ţarnic şi odios. Din mărturiile Anei 
Adam, care mai întâi i-a fost elevă, 
apoi şi cumnată, am aflat prin anii 
1990, că în ultima perioadă a vieţii 
sale, scriitorul s-a decepţionat în pu-
terea sovietică, spunându-le apropi-
aţilor că „nu-i dreptate”, adică nu fac 
sovieticii dreptatea promisă.

Timp de treizeci de ani, Vasile 
Adam a fost conăcarul satului Bă-
lăneşti. Artist nativ, cunoscut prin 
părţile locului, el era poftit la nunţi 
şi în satele vecine – Mileşti, Gău-
reni ş.a. În familia lor folclorul era 
la el acasă. Toţi cei opt copii – Gri-
gore, Valentin , Constantin, Marga-
reta, Vasile, Tatiana, Veaceslav şi 
Viorica, au primit o educaţie bună, 
însuşind valorile general–umane, 
naţionale şi creştine, moştenite din 
străbuni, transmise pe calea orali-
tăţii din generaţie în generaţie de-a 
lungul veacurilor. Soţii Adam, fiind 
buni români şi buni creştini, pă-
rinţi străduitori şi grijulii, au altoit 
în sufletele copiilor dragostea pen-
tru creaţia artistică populară, i-au 
ajutat să-şi dezvolte aptitudinile în 
acest domeniu.

Tatiana a fost înzestrată cu har 
de la Dumnezeu, având calităţi artis-
tice deosebite. Era o declamatoare 
excelentă, o bună actriţă dramatică, 
avea darul de a cânta. A fost pasio-
nată  de poezie bună, pe care a culti-
vat-o şi a promovat-o cu pasiune, atât 
în cercul familiei, prietenilor şi cole-
gilor, cât şi în cadrul diverselor ma-
nifestări culturale. Recita  baladele  
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Mioriţa şi Brâncoveanul  Constantin 
atât de expresiv şi dramatic, încât de 
fiecare dată,  mulţi dintre ascultători 
lăcrimau. Aceste capodopere popu-
lare Tatiana le-a învăţat de la tatăl ei, 
conăcarul Vasile Adam. Tot de la el 
învăţase şi unele creaţii umoristice, 
cum ar fi Ţiganul şi naşul, Ţiganul 
şi potcoava ş.a. Din creaţia poetului 
George Coşbuc, pe care noi nu-l învă-
ţasem în şcolile comuniste, Tatiana 
învăţase, tot de la tatăl ei, mai multe 
poezii: Rugămintea din urmă;  Trei, 
Doamne, şi toţi trei; Duşmancele ş.a.

Calităţile artistice le-a dezvol-
tat şi la şcoală. Mai întâi la şcoala 
de opt ani din s. natal Bălăneşti, în-
tre anii 1966-1974, apoi la şcoala 
medie din or. Nisporeni, între anii 
1974-1976 şi, desigur, la Şcoala Pe-
dagogică din or. Soroca, între anii 
1977-1980, unde a însuşit profesia 
de educatoare la grădiniţă. Perma-
nent a participat la activităţi artis-
tice, adunând de-a lungul anilor o 
mulţime de diplome.

În anul 1980, după ce ne-am că-
sătorit, Tatiana se angajează la servi-
ciu în calitate de educatoare la grădi-
niţa de copii nr. 2 din oraşul Durleşti, 
unde a activat aproape toată viaţa. 
Aici şi-a manifestat atât calităţile pe-
dagogice, cât şi cele artistice.

actriţă la teatrul Folcloric 
Ion Creangă

În luna februarie, anul 1988, 
Tatiana participă la concursul orga-
nizat de către o comisie din cadrul 
Ministerului Culturii şi este selecta-
tă drept una dintre cele mai talenta-
te actriţe pentru Teatrul Etnofolclo-
ric Ion Creangă din Chişinău. Din 
această comisie făcea parte şi Iulian 
Filip. Regizor-şef era Silviu Fusu, iar 
primul director administrator a fost 
subsemnatul, Ştefan Sofronovici, 
desigur, atât la rugămintea regizo-
rului-şef, cât şi la insistenţa Tatianei. 
Aici Tatiana şi-a perfecţionat abilită-
ţile artistice în cadrul spectacolului 
Şezătoarea, unde se declama, se 
cânta, se dansa. La Teatrul Etnofol-
cloric ea se simţea în apele sale. Era 
ceea ce-i plăcea mult sufletului ei. 
Dar, din păcate, aceasta nu a durat 
mult. Din motive de sănătate, (căci 
era bolnavă de inimă), din motive, 
că feciorul Radu încă era mic, con-
struiam casă, dar şi din alte motive 
Tatiana s-a retras de la teatru, adică 
ne-am retras amândoi. Dar dragos-
tea pentru folclor a rămas în inima ei 

ca o candelă mereu aprinsă, cu focul 
sacru din vatra casei conăcarului Va-
sile Adam din Bălăneşti, Nisporeni. 
O perioadă scurtă a fost şi ea conă-
căriţă, moderând nunţi şi cumătrii.

Conducătoare 
a ansamblului folcloric

La grădiniţă se organizau per-
manent activităţi artistice, atât pen-
tru copii, cât şi diverse concursuri 
între lucrătorii din instituţiile pre-
şcolare, atât în plan local, la Dur-
leşti, precum la raion şi la Chişinău. 
În scurt timp, Tatiana a fost apreci-
ată pentru talentul ei actoricesc, şi 
era nelipsită alături de colegele sale 
la asemenea manifestaţii.

