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Salut, dragă ORIZONT COGNITIV!
Aș dori să-mi răspundeți la următoarea întrebare: DE 

CE Paștele este sărbătorit pe date diferite? Dacă unele 
sărbători religioase au o stabilitate în ceea ce privește zilele 
calendaristice, diferența fiind de 13 zile între stilul nou și 
cel vechi,  apoi ziua Învierii Domnului cunoaște o schim-
bare în fiecare an… Care-i cauza?

Vasile STOLER, elev în clasa a VIII-a
s. Tocuz, r-nul Căușeni

ORIZONT COGNITIV: De ce? De când? De unde?

DE CE

www.floriledalbe.md

numerele 17, 18 vor apărea pe 14 mai a.c. în ediţie cu volum dublu (16 pagini). 

cificarea lui Iisus era pomenită 
în ziua de 14 Nissan, iar, după 
două zile, era marcată Învierea, 
indiferent dacă era duminică 
sau nu. După distrugerea Ieru-
salimului, evreii și creștinii s-au 
risipit în lume și sărbătoreau 
Paștele în funcţie de echinoc-
ţiul de primăvară, 21 martie.

Astfel, în sărbătorirea Paștelui 
se stabilise un fel de haos, pe 
care au încercat să-l înlăture 
bisericile creștine, catolică și or-
todoxă, dar fără succes. Vorba 
e că cele două biserici creștine 
folosesc două calendare dife-
rite, începând din anul 1582, 
când biserica apuseană catolică 
a trecut la calendarul gregorian, 
pe când răsăritenii ortodocși 
au rămas la calendarul iulian. 
Calculele celor două momente 
celeste sunt și ele diferite: apu-
senii bazându-se pe luna plină 
ecleziastică, pe când răsăritenii 
luând în calcul luna plină astro-
nomică. Chiar și data reală a 
echinocţiului de primăvară este 
calculată în mod diferit,  catolicii  

bazându-se  pe o dată fixă calcu-
lată din timp pentru echinocţiu.

Luna plină ecleziastică, în acest 
context, este calculată din vreme 
conform unor tabele bisericești, 
datele fiind prestabilite cu mult 
înainte. Ortodocșii, în schimb, 
urmează luna plină pascală, care 
este la o dată calculată pe baza 
observaţiilor astronomice. O 
primă încercare de uniformizare 
a datei serbării Paștelui în toată 
lumea creștină a avut loc în anul 
325, la iniţiativa împăratului Con-
stantin cel Mare. Atunci primul 
Sinod ecumenic, desfășurat la Ni-
ceea, a adoptat practica bazată 
pe calculul datei Paștelui care se 
reducea la următoarele norme: 
Paștele se va serba întotdeauna 
în prima duminică cu lună plină 
de după echinocţiul de primă-
vara; când prima lună plină de 
după echinocţiul de primăvară 
cade duminica, Paștele va fi ser-
bat în duminica următoare.

De-a lungul timpului, au exis-
tat și alte încercări de a „sincro-
niza” Paștele. Una din cele mai 

semnificative a fost Consiliul 
Bisericilor de la Aleppo (Siria) 
din 1997, la care s-a convenit 
ca echinocţiul să fie recunoscut 
pe 21 martie, în funcţie de ob-
servaţiile astronomice, luând în 
consideraţie meridianul de la 
Ierusalim, unde, de fapt, a avut 
loc Învierea. Dar până acum încă 
nu s-a dat curs acestei înţelegeri.

Diferenţa dintre sărbătoarea 
Paștilor nu are, deci, o bază teo-
logică serioasă, ci este mai mult 
un efect al diferitelor tradiţii ur-
mate de cele două ramuri ale 
creștinătăţii. Dacă în acest an ca-
tolicii au marcat deja Paștele pe 4 
aprilie, apoi noi, ortodocșii, abia 
urmează să sărbătorim pe 2 mai. 
Dar, uneori, când coincide com-
putul/calculul pascal, Paștele ca-
tolicilor este sărbătorit în aceeași 
zi cu cel al ortodocșilor. 

Oricum, dragi cititori, sper că 
v-am oferit mai multe informa-
ţii interesante cu privire la săr-
bătorile de Paști, care, de fapt, 
semnifică simbolul Învierii lui Ii-
sus Hristos, înviere care nu are o 
dată stabilă bătută în cuie, după 
cum nu are o limită nici optimis-
mul și credinţa creștinilor într-o 
viaţă veșnică de apoi. Dar, din-
colo de optimism, nu uitaţi să 
fiţi prudenţi, să respectaţi  toa-
te măsurile și recomandările de 
prevenire a infectării cu coro-
navirusul nemilos. „Paza bună 
trece primejdia rea!” este o 
înţeleaptă zicală populară vala-
bilă și de Paști. Sărbători fericite!