La 5 mai 1990, colectivul pe-
dagogic al grădiniţei a ocupat locul 
întâi la Festivalul folcloric al lucră-
torilor din învăţământul public al 
raionului Ialoveni, din care făcea 
parte pe atunci şi localitatea noas-
tră. Aceasta este ziua de botez a an-
samblului  folcloric „Ţărăncuţa” din 
Durleşti. De atunci, formaţia folclori-
că este mereu prezentă în vâltoarea 
evenimentelor culturale de rang lo-
cal şi naţional. Se afirmă prin reper-
toriul bogat, prin stilul de interpre-
tare, prin ţinută scenică. Devine tot 
mai cunoscut şi îndrăgit, cucerind 
inimile spectatorilor.

Alături de alte colective folclo-
rice valoroase din Chişinău şi din 
republică, promovează cântecul şi 
portul popular, datinile şi obiceiurile 
noastre. Participă la diverse concur-

suri, devine laureat al festivalurilor 
municipale, republicane şi naţiona-
le, printre care: Florile dalbe; Pentru 
Tine, Doamne; La onor, la datorie, 
dedicat cântecului folcloric ostăşesc; 
V-am ura, v-am tot ura, toate organi-
zate la Chişinău, dar şi la prestigio-
sul festival folcloric de la Iaşi Datini 
şi obiceiuri de iarnă, la care a parti-
cipat în cadrul a şase ediţii.

De-a lungul anilor ansamblul 
prezintă concerte în faţa spectatori-
lor durleşteni la hramul localităţii, 
dar şi la alte sărbători. În Chişinău, 
a evoluat pe cele mai importante 
scene: Uniunea Scriitorilor, Palatul 
Naţional, Palatul Feroviarilor, Filar-
monica Naţională, Sala cu Orgă, Pa-
latul Republicii, Palatul Sindicate-
lor, Biblioteca Naţională, Biblioteca 
Ion Creangă, Biblioteca Alba Iulia, 
Universitatea Ion Creangă, Muzeul 
de Etnografie şi Istorie Naturală, 
Casa Centrală a Armatei. De aseme-
nea, şi-a etalat măiestria artistică în 
Scuarul Teatrului de Operă şi Balet 
Maria Bieşu, în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale, precum şi în diverse or-
ganizaţii şi colective de muncă. Au 
fost prezentate o serie de spectacole 
şi în unele sate din republică: satele 
Batâr şi Ciucur-Mingir din Cimişlia, 
satul Bălăneşti şi Cioreşti din Nispo-
reni.

Primul titlu de laureat republi-
can colectivul îl câştigă în vara anului 
1995, la Festivalul Căpriana, organi-
zat de către folcloristul şi interpretul 
Tudor Ungureanu, preşedintele fun-
daţiei culturale omonime. Premiul 
oferit a reprezentat o frumoasă călă-
torie la mănăstirea Putna, cunoscu-
ta ctitorie istorică a marelui Voievod 
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atunci co-
lectivul a susţinut câteva concerte în 
or. Fălticeni, împreună cu ansamblul 
de dansuri populare  Şezătoarea, 
din localitate, condus de către Ioan 
Ilişescu.

Colectivul a fost apreciat de că-
tre diverse personalităţi de cultură 
ce veneau la întâlnirile cu educatorii 
şi copilaşii: Varvara Buzilă, Andrei 
Tamazlâcaru, Iulian Filip, Constan-
tin Dragomir, Maria Mocanu şi re-
gretatul folclorist Sergiu Moraru, 
care în iarna anului 1996 a propus 
colectivului să susţină titlul de „co-
lectiv model”. Atestarea a fost orga-
nizată în luna aprilie a aceluiaşi an, 
în cadrul sărbătorilor pascale. Prin-
tre cei care au fost în comisie din 
partea Centrului Naţional de Creaţie 
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Populară s-a aflat şi cunoscutul co-
regraf Pavel Popa, maestru în arte. 
De atunci, Ţărăncuţa îşi poartă cu 
responsabilitate şi demnitate acest 
titlu, reconfirmându-şi cu succes ca-
lificarea o dată la doi ani. Din anul 
1996 până în anul 2012, când la 
16 august a plecat subit dintre noi, 
regretata Tatiana Sofronovici a fost 
conducătoare artistică a ansamblu-
lui, iar virtuosul cobzar Sergiu Dia-
conu a fost conducător muzical. În 
prezent aceste funcţii sunt îndeplini-
te respectiv de către subsemnatul şi 
Veaceslav Adam, vestit profesor de 
muzică la Liceul Prometeu.

În vara anului 1996, s-au făcut 
primele înregistrări la IPNA Com-
pania Teleradio-Moldova, cu con-
cursul redactorului Victor Stahi. În 
fondurile radioului naţional, au fost 
înregistrate următoarele cântece ale 
ansamblului: Foaie verde de harbuz, 
Zis-a badea c-a veni, Calul, puşca şi 
nevasta, Mândra mea-i basarabeană, 
Foaie verde matostat, Arde focu-n 
paie ude, Mândro, tu frumoasă eşti, 
Cal bălan, Trandafir de pe cetate, 
Zărzărică Zărzărea, Ilenuţa Român-
cuţa, Măi bădiţă, ochi bârnagi, Foaie 
verde lămâiţă. Acestora li se alătură 
strigăturile, dar şi balada Mioriţa, 
ultima fiind declamată în formă de 
recitativ epic, pe fundalul unei doine 
instrumentale, interpretate la fluier. 
Aceste două creaţii au fost interpre-
tate de către Tatiana Sofronovici. 
Imprimări la radio au mai fost rea-
lizate la 17 februarie 1998, de ase-
menea, în colaborare cu redactorul 
Victor Stahi, cărora le-au urmat cele 
din anii 2001 şi 2006, beneficiind de 
contribuţia redactorului Veta Ghim-
pu –Munteanu.