Ion antOn 

abonarea — 2021

Acord  liric

La Paști
Prin pomi e ciripit și cânt,
Văzduhu-i plin de-un roșu soare
şi sălciile-n albă floare -
e pace-n cer și pe pământ.
răsuflul cald al primăverii
adus-a zilele-nvierii.

şi cât e de frumos în sat!
Creștinii vin tăcuţi în vale
şi doi de se-ntâlnesc în cale
Își zic: „Hristos a înviat!”
şi râde-atâta sărbătoare
Din chipul lor cel ars de soare.

Pe deal se suie-ncetișor
neveste tinere și fete,
Bătrâni cu iarna vieţii-n plete;
şi-ncet, în urma tuturor,
Vezi șovăind câte-o bătrână
Cu micul ei nepot de mână.

George COşBuC

Paștele este sărbătorit  pe date diferite

Într-adevăr, mare încurcătu-
ră e cu sărbătorile noastre 

religioase! Şi multe nepotriviri 
se iscă din cauza stilurilor ca-
lendaristice, zise iulian și gre-
gorian sau „stil vechi” și „stil 
nou”! Când o lume întreagă 
sărbătorește, pe 25 decembrie, 
Crăciunul, noi deja ne pregătim 
de Anul Nou! Şi când o lume în-
treagă sărbătorește Anul Nou, 
noi abia ne pregătim să mar-
căm Crăciunul pe 7 ianuarie!

Cu Paștele, însă, povestea e 
un pic altfel, mult mai încur-
cată. Dar s-o relatăm pe rând. 
Sărbătorirea oficială a zilei În-
vierii a început să fie practicată 
numai în sec. al II-lea după Hris-
tos, fiind precedată în mod obli-
gatoriu de o perioadă de post. 
Data sărbătorii era adaptată la 
început după Paștele evreilor, 
numit Pesah, și cădea, de obi-
cei, în prima duminică după 14 
Nissan (această lună din calen-
darul evreilor ocupa o parte din 
luna martie și alta din luna apri-
lie), iar vinerea premergătoare 
era pentru amintirea morţii lui 
Iisus. În provinciile asiatice cru-



23 aprilie, 2021 Nr. 15 (4349), 16 (4350)2 AcTUALITATE • răBOj  InfOrmatIV

FĂCLIE A BIBLIOTECONOMIEI

27 aprilie - Ziua Drapelului de Stat

EVERESTUL                CĂRţILOR

Dedic acest articol scriitorului Ion Anton, dar și 
elevilor din clasele a XII-a de la Liceul Teoretic 
„Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău, precum 
și Bibliotecii „Ștefan cel Mare”, sub auspiciile că-
reia s-a desfășurat evenimentul de lansare a roma-
nului-cronică „Foka”, în cadrul clubului de lectu-
ră „Everestul cărților”, lansare care a avut loc la  
finele lui martie 2021, așa cum ne cer vremurile de 
astăzi, prin intermediul unei videoconferințe.

OMAGIU: Claudia Balaban la 80 de ani

MESAJ DE 
FELICITARE
Colectivul Săptămânalului pentru copii 

și adolescenți „Florile Dalbe”, publicație  
ajunsă recent la cea de-a 80 aniversare, vă 
felicită călduros, distinsă doamnă Claudia 
BALABAN, Regină în Regatul Cărții, om de 
cultură emerit, care - minune! - mergeți în 
același pas cu noi și iată că, la o distanță 
de doar două săptămâni, ne-ați ajuns din 
urmă, împlinind și Domnia Voastră ono-
rabila vârstă de 80 de ani. Însă vraja,  mi-
racolul ce se aține în preajma celor care 
lucrează de multe decenii  în beneficiul 
Copiilor face ca ei să rămână mereu tineri 
și energici. Colaborarea fructuoasă care ne 
leagă de mulți ani pe noi, cei de la „Florile 
Dalbe”, cu  magicienii cărții de la Bibliote-
ca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, ne 
umple sufletele de o sinceră bucurie pentru 

roadele culese de harnicii Dumneavoastră 
discipoli. Primiți, onorată doamnă, mesa-
jul nostru de felicitare, la care alăturăm 81 
de „flori dalbe” din cununa veșnică a Copi-
lăriei. La mulți ani cu sănătate!

Colectivul Săptămânalului „Florile Dalbe”

O Zână a Cărții, a primăverii vestitoare,
O simplă Doamnă, o generoasă directoare.
Mereu alături de copii și carte.
De-un car de ani, de ei nu se desparte.
Înaintașă și premergătoare,
Acea ce ține cartea ca valoare.
Un  colectiv conduce remarcabil,
Ce-i în putința unui om capabil.
E Doamna Balaban, ea-i directoare
În lumea cărții - Om cu Literă Mare.

La acest ceas aniversar, vreau s-o felicit pe o doamnă superbă, Claudia Ba-
laban - Om cu Literă Mare, o remarcabilă făclie a biblioteconomiei din Repu-
blica Moldova. Îi doresc tot binele de pe pământ, mulți ani înainte și tot atât de 
rodnici. Să nu-și încetinească niciodată ritmul, ci să-l mențină în continuare 
la cel mai înalt nivel. Minunatele calități ale doamnei Balaban, distinsă cu 
mute medalii și cu cea mai înaltă decorație – Ordinul Republicii,  le-am cântat  
într-un mănunchi de versuri, pe care vi le propun cu mare plăcere.

Om al Cărții și Bibliotecii
Destinul bibliotecii  mereu îl veghează,
La noi cuceriri colegii își mobilizează.
La anii cei frumoși, azi împliniți,
Mai mulți să-i adăugați: toți fericiți,
Frumoasă, optimistă  fiți mereu
Și să vă aibă-n pază Bunul Dumnezeu!

Cu respect, 
Eudochia BULAI, bibliotecar

 la Gimnaziul Răscăieți 
r-nul Ștefan-Vodă

Roman-cRonică 

Colectivul profesoral și elevii 
de la Liceul Teoretic „Iulia Has-
deu” au o colaborare strânsă 
cu Filiala „Ştefan cel Mare”, 
una din reţeaua de biblioteci 
ale B.M. „B.P. Hasdeu”. Cola-
borăm deja de mai mulţi ani, 
astfel lăsând elevilor spaţiu de 
a-și manifesta din plin talentele 
cu care sunt înzestraţi: măies-
tria de a scrie poezii și proză, de 
a recita versuri, de a susţine un 
monolog, un discurs, sau, pur 
și simplu, dorinţa arzătoare și 
setea nestăvilită de a citi cărţi, 
lucru tot mai rar întâlnit astăzi.

 Desigur, cea mai indicată 
cale de a face cunoștinţă cu 
opera unui scriitor este întâl-
nirea propriu-zisă cu prozato-
rul sau poetul. Astfel, în cadrul 
tradiţionalului Club de lectură 
„Everestul Cărţilor”, elevii  din 
clasele a XII-a „A” și „B” de la 
Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” 
au avut bucuria și onoarea 
de a întreţine o conversaţie 
emoţionantă cu scriitorul Ion 
Anton pe marginea romanu-
lui-cronică „Foka”, al cărui au-
tor este. Maestrul Ion Anton 
consemnează: „Dedic aceas-
tă carte memoriei buneilor și 
părinţilor mei, tuturor ghelău-
zenilor care au lăsat pe pământ 
urme adânci și nobile, întregu-
lui neam basarabean care a su-
portat cu demnitate și răbdare 

de sfânt starea de răstignit 
pe crucea destinului.” Astfel, 
romanul reflectă istoria basa-
rabenilor pe parcursul a 100 
de ani și, mai ales, a ţăranilor 
răzeși din satul Ghelăuza, raio-
nul Strășeni de astăzi, locul de 
baștină al scriitorului Ion An-
ton. Romanul este o reflecţie 
asupra destinului românilor ba-
sarabeni în perioada Imperiului 
Țarist, în perioada României 
interbelice, dar și în perioada 
de după cel de-al Doilea Război 
Mondial, în timpul regimului 
comunist. Anexarea Basarabiei 
de URSS din corpul României 
în 1940 a marcat destinul ba-
sarabenilor, acestora fiindu-le 
hărăzit să trăiască evenimente 
tragice, odioase, puse la cale de 

Drapelul țării mele mult ne place,
El și-a cules acele trei culori
De pe meleagu-mpodobit cu flori:
Cicoarea, floarea soarelui și macii.

Și tricolorul are sărbătoare:
A douăzeci și șaptea zi de-april.
De-i arborat, -  la vârstnic și copil
Le înflorește fața ca o floare...

Nici glonțul n-o să poată să-l înfrunte,
La zile mari – e-n fruntea tuturor.
Luați exemplu de la tricolor –
La toate fiți și voi mereu în frunte!

Titus ȘTIRBU

Drapelul 
ȚĂRII  MELE – 
TRICOLORUL

10 mii de laptopuri vor fi repartizate 
elevilor pentru lecții online

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
(MECC) a lansat repartizarea celor 10 000 de lap-
topuri achiziționate în cadrul Proiectului „Refor-
ma Învățământului în Moldova”. Primul lot de 
2400 de laptopuri a fost recepționat de MECC și a 
fost repartizat  în ziua de 14 aprilie. Despre aceasta 
a anunțat ministrul educației, culturii și cercetării, 
Lilia Pogolșa, transmite IPN.