La 18 februarie 1998 s-a rea-
lizat şi primul film muzical TV cu 
ansamblul folcloric „Ţărăncuţa”, 

în colaborare cu regizorul Victor 
Sărătură şi maestrul de sunet Ilie 
Văluţă. În vara anului 2001, redac-
torul emisiunii TV Evantai Folcloric 
Nina Bolboceanu realizează cu an-
samblul un film de toată frumuse-
ţea. Colectivul condus de regretata 
Tatiana Sofronovici a participat la 
diverse emisiuni TV, printre care 
Telematinal, La noi în sat, Cine vine 
la noi de la TVM-1, inclusiv la emi-
siunea Devreme acasă de la Jurnal 
TV ş.a.  Ansamblul „Ţărăncuţa” şi-a 
dat concursul în cadrul celor mai 
importante emisiuni muzicale ale 
posturilor radiofonice din ţară, pre-
cum Radio Naţional, Vocea Basara-
biei şi Radio Chişinău. Toate aceste 
şi alte realizări au cerut eforturi din 
partea întregului colectiv, dar în de-
osebi din partea Tatianei Sofrono-
vici, care era inima acestuia. Ştia 
să-i adune cu blândeţe, cu bunătate, 
cu voie bună, căci dacă într-un co-
lectiv de amatori, cum este acesta, 
lipseşte voia cea bună, colectivul îşi 
pierde interesul, nu-şi mai vede ros-
tul. Şi Tatiana Sofronovici a adunat 
de-a lungul anilor în colectiv per-
soane de diferite vârste, aici sim-
ţindu-se bine părinţi şi copii, tineri 
şi vârstnici. A fost o vreme când 
activau în colectiv familii întregi: fa-
milia Sofronovici, familia Diaconu, 
familia Fonaru, familia Granaci. Ac-
tivitatea timp de peste două decenii 
spune multe atât despre colectiv, 
cât şi despre conducerea lui.

Culegătoare de folclor
Repertoriul este zestrea ansam-

blului, adunată cu străduinţă timp de 
peste douăzeci de ani. Cântecele au 
fost culese cu grijă, cu responsabili-
tate şi multă dragoste pentru folclor. 
Susţinută de colegi, Tatiana a reuşit 
să selecteze un repertoriu bogat şi 

variat. Înainte de a introduce o piesă 
nouă în repertoriu, conducătoarea 
ansamblului o prezenta colectivului, 
care o asculta şi o analiza, dându-şi 
părerea. Nu orice piesă a putut ajun-
ge în repertoriul Ţărăncuţei. De ace-
ea colectivul, alcătuit din intelectu-
ali, care, în mare parte au crescut la 
ţară şi sunt feciori şi fiice de ţărani, 
are un repertoriu select. Cei, care de 
atâţia ani cântăm, colindăm şi urăm 
în cadrul formaţiei folclorice Ţărăn-
cuţa, ne-am adunat din dragoste 
pentru cântecul popular românesc, 
pentru izvorul plin de frumuseţi 
nepieritoare ale tezaurului nostru 
folcloric, fiind conştienţi că trebuie 
să păstrăm cu sfinţenie această co-
moară moştenită din străbuni şi s-o 
transmitem mai departe copiilor, ne-
poţilor şi strănepoţilor.

Participarea la concursuri, fes-
tivaluri, dar şi atestarea colectivului 
cerea în permanenţă piese noi, atât 
pentru juriu, cât şi pentru specta-
tori. Cele mai multe piese folclorice 
(peste 50 ) Tatiana le-a cules de la 
Efrosinia Sofronovici din s. Batâr, 
r-nul Cimişlia, mama soacră a ei, pe 
care dânsa a descoperit-o cu o zestre 
folclorică bogată. Au fost mari prie-
tene, au iubit cântecul, folclorul. Ur-
mează Maria Josanu din s. Ciorăşti, 
r. Nisporeni, de la care a cules 30 de 
lucrări, apoi Vasile Adam, tatăl ei, de 
la care a cules multe piese, dar mai 
ales a învăţat să iubească folclorul. 
În total Tatiana a cules creaţii po-
pulare de la 22 de informatori, care 
sunt prezentaţi cu fotografii şi date 
biografice în culegerea de folclor 
Ilenuţa Româncuţa. Din repertoriul 
ansamblului folcloric Ţărăncuţa din 
Durleşti, Chişinău 2009, Editura Cu 
drag, 288p. Concepţie şi realizare: 
Ştefan Sofronovici, Tatiana Sofro-
novici.

Activitatea timp de 22 de ani 
în cadrul ansamblului folcloric 
Ţărăncuţa din Durleşti, timp în 
care Tatiana a cules cântece po-
pulare, datini şi obiceiuri, pro-
movându-le, precum şi editarea 
culegerii de folclor Ilenuţa Ro-
mâncuţa, sunt pagini alese din 
viaţa regretatei interprete de 
folclor Tatiana Sofronovici, una 
dintre harnicele albinuţe, care a 
trudit în miraculoasa grădină a 
Folclorului.