„Chiar dacă la nivel global a fost raportat un deficit mare de 
laptopuri și piese necesare pentru fabricarea acestora, Ministerul 
Educaţiei, Culturii și Cercetării, de comun cu partenerul de coope-
rare, Banca Mondială, a reușit să achiziţioneze 10 000 de lapto-
puri – o cantitate maxim disponibilă pentru acest moment. Acest 
număr ne va permite să acoperim în totalitate necesităţile elevilor 
din ciclul gimnazial și liceal. Urmare a acestei distribuţii de tehni-
că, niciun copil care învaţă la gimnaziu sau liceu nu va rămâne în 
afara procesului educaţional din cauza că nu are acasă un com-
puter de la care să se conecteze la lecţii”, a precizat Lilia Pogolșa.

Prezent la eveniment, prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, a 
accentuat importanţa achiziţiei pentru sistemul educaţional din ţară.

„Investiţiile de azi în sistemul de învăţământ vor da roadele pes-
te 10-15 ani. Avem nevoie absolută de investiţii în intelect, în ma-
teria cenușie a tinerei generaţii, care în timpul apropiat va prelua 
pârghiile acestei ţări și este de responsabilitatea noastră să asigu-
răm ca viitoarele generaţii să fie mai inteligente și mai pregătite 
decât noi, cei din ziua de astăzi”, a declarat Aureliu Ciocoi.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerul Educaţiei, Culturii 
și Cercetării, atât cele 2400 de laptopuri recepţionate, cât și cele 
7600 care urmează să fie furnizate de agentul economic, vor ajun-
ge în toate raioanele ţării. Potrivit informaţiilor oferite de către di-
rectorii instituţiilor de învăţământ general din ţară, 9484 de elevi 
din clasele a V-XII-a au nevoie de calculator pentru a se conecta la 
lecţiile desfășurate online.

EDUCAţIE
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Lumina spiritului

• Ăsta mi se pare lucrul cel mai greu de învățat 
în contemplarea iubitei: să știi să-i privești 
ochii.

• Dacă fiecare ins ar activa fără gândul re-
compensei, pământul ar fi un rai.

• Suntem păcăliți; ni se spune că a mai trecut 
o jumătate de oră, sau că e șase – ca și cum 
asta ar avea vreo importanță. Important e fap-
tul că Timpul nostru, așa-zis al Vieții, e un Timp 
al Morții.

• În societățile așa-numite „primitive”, orice 
secret este o primejdie. Lucrul tăinuit devine, 
prin simpla lui tăinuire, primejdios omului și co-
lectivității.

• Când ești bătrân, iubești mai mult și suferi 
mai puțin.

MaxiME şi afoRiSME 
de Mircea ELIADE

  

EVERESTUL                CĂRţILOR

Un  Paşte  virtual
S-aproprie Învierea…
Pe la praguri – miros de cozonac 

și pască ce îţi inundă sufletul.
Dar va fi un Paște… altfel! 

*  * *
Astfel ceva știrbește farmecul 

sărbătorii mult așteptate!
Ah, iarăși pandemia! Şi cineva 

parcă-ţi lipsește… 
Îmi lipsesc rudele, colegii, săte-

nii, ieri plini de viaţă și mister, azi 
cu privirile rătăcite. Ceva s-a în-
tâmplat cu ei. 

Au chipul ostenit. Îngânduraţi,își 
cioplesc vacanţele de vis, sperând, 
zicându-și în surdină: „Totul va fi 
bine!”.

*  * *
Pe drum, pe hudiţe – pustiu. De-ai zice că-s 

niște secvenţe dintr-un film cu apocalipsa.
Ah, oamenii!... Unde-s oare oamenii?!... 
Sunt iar în izolare majoră ori s-a deschis bolta 

cerească și i-a înghiţit pe toţi?...
Sau poate apele primăverii i-au dus departe, 

pe valuri albe, albe ca spuma laptelui?...
Sau poate, obsedaţi de frica morţii... știţi și 

voi… cedează?...
*  * *

Ba nu, vedeţi niște umbre pe după obloane?... 
Uite, se arată încă una, apoi alta și tot așa 

până la infinit… 
Aceștia au fost și sunt oamenii!...
La prima vedere, zici că-s niște statuete fără 

emoţii.
De-atâta suferinţă, ce-a mai rămas din sufle-

tul lor?...
Doi ochi și-o lacrimă amară, care strigă:
,,Am ajuns s-o vedem și pe asta!” 

*  * *
Doar copiii... Măcar ei sunt 

bucuroși, rostind cu glas angelic  co-
linzi de ,,Învierea Mântuitorului”.

Apoi vor umbla on-line cu ouă ro-
șii, pe la vecini și neamuri, primind în 
schimb un răspuns înviorat cu: „Ade-
vărat a înviat!”.

Pentru cine, Doamne?…Pentru ce?... 
Doar pentru ca oamenii să-și fe-

licite vecinul tot on-line, primind în 
schimb un răspuns simbolic, on-line?