• Hora este înţelepciunea strămoşilor mei.

• Neamul meu numai la înmormântări nu joacă,  
lacrimile bătături îi fac.

• De nu eşti neam cu hora neamului tău, eşti nimeni.

• Hora e altarul sufletului, purifică-ţi sufletul când pleci 
la ea.

• Dacă joci în horă  eşti plin de neam.

• Dacă simţi că eşti plouat, nu te du la horă-n sat.

• Mulţi încep hora, nu toţi o termină.

• A te ţine de mână în horă nu înseamnă că eşti prieten.

• Nu e numaidecât să termini treaba ca să intri în horă.

• Hora nu e numai la sărbători, dar se joacă în haine 
de sărbătoare.

• De te-a purtat mama în Horă, astăzi norocul te poartă.

• De te paşte Hora, primejdiile dau ocol.

• În Horă nu joacă numai picioarele.

• Tinerii în Horă pun foc, bătrinii – gust.

• A juca în Horă, înseamnă că eşti bun de însurat.

• Mai întîi se joacă hora şi apoi logodna.

• Când Hora are rădăcini adânci, toporul e de prisos.

• Hora are suflet – sufletul neamului.

• Hora nu plânge după acei ce o joacă, ci după acei ce 
o pot juca.

• Horele pot fi triste, cînd tu ţi-ai uitat rădăcinile.

• Scoate sufletul din horă, al tău păstrează-l pentru ea.

• Rădăcinile neamului doar în Horă dau ram.

• Şi Hora se lăstăreşte de lăstari sterpi.

• Prin Horă se lecuieşte un neam.

• Dacă ai prins rădăcini în Horă, nu te mai clatini.

• Hora nici măcar nu se împrumută.

• În Horă se plânge doar cu bucurie.

• Cu focul nu te juca, cu Hora – da.

• Numai în Horă duşmanului poţi să-i dai mâna.

• Hora e în două părţi dar nu te-a trădat niciodată.

• Când se joacă Hora, armele prind rugină.

• În Horă nu se intră cu arma.

• Hora pereche nu are.

• Hora nu vine la tine, tu pleci la ea.

• Hora iubeşte bărbaţii adevăraţi, fetele la horă sunt 
chemate.

Înţelepciunea Horei
• Marele bătălii se sfârşeau cu o horă.

• Cuvântul Horă l-a rostit chiar Dumnezeu.

• Muzica în Horă este grai.

• Hora este foc ce nu se stinge cu apă, ea stinge ince-
diul sufletului.

• De la Horă neamul se înmulţeşte.

• Hora mai întâi culege şi apoi alege.

• În Horă se intră şi se iese cu batista curată.

• Hora nu se face fală.

• Laudă-te lumii că eşti chemat la Horă.

• Fără bani tânjesc bogaţii – fără Horă un popor.

• Suntem bogaţi cu Hora, iar fără Horă – orfani.

• Hora e văzul şi auzul satului.

• De te prinde Hora – uiţi de tine.

• La Horă se face din ochi, dar numai din unu.

• La Horă nu se cască gura.

• Când te porneşti la Horă, cântăreşte-ţi capul.

• Hora te cheamă dar nu-ţi deschide uşa.

• La Horă uşa nu se deschide cu piciorul.

• Hora e împăcăciune.

• A ieşi la Horă înseamnă a ieşi în văzul lumii.

• Hora ţine de dor.

• La Horă nu se duce ca să-ţi treacă de urât.

• Nu bate clopotul când mergi la Horă.

• De vorbeşti Hora – îţi vorbeşti neamul.

• De n-ai fraţi – mergi la Horă.

• Hora poate creşte şi prunci.

• Pe el l-au legănat Horele.

• În Horă nu se face colb.

• Hora sub picioare face pulbere din care nici o armă 
nu va lua foc.

• Hora nu-ţi dă minte, dar multe poţi să înveţi.

• Hora e cu strigături, nu cu ţipete.

• De ce ţii doar de oftat, nu te du la Horă-n sat.

• La Horă colaci nu se dau.

• Hora e un câmp paşnic de luptă.

• Deşi Hora o iubesc toţi, mire pentru ea nu se găseşte.

• Hora nu se face de ochi frumoşi.

FILuŢă dIMCEa, s. Cociulia, Cantemir
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Înţelepciunea Horei
• Hora te primeşte la ea şi desculţ.

• Hora are miros de busuioc.

• Hora e moara ce varsă plăceri şi lasă amintiri.

• Hora nu e o dragoste la prima vedere.

• Râşniţa macină pasat – Hora un sat.

• Hora nu provoacă dureri, dar când se termină, toţi 
oftează.

• Ca să fii primul în Horă, nu e destul numai să poţi juca.

• Numai în Horă săracul poate fi bogat.

•  Pe cei săraci Hora nu-i pune deoparte.

• Vrei să fii deopotrivă cu toţi – vin-o la Horă.

• Hora nu e toiag să te sprijini în ea.

• Ac de cojoc pentru Horă nu se găseşte.

• Hora nimeni nu poate să o deie la brazdă.

• Dacă Hora e jucată în pădure – pădurea devine codru.

• Hora se încinge, dar nicicând nu arde.

• În Horă de te aprinzi, stinge-te singur.

• Hora nu se mănâncă, nu poţi să spui că te-ai săturat 
de ea.

• Horele sunt pentru toţi, nu toţi sunt pentru ea.

• Hora te trădează cinstit.

• Văruieşte-ţi casa – în sat e Hora.

• Ploaia poate potoli pojarul, în Horă  - doar colbul.

• Pojarul inimii nu-l poţi stinge cu apa, cu Hora da.

• Hora nu iubeşte pe cei ce îngenunchează în faţa ei.

• Te ţii puternic pe picioare – intră în Horă.

• De crengile uscate Hora se curăţă singură.

• La Horă nu se stă în rând.

• Intrând în Horă calci pe rădăcinele neamului.

• Hora nu e o pisică să o tragi de coadă.

• Când se aprinde Hora, se stinge un sat.

• Hora ţi-aduce nora, dar nu ţi-o îmblânzeşte.

• Dacă te ţii numai de Horă, rămâi flăcău bătrân.

• Hora nu încape în lada cu zestre.

• Horile aprind zorile.

• Oftatul în Horă nu e de durere, ci de plăcere.

• Prinde-te în Horă, când îţi vine rândul.

• Horele îmfrumuseţează florile.

• Florile călcate în Horă sunt jertfa Domnului.

• Hora e o căpcană pentru cei ce fug de însurătoare.

• Hora e ca o mamă, ea ne strânge pe toţi grămadă.

• Hora îşi întinde braţele pentru a cuprinde, nu pentru 
a cere.

• Hora e lăsată pentru oamenii de suflet.

• Hora e acolo, unde viaţa curge.

• Hora are aripi de Înger.

• Ca să nu te rătăceşti, ţine-te de Horă.

• Când de Horă-ţi vine dor, nu-ţi mai arde de ogor.

• Hora e ploaie curată sub cerul senin.

• Jarul de la Horă nu arede, el te încălzeşte.

• Hora e boala grea, căci te vindeci doar cu ea. 

• Hora nu-i soacră, să spui că-i acră.

• Hora e ca şi nora, cine o iubeşte, iubire primeşte.

• Hora şi biserica merg alături, Hora îi adună, biserica 
îi cunună.

• Pofta în horă vine jucând.

• Când se intră în Horă, nu se uită în urmă.

• Cine-n Horă prinde loc, o să prindă şi noroc.

• Cine-n Horă se iubeşte, de rău Domnul îi fereşte.

• Dacă-n Horă se sărută, satul va juca la nuntă.

• Tot câte doi, tot câte doi

• Hora-ncet se rotungeşte,

• Tot câte doi, tot câte doi

• Satul nostru se măreşte.

• Dacă în Horă nu ai cap, picioare nici atât.

• Hora cine vrea s-o joace, cu măciuca n-ai ce-i face.

• Jucând alături cu odorul, nu te mai doare piciorul.

• Când Hora se joacă din topor, cimitirile oftează.

• Găseşte-ţi locul în Horă.

• Hora nu se primeşte printre gard.

• La Horă nu se duce pe furiş.

• Fetele în Horă nu se întrec – cu ochii feciorii petrec.

• Fata în Horă nu se întrec – cu ochii feciorii petrec.

• Fata în Horă se vede de unde vine.

• Hora chiar dacă e mare, iubeşte să fie alintată.

• Hora e un colac de salvare.

• Norii împânzesc cerul, Hora – Pământul.

• Ploaia tulbură apa, Hora – dorul.

• Sabia apleacă capurile, Hora le ridică.

• Hora merită să fie jucată în vîrful degetelor.

• Duşmanii la Horă nu se bat, ei se întrec.

• Hora nu fuge de nimeni, dar nici nu-l aşteaptă.

• Când se joacă Hora, clopotele se dau în iubire.

• Hora e o povară inversă.

• Hora e o bibliotecă, unde se citesc doar gândurile.

• Hora în buzunar nu te caută. 

Realităţi Culturale  •  Nr. 5 / 2016 21 



Realităţi Culturale  •  Nr. 5 / 201622 

Mariana Cocieru (M. C.): Dle 
Dumitru Păsat, ce este şi de unde 
vine filosofia credinţelor româneşti? 
Care este aria lor de dăinuire şi de 
pătrundere în cugetarea omenească?

dumitru Păsat (d. P.): Filosofia 
credinţelor este cea mai veche dintre 
filosofii, care ne deplasează cu gân-
dul în cugetul neşovăitor al secolelor 
de viaţă populară, deoarece ele au 
fost cele mai puternice şi au rămas, 
până astăzi, neclătinate de vremuri, 
cu putinţă de aspiraţii în sfera gândi-
rii filosofice, cu înrădăcinări adânci 
în tot ce e substrat al vieţii etnice. 
Mutaţiile de gând ale credinţelor 
tind spre universal, spre o cuprinde-
re a totalităţii umane, în diversitatea 
multiplelor ei deveniri. Credinţele 
nu sunt doar simple opinii, fiindcă 
ele pun temeiurile unor principii ale 
existenţei în genere şi vin din trăirile 
vieţii colective, dintr-un amalgam de 
dorinţe şi aspiraţii, instaurându-se 
cu putere de lege nescrisă.

M. C.: Pe continentul european, 
se pare, nu toate popoarele au o filo-
sofie atât de vie şi atât de colectivă 
cum e filosofia credinţelor la români?

d. P.: Cosmogonia şi mitologia 
românească se fundamentează pe 
credinţele despre „facerea lumii”, 
despre „lume înainte de zidire”, des-
pre „crearea şi viaţa pământului”, 
despre „foc şi apă”, despre „toate 
câte sunt de nu se ştie când”.