Şi în casa lui Dumnezeu, vom in-
tra virtual aflându-ne în spatele mi-
cilor ecrane, de unde vom urmări, 
emoţionaţi, slujba religioasă.

*  * *
…Apoi, așezaţi toţi la o masă, vom ciocni ouă 

roșii, ne vom felicita reciproc cei din familie. 
Nu vom uita, însă, de mască, dezinfectant, nici 

de perechea de mănuși noi…
O voce impasibilă ne va avertiza rece: 
,,Distanţa, nu uitaţi! Să păstrăm distanţa!”

*  * *
…Evadez… în stradă. Asfaltul cald parcă s-ar topi 

sub picioare. Soarele e sus, la amiază.
Ajung la Sfânta Biserică, cea care, pe timpuri, a 

salvat multe suflete rătăcite în întuneric. Cândva 
aici veneau credincioși fără număr, dar acum, în 
preajma catapetesmei, se așterne tăcerea…

Mă întreb: „Oare credinţa s-a pierdut și ea în 
hăţișul realităţii pandemice?!” 

Ba nu! Cred că s-a teleportat într-un alt spaţiu, 
deoarece… Sărbătorim un „Paște vir - tu – al”!  

teoctista COlţa,
 elevă în clasa a Ix-a

 la Gimnaziul ,,Dumitru Creţu”   
s. Cărpineni, r-nul Hâncești 

PRETEXT  PENTRU  MEDITAţIE   

desPRe „sibeRia cea de gheață!”
autorităţile sovietice: foame-
tea organizată din 1946-1947, 
colectivizarea, deportările sta-
liniste din anii 1941-1951, care 
reprezentau metode de impu-
nere a regimului comunist și, 
așa cum menţionează însuși 
Ion Anton: „aducerea Siberiei 
în satele Moldovei”. Romanul-
cronică, după cum remarcă 
Maestrul în Literatură, Iurie 
Colesnic, reprezintă o Sagă  Ba-
sarabeană. Dacă cercetătorii 
care studiază evenimentele și 
fenomenele istorice, pentru a 
descoperi adevărul istoric, răs-
foiesc documente de arhivă, 
analizează date statistice, măr-
turii ale vremii, atunci scriitorii, 
după cum notează Iurie Coles-
nic: „...de obicei, operează cu 
mai puţine cifre, cu statistici, cu 
cronologii. Ei au la îndemână 
un material mult mai impor-
tant, mai fin și mai convingător 
decât orice date - sufletul omu-

lui.” Astfel, elevii care au lectu-
rat romanul au trăit împreună 
cu eroii romanului, creionaţi 
de autor, aceleași sentimen-
te, emoţii, precum durerea, 
deznădejdea, furia, neputinţa 
provocate de pierderea casei 
părintești, a ţarinei pe care au 
muncit din greu, a meleagului 
natal, a valorilor perene: limba 
maternă, tradiţiile, credinţa în 
Dumnezeu, etc., dar și bucuria, 
iubirea, care sunt ca niște raze 
de soare în întunericul pogorât 
peste români, niște minuni, da-
ruri oferite de Providenţă.

În cadrul evenimentului, 
elevii Victoria Preguza, Irina 
Caraulan, Gianina-Andreea 
Honcilă, Anastasia Cucu, Eca-
terina Malahova, Ariadna Si-
mionica, Mihaela Voica ș,a. au 
avut fericitul prilej să discute cu 
autorul romanului „Foka” des-
pre străbunicii, bunicii, părinţii 
dumnealui, dar și despre alţi 

consăteni ai personajelor cen-
trale, care au avut de îndurat 
atrocităţile regimului comu-
nist; au aflat despre faptul cum 
a ajuns să scrie acest roman-
cronică. Deseori, tinerii de as-
tăzi nu prea cunosc informaţii 
concrete despre trecutul nea-
mului din care fac parte sau dis-
pun de informaţii sumare, ce se 
reduc la niște date statistice. 
Iată că, în urma lecturii roma-
nului „Foka”, dar și a discuţiei 
cu maestrul Ion Anton, elevii-
participanţi la conferinţă au 
fost sensibilizaţi de anvergura 
tragediei românilor basarabeni 
în timpul regimurilor ţarist și 
comunist. Astfel, o parte din 
aceștia și-au propus să studie-
ze mau profund subiectul, por-
nind de la ideea de a intervieva 
membrii propriei familii care își 
mai amintesc despre acele vre-
muri de restriște. 