M. C.: E o notă specifică a cre-
dinţelor noastre care converg în spa-
ţiul vieţii omeneşti...?

d. P.: De fapt, nu există teritorii 
ale spiritualităţii filosofice care să 
nu fie asaltate, sau cucerite chiar, de 

credinţe. O ambianţă sau alta de su-
flet, ce caută mereu un suport în altă 
simţire sufletească, conferă credin-
ţei forţa de a stăpâni realul, creându-
se o disponibilitate continuă a eului 
de a se regăsi în ceilalţi.

M. C.: Credinţele româneşti au 
devenit axiome, deoarece la oame-
nii acestui spaţiu românesc se afir-
mă o mare credinţă în tot, aproape 
magică. Care ar fi cea mai veche 
credinţă a noastră din punct de ve-
dere filosofic?

d. P.: Este consemnată de către 
Herodot la traci care, potrivit învă-
ţăturii lui Zamolxe (Zalmoxis), se 
„cred nemuritori prin fapta lor bună 
ca singură nepieritoare”. Prin aceas-
ta, credinţa se înstituia ca principiu 
de viaţă şi al vieţii, având putere de 
lege sufletească. Ceva mai târziu, 
credinţa că numai moartea pe pla-
iul în care ai văzut lumina zilei îţi dă 
dreptul la recunoştinţa semenilor 
tăi, îl duce pe dac la ideea supremă 
a jertfei, ceea ce era de fapt, o reîn-
toarcere în credinţa celor care nu-
mai aşa se vedeau „nemuritori”.

M. C.: În marea lor majoritate, 
credinţele noastre populare s-au 
născut din chintesenţa şi rostul lu-
crurilor. Românul le-a netezit asperi-
tăţile învrednicindu-le cu o anumită 
semnificaţie...

d. P.: Ca ele să fie mai mult 
decât sunt şi decât se înfăţişează 
omului. Le-a hărăzit prin credinţă nu 
numai o valoare utilitară, că şi una 
spirituală, legată de durata terestră a 
vieţii omeneşti. Să ne imaginăm la o 
adică, zidirea unei case. Numai câte 
are a trece omul de la adunatul nece-

sar al materialului până la finisarea 
ei. Şi încă ceva, începerea unui lucru 
nou se ciocneşte de existenţa mai 
multor supersiţii: ba că sălăşluiesc 
spiritele rele, ba că la temelia casei 
se află un şarpe sau că poate fi înăl-
ţată pe oseminte omeneşti. Iată şi 
un exemplu, nu din auzite. Pe strada 
Socoleni din cartierul Poşta Veche al 
capitalei au fost înălţate trei blocuri 
– tip cămin familial – pe locul unui 
fost cimitir. Locuind în preajmă, îi 
cunosc pe mulţi. Numai câte „păţa-
nii” au avut de îndurat sărmanii mei 
vecini. Ei cred în răzbunarea spirite-
lor, superstiţia aceasta asociindu-se, 
în viziunea lor, cu ideea de durată 
nesfârşită. E un „apel” către vreme, 
deoarece în popor se ştie că „numai 
vremea le face şi le desface pe toate”. 
Să nu uităm, însă, că vremea e altce-
va decât timpul măsurat, fiindcă ea 
cuprinde rosturile care „lucrează” în 
lucrurile lumii, de nu se ştie când, 
spre infinit.

M. C.: O asemenea ciudăţenie 
mi s-a întâmplat şi mie cu ceva timp 
în urmă. Locuind în perioada studen-
ţiei într-un cămin, aveam senzaţia că 
multe din neplăcerile care aveau loc 
în interior se datorau unor forţe in-
explicabile pentru mine. Bunăoară, 
într-o noapte am avut un vis cu totul 
ciudat. Într-un semiîntuneric se pă-
rea că mă strigă cineva pe nume. Mă 
ridic din pat şi îmi arunc ochii peste 
geam. În bătaia lunii am desluşit un 
chip de om negru, care, aparent, îmi 
făcea cu mână şi mă striga. M-am 
speriat şi am încercat să-mi fac sem-
nul crucii, dar mâinile nu mă ascul-
tau. Atunci mi-am amintit cuvintele 

FI
LO

sO
FI

a 

CR
Ed

IN
ŢE

LO
R

(In
te

rv
iu

)

MAriAnA CoCiEru DuMiTru pASAT



Realităţi Culturale  •  Nr. 5 / 2016 23 

bunicăi, care îmi povestea că în ase-
menea cazuri trebuie să-ţi faci cruce 
cu limba. Am încercat şi umbra s-a 
risipit, abia atunci m-am trezit, dar 
groaza acelui vis m-a urmărit multă 
vreme. Peste un timp aflu că acel 
cămin a fost construit pe un cimi-
tir. Revenind la subiectul nostru, aş 
vrea să aflu dacă dincolo de credinţă 
mai poate fi ceva?

d. P.: E sensul ei profund, care 
introduce ideea purităţii ce apără 
şi trebuie să apere casa omului. 
Credinţa, din punct de vedere filo-
sofic, poate fi adevărată, naivă sau 
un simplu joc al fanteziei, dar, in-
diferent de gradaţia ei categorială, 
înţelesurile ei sunt totdeauna sigu-
re. Credinţa, prin sine însăşi, de-
monstrează vieţii umane un anume 
simbol. Omul, evident, vieţuieşte 
în credinţă, dar simbolul i se reve-
lează în întâmplările de fiecare zi. 
Irealul credinţei este mereu împrej-
muit de aceste „păţanii”, pe care nu 
ai cum să le ocoleşti în real.