A scrie un roman sau o operă 
știinţifică despre evenimentele 
și fenomenele  istorice, atunci 
când istoricii nu și-au spus încă 
ultimul cuvânt, mi se pare un 
act de mare curaj literar și 
știinţific. Le doresc elevilor mei 
să dea dovadă de acest curaj și, 
în scurt timp, să avem ocazia de 
a citi cercetările sau chiar ro-
manele lor, deoarece sunt con-
vinsă că au și curaj, și talent. 
Scriitorul Ion Anton le-a oferit 
această ocazie prin exemplul 
său, prin acest minunat roman-
cronică „Foka”, pentru care îi 
mulţumim mult.

maricica DOrIn, profesoară 
de istoria românilor 

și universală 
mun. Chișinău,
Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”

Semenii tăi

Melodia și textul piesei au 
fost scrise de Andreea, iar 
aranjamentul e semnat de 
Natan. „Cântecul e despre pe-
trecere și distracţie, ceea ce ar 
însemna că e normal să fii ve-
sel și să te mai distrezi uneori”, 
spune Andreea.

Tare bine îi șade cu catrinţă, 
ie și brâu moldovenesc. Primul 
său videoclip de muzică popu-
lară, „Moldoveancă-s cu mult 
foc”, l-a lansat pe când avea 
doar 10 ani. A fost realizat în 
colaborare cu Orchestra ,,Lău-
tarii”, dirijor Nicolae Botgros. 
Iar piesa „Îmi iubesc familia”, 
cântată de tată și fiică de mai 
mulţi ani, a devenit una din 
preferatele publicului.

Tatăl ei o încurajează să 
meargă pe drumul ales în lu-

mea muzicii. A fost impresi-
onat, atunci când a auzit-o 
pe Andreea cântând la pian. 
Fetiţa de mult își dorea să aibă 
o piesă a ei și faptul că aceas-
tă dorinţă s-a realizat a fost o 
bucurie pentru cei apropiaţi. 
Mama o ajută să-și aleagă 
ţinuta scenică pentru o emisiu-
ne sau un concurs la care tână-
ra trebuie să arate întotdeauna 
impecabil.

Artista a plasat pe canalul său 
de yutube mai multe cover-uri 
la câteva piese cunoscute ale 
cântăreţilor din România și 
Moldova. E abia la început de 
cale, dar toate visurile ei devin 
realitate, deoarece are curajul 
să le urmeze.  

Renata cUPcEA

cu inima deschisă spre muzică

La vârsta de 13 ani, e o fire energică și are mari 
aspirații spre viitor. Visează să devină o artistă la fel 
de cunoscută precum este și tatăl său, Igor Cuciuc. 
Andreea CUCIUC a scris o piesă și a lansat și un 
videoclip, creație proprie. Desigur, artistul a apreci-
at munca tinerei și e mândru de fiica sa.
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ne doRim Un Paşte FeRicit!

Un copil își întreabă tatăl:
- La ce vârstă te-ai căsătorit, 

tăticule?
- La 25 de ani.
- Şi mama?
- La 22 de ani.
- Înseamnă că mama s-a că-

sătorit cu trei ani mai înainte?
*  *  *

- Marcel, numește cinci lu-
cruri care conțin lapte.

- Untul, brânza, înghețata, 
vaca și oaia.

*  *  *
Învățătorul:
- Ce ne poți spune despre 

Constelația Peștilor?
Elevul:
- Este unicul loc unde sunt 

pești, dar nu sunt pescari. 
*  *  *

Învățătorul:
- Celui care va ieși primul la 

tablă îi voi majora nota cu un 
punct.

Un elev:
 - Ies eu… Dați-mi, vă rog, 

un cinci…
*  *  *

Mergând pe stradă, împre-
ună cu mama lui, un băiețel 
văzu în vitrină o broască țes-
toasă.

- Cât costă? întrebă el.
- Foarte scump, răspunse 

mama.
 - Dar fără ambalaj?

Glume

VERNISAJ  PASCAL

Vera CRĂCIUN

Agitaţia şi emoţiile din 
preajma sărbătorii Sfintelor 
Paşti i-a cuprins pe toţi, de la 
mic la mare. Învârtecuşii din 
clasa a IV-a „B” de la Liceul Te-
oretic „A. I. Cuza” din capitală 
au dorit mult să-şi bucure pă-
rinţii şi bunicii, de Ziua Învie-
rii, cu daruri simbolice create 
de ei. „Doar aşa, susţin copiii, 
vom avea un Paşte cu adevă-
rat fericit”. Doamna învăţătoa-
re Elena ERIZANU-PÂNZARI, 
care le este întotdeauna ală-
turi cu sfaturi şi sugestii, i-a 
ajutat şi de această dată să-şi 
realizeze gândurile. Elevii au  
încondeiat ouă, au făcut dese-
ne, au confecţionat coroniţe, 
jucării şi alte obiecte cu sem-
nificaţie pascală.

După câteva zile de muncă 
inspirată, Sofia CERNEI, Ga-
briela CIBOTARU, Valeria 
FLORICA, Dumitru SAREV, 
Paula MATVEEV, Mihai și 
GABRIELA PĂUN, Stanislav 
SMIRNOV, Elvira ZAVERIU-
HA şi-au expus lucrările în 
cadrul unui vernisaj cu gene-
ricul „Hristos a înviat!”. Alexia 
BODRUG a demonstrat un ve-
ritabil talent de artist plastic, 
cu sculptura sa, „Mama Mân-
tuitorului”.   

O atmosferă specială dom-
nea şi la ore: copiii discutau 
despre tradiţii, datini, sim-
bolurile pascale, precum ar 
fi Lumina Sfântă, ouăle roşii, 
Iepuraşul de Paşte. Povesteau 
cu multă căldură cum sărbă-
toresc ei Ziua Învierii în mijlo-
cul familiei. Aceste momente 
emoţionante le-au adus bucu-
rie în suflet, grăbind venirea 
sărbătorii mult aşteptate.  

Lica MOVILĂ 

moțata  și  oUL  VoPsit
O moţată de găină
Vine la o gospodină 
şi îi spune răspicat:
- Cotcodac, cotcodac!
eu acuma am aflat, 
Că din coșul plin cu ouă,
Dăruite cu drag vouă,
nu mai e nici unul alb...
toate-s roșii, puiu-mi spune.
el e mic, dar presupune
Că n-au fost ouăle bune.
O, ce mare supărare,
astăzi nu mai vreau mâncare!
- Calmă fii, râde cu șagă

OUĂLE ROŞII 
și legenda lor

Domnul nostru Iisus Hristos se 
afla răstignit pe cruce, cu mâinile 
și picioarele bătute în cuie. Rănile 
sale sângerau. Dușmanii îl batjo-
coreau de jos.

Veni acolo, sub cruce, Maica 
Domnului, care plângea cu lacrimi 
amare. Avea un coș cu ouă sub 
braţ și vorbi astfel:

- Nu-l mai chinuiţi pe Iisus, oa-
meni răi ce sunteţi! Luaţi ouăle 
din coș și nu-l mai batjocoriţi, că el a făcut numai bine oa-
menilor!

Răutăcioșii vrăjmași ai lui Iisus, în loc s-o asculte pe Maria, 
au început a-l batjocori și mai tare.

Văzând aceasta, Maica Domnului puse coșul cu ouă sub 
crucea răstignirii și porni să plângă în hohote, de se cutre-
mura cămașa de pe dânsa.

Coșul stătea așezat jos, lângă cruce, iar de sus curgea pes-
te ouă sânge din rănile Domnului.

Mântuitorul Iisus privea de sus spre coș și vedea cum se 
înroșesc ouăle cu sângele său. El zise astfel:

- De-acum încolo, să faceţi și voi ouă roșii, ca să vă aduceţi 
aminte de răstignirea mea.

După ce a înviat Domnul Iisus, Maica Sa Maria a roșit ouă 
și le-a dat oamenilor, grăindu-le: „Hristos înviat!”

De atunci, întotdeauna, la Sfintele Paști, credincioșii vop-
sesc ouă și le ciocnesc zicând: „Hristos a Înviat!”

EşTi iSTEţ?
Găseşte în această imagine două ouă identice. trimite 

răspunsul la redacţie şi participă la concursul nostru.

Sofia cERNEI

Gospodina din ogradă...
Vreau să știţi, și mic și mare –
Vine-o sfântă sărbătoare!
Vine Paștele Sfinţit,
De-aia oul e vopsit!
lângă coș, voioasă-foc,
Sofi spune: - Se dă cioc! 
şi-al cui ou este mai tare, 
fără moft și jale mare,
acel brav copil câștigă.
restu-o pun de mămăligă...
Voi, copii cuminţi, frumoși,
V-aţi ales un ou din coș?

Gabriela cIbOTARU

Dumitru SAREv

mihai și Gabriela Păun

Stanislav SmIrnOV

Alexia BODruG

Paula matVeeV lucrare de valeria FLORIcA Elvira ZAvERIUHA

Le spunem învârtecușilor care au trimis răspunsuri corecte 
la jocurile publicate în numerele din:

12 februarie, 26 februarie: Teoctista COLŢA (s. Cărpineni, 
r-nul Hâncești).

12 martie, 26 martie: Maxim BOTNARU (s. Copăceni, r-nul 
Sângerei), Victoria GHERBALI (s. Iargara, r-nul Leova), Teoctis-
ta COLŢA, Tatiana CAZACU (s. Măgdăcești, r-nul Criuleni).