Printre altele, credinţa poate fi 
şi o postcunoaştere, o regrupare şi 
o reluare de situaţii în fapte petrecu-
te. Avantajul ei faţă de cunoaşterea 

imediată constă în faptul că se poate 
întemeia şi pe lipsa faptelor, de unde 
se şi explică diversitatea credinţelor 
care pot porni de la ceva sugerat. 
Este cazul când credinţa poate fi 
una falsă, dar statutul ei ontic nu 
se năruie prin aceasta, căci îşi are o 
existenţă originară în acţiunea unui 
substrat al conştiinţei.

M. C.: La noi, românii, credinţe-
le ne vorbesc despre lumea de afa-
ră, ca despre lumea în care „umblă 
lucrul slab, lucrul potrivnic omului”, 
căci lumea omului, cea din interior, 
îi „şopteşte” cele de mai sus. Anume 
ea este lumea credinţei...

d. P.: Dacă o are, acolo, în inte-
riorul său neexplorat de nimeni al-
tul, omul revine la credinţa sa. Indu-
bitabil, lumea de afară te primeşte, 
dar în cazul când credinţele îţi sunt 
slabe, ea te va cuceri totalmente. De 
aceea, ieşirea în lumea de afară nu 
trebuie privită oricum, fiindcă ie-
şirea în lumea de afară nu e orice 
ieşire. Pragul casei părinteşti, întru 
exemplificare, este, nici mai mult, 
nici mai puţin, împlântat în sufletul 
copilăriei noastre. Peste ani, trecem 
pragul casei şi ieşim pe poartă în lu-

mea de afară, miraţi de toate câte se 
petrec în această nouă lume.

M. C.: Ce se întâmplă cu omul 
după cel din urmă prag? Îi dispare 
lumea, lumea casei şi o parte a lumii 
celei mari, deoarece fiecare viaţă de 
om are o lume a ei în credinţele ro-
mâneşti care devine cu timpul un 
bun al memoriei colective? Sau e 
vorba totuşi de o recurenţă?

d. P.: E o întoarcere în fenomen 
cu înţeles apropiat, pentru ca lumea 
să se primenească în toate ale ei. 
Pragul copilăriei, prin ultima tre-
cere peste el, ne duce în lumea de 
„dincolo” de el. Astfel, lumea se va 
repeta mereu şi mereu. E un „ade-
văr adevărat” al credinţelor noastre, 
care sunt ca nişte adevăruri magice, 
care devin mai profund şi mai cu-
prinzător înţelese prin filosofia cre-
dinţelor.

M. C.: Mulţumesc mult, dle Du-
mitru, pentru conversaţie.

d. P.: Cu plăcere.

Interlocutor: Mariana COCIE-
RU, cercet. şt., Institutul de Filolo-
gie al AŞM

Iubesc aceste lin coline ce scaldă țara în primăveri 
şi saltă verdele-n albastru ce creşte-n ochi de prime veri, 
cocorii plimbă până în amurg semința visului de plopi 
întrecându-se cu norii violet-vătoşi în rozul fecioresc. 
Frunzele castanului aprind lumânările candelabrului ro-
tând şi răspândind cântecele Pascale, botează muguraşii 
lăptoşi în scutecele puhave de clorofila proaspătă.Iar va-
lea muntoasă îşi înfrânge catrința din colțul verde pen-
tru a odihni opincile de paie în afluentul ce creşte grațios 
spre fluviul căpitan de râul multaşteptat de mumucele 
bivolițe şi ieduții zburdalnici care nu-şi regăsesc locul 
din cauza conurilor încăpăținate care-şi ascund saltul 
la valurile şoimilor ce numără mugurii desfrunzindu-
se umbrind toloaca şi refugiind lângă liliacul ce vrea să 
coloreze locul recunoscut de lângă petroiaca stâncii.Ne-
număratele căsoaice apleacă liniştea spre crucea ce-nal-
tă din templul credinței spălând oglinzile sufletelor cu 
râulețele lacrimi de dragoste veşnică şi pură,din ploaia 
zăpezii de sus, umplând suflețelele neliniştite cu stropi 
de înviorare, cu mirezmele fericirii din stiblele sfinte hu-
lubărind întreg pământul, Binecuvântat de Duhul Sfânt.
Prin cântecele Pascale, prin răsunetul vestitrii din clo-
potul echilibrat îşi vindecă rănile sufletele misionate de 
pe drumurile pline cu lapoviță cerând vărsări de Binecu-
vântare şi de a nu perde vectorul cu Domnul, umplând 
cărările cu picături de agheazmă de la masa Crucii. Ar-

O zi Pascală aNGELa uRsaChE (ştIRBu-staMatI)

mata de Ingeraşi,Ingeri,Sfinți,Apostoli,Arhangheli,Sera
fimi,Heruvimi,Arhierei şi toți cei care slujesc Creatoru-
lui, aliniază Cerului slujba sa,mânând ploița să spele or-
birea iluzorie şi Încoronând din nou Adevărul Întronat.

Tatăl Nostru, Isus Hristos, Sfântul Duh, Maica Dom-
nului, Sfântul Nicolae, cei Doisprezece Sfinți, Doispreze-
ce Arhangheli, Binecuvântați oamenii fideli Creatorului 
de pe acest pământ, regăsindu-se prin fratele Isus şi apă-
ră-i de rătăciri şi de cei ce promovează păcatul. AMIN!

Iubesc aceste lin coline ce scaldă țara în primăveri 
şi saltă verdele-n albastru ce creşte-n ochi de prime veri.
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• Şansa nu bate de două ori la uşă;
• Dacă ieşi cu turma eşti oaie, dacă rămâi în casă eşti 

struţ;
• Lumea este stratificată după nivelul intelectual;
• Victoria şi înfrângerea au un numitor comun-moartea!;
• Binele vine de-a dreptul, răul pe ascuns;
• Şi cei ce fac rău aşteaptă bine de la alţii;
• Om bun este acela, care n-are putere să facă rău cuiva;
• IAD - bordel de cinci stele, RAI - hotel cu buget redus;
• Arta de a prelungi viaţa este arta de a nu o scurta;
• Prezentul leagă trecutul de viitor, dacă nu uităm rolul 

nostru în societate;
• Femeia e veşnicia lumii, dar poate oricând fi şi sfârşitul 

ei;
• Dacă vrem să avem un viitor va trebui să facem ordine 

în trecut;
• În armonie morală şi păcatul e o virtute;
• Cea mai tulburătore floare ar fi trandafirul dacă n-ar 

exista femeia;
• Dragostea este examenul cu cei mai mulţi corigenţi;
• O femeie vrea să aibă un picior cât mai mic, dar să tră-

iască pe un picior cât mai mare;
• În dragoste, ca şi în alte domenii, nu există oameni ce 

nu pot fi înlocuiţi;
• Pentru un sărac o bucăţică de pâine pare o bucată 

mare, pentru un bogat un diamant mare pare unul mi-
nuscul;

• Estetica este etica viitorului;
• Omorâm timpul în timp ce ne târâm spre moarte;
• Statistica e forma de a înşela realitatea;
• În fagurile inimii adun mierea iubirii;
• Şi anormalul face parte din normal;
• A cîştigat în luptă GLORIA şi acum doarme cu VIC-

TORIA;
• Cînd se taie de la cultură se adaugă la incultură;
• Alianţele politice nu sunt decât un conglomerat de lo-

zinci;
• Democraţia ne-a dat multiple drepturi, dar nu şi drep-

tul de a fi proşti;
• PARLAMENT-marele iarmaroc politic!;
• Mai bine cu pas de melc decît cu mers de rac;
• Un zbor în urcare e minus o cădere în plus;
• Lumea are nvoie de toată frumuseţea care i se poate 

oferi;
• A murit cinstit c-a fost muritor de sete;
• Arta respiră oxigen, talentul-libertate;
• În ţara orbilor cel cu un ochi e împărat;
• Înţesat de vicii proaste un măscărici s-a deghizat în 

costum de aristocrat;
• Definiţia fidelităţii este ratarea unei ocazii;

• Pentru un prost uneori munceşte o ţară întreagă;
• Bărbaţii femeilor frumose sunt pe vârfuri de vulcan;
• Poporul român nu s-a ridicat încă la înălţimea limbii pe 

care o vorbeşte;
• Întru-n partid plin de genii talentele sunt rare;
• Dacă oamenii nu cântă pământul moare;
• Cel mai serios râs este când râsul e ceva serios;
• Sunt oameni care nici pe gratis nu-s în stare să admire 

florile;
• Dacă ar fi să plângă de durere toate mamele odată, am 

găsi planeta inundată;
• Prin dragostea omului comunică Cerul cu Pământul;
• Nu tot ce e „gol” aduce bucurie;
• O minte mică şi o gură mare se întâlnesc mereu;
• Unde porcul este rege, scroafele sunt dame de curte;
• Natura are muzica ei. Femeia are şi natura şi muzica 

ei;
• Politica şi crimele sunt parteneri ciudaţi;
• Parlamentul este un ghiveci în care ţara creşte culturi 

de idioţi;
• Când vrei să pedepseşti diavolul nu aduci martori din 

rai;
• Dacă femeia ar fi fost bună Dumnezeu şi-ar fi lăsat-o 

Lui;
• Cel deprins cu gălăgia robinetului greu va înţelege 

şoapta izvorului;
• Educaţia frânează instinctele, dar nu le poate înlătura;
• Chiar şi frumosul printre mai frumoşi e un urât;
• Oamenii care povoacă râsul sunt doctori înăscuţi;
• Adevărul fără iubire-ucide!;
• Tangoul este o expresie pe verticală a dorinţei pe ori-

zontală;
• Chiar şi fiece bob de nisip e un capăt de ţară;
• Actorul nu e o profesie, ci o vocaţie;
• Între actorii păpuşari şi politicienii păpuşari există o 

asemănare izbitoare. Şi unii şi alţii trag sforile, numai 
că păpuşarii le sincronizează cu sunetul, iar politicienii 
le antrenează cu promisiunile;

• Dacă vrei să ascunzi ceva, ascunde-l în lumină;
• Să ne grijim mereu de LIMBA ROMÂNĂ- DIPLOMA 

NOASTRĂ DE NOBLEŢE;
• Cel mai longeviv împărat a rămas tot banul;
• Instinctele mor dar nu se predau;
• Dragostea este oarbă, căci se ia după pipăit;
• A supt de la două vaci ca să devină un mare bou!;
• Educaţia începe de la înţelegerea nevoii de politeţe;
• Plaiul nostru – la un picior îi revin mai multe guri;

AFORISME (MAXIME)
sERGIu COjOCaRu, or. Călăraşi
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