 Ineluş

BRaVo, iSTEţiLoR!
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REGii  DaCiLoR  STRĂBUNi

DECEBAL, ultimul rege al Daciei (I)

MOMENT LIRIC

Ion  ANTON

MOŞTENIRE
Prin visele strămoşilor păşteau turme de miei
Şi cai împerecheaţi trăgeau pe-ogoare pluguri,
Iar inimile lor se închinau la zei
Precum se roagă soarelui copacul plin de muguri.
O, sufletele lor! Erau ca ciocârlia –
Zburau tot între soare şi lotul de pământ.
Ar fi ajuns la ceruri, de nu aveau cu glia,
Ca-ntr-o căsătorie, un prunc de legământ.
Prin visurile noastre zvâcnesc rachete-n zbor
Şi pluguri viguroase sunt  trase de tractoare,
Iar inimile toate se-nchină-n Viitor,
Precum se-nchină soarelui copacul plin de floare.
Dar totuşi cântă-n noi, ca pe un lan de vii,
Un cor de păsări sacre, pe nume  c i o c â r l i i.

1. Cea mai faimoasă descriere 
Istoricul latin Cassius Dio l-a pre-

zentat pe Decebal ca fiind un duș-
man de temut al romanilor. „Dece-
bal, regele dacilor, era priceput în 
ale războaielor și iscusit la faptă, 
știind când să năvălească și când să 
se retragă, meșter în a întinde curse, 
viteaz în luptă, știind a se folosi cu di-
băcie de o victorie și a scăpa cu bine 
dintr-o înfrângere: pentru cari lucruri 
el a fost mult timp un potrivnic de 
temut”, relata Dio Cassius, în Istorii, 
volumele în care a descris războaiele 
daco-romane. 

2. Cum a ajuns rege 
Potrivit istoricilor, Decebal s-a 

născut între anii 50 și 60 d.Hr. și a 
ajuns la conducerea țării în anul 87, 
într-o perioadă în care Dacia se afla 
sub amenințarea armatelor roma-
ne. Puterea i-a fost cedată de bună 
voie, potrivit relatărilor unor istorici 
antici, de către regele Duras-Diur-
paneus, iar decizia a permis astfel 
reorganizarea și întărirea statului dac. Decebal 
ar fi fost fiul regelui Scorilo, potrivit interpretării 
date de istorici unei inscripții descoperite în Sar-
mizegetusa Regia. Este vorba de un vas, proba-
bil unul de cult, ștanțat cu inscripțiile Decebalus 
Per Scorilo, scrise cu litere latine. Istoricul Hadri-
an Daicoviciu a tradus inscripția prin: Decebal 
fiul lui Scorilo. „Într-adevăr, cuvântul per (înru-

File din istoria învățământului
În Muzeul școlar din incinta Liceului Teoretic „Alexandru Agapie” din Pe-

peni, Sângerei, există mai multe compartimente tematice. Nouă, însă, ne-au 
atras atenția filele din istoria învățământului, istorie pe care o propunem într-o 
formă succintă atenției cititorilor paginii tematice PATRIMONIU.

MUZEUL  NOSTRU

După anexarea Basarabi-
ei la Imperiul Rus în 1812, 
învăţământul a suferit unele 
schimbări, cu toate că era la 
un nivel inferior de evoluţie.  
Deoarece Basarabia era în 
componenţa  Imperiului Rus, 
limba română a fost înlocuită 
în şcoli cu limba rusă. În teri-
toriul basarabean, 88% din 
populaţie era analfabetă,  iar 
printre femei -  96%. Din 208 
mii de copii de vârstă şcolară 
studiau doar 41mii, adică 
1/5 din numărul lor. Aceas-
tă situaţie era din cauza că 
pentru învăţământ se alocau  
doar 7 copeici pe cap de locu-
itor. Aici nu au fost înfiinţate 
instituţii de învăţământ su-
perior, de aceea tinerii erau 
nevoiţi să părăsească ţara şi 
să plece la studii în Imperiul 
Rus. Doi tineri din localita-

te au plecat să facă studii la 
universităţile din Rusia: Ser-
ghei Fetescu, la Facultatea 
de drept Novorossiisk,  iar 
la  Universitatea din Iuriev a  
studiat Ion Ilaşco. Ca în multe 
localităţi, situaţia fiind dezas-
truoasă, în satul Pepeni nu era 
şcoală în perioada dată. 

În 1867, s-a terminat 
construcţia edificiului actua-
lei biserici cu hramul sfinţilor 
mari arhangheli Mihail şi Ga-
vriil. În acelaşi an, părintele 
Alexandru Agapie a deschis 
şcoala parohială în propria-i 
casă. Învăţători erau preotul 
paroh şi cântăreţul Parfenie 
Parasca. 

Prin anul 1872, s-a înche-
iat construcţia anexei auxili-
are din curtea bisericii, ce se 
păstrează şi azi. Începând cu 
acel an, anexa a devenit sediul 

GLOSAR  EXPLICATIV  

dicționaR de istorie
B
• barbarie – termen prin care L. H. Morgan desemnează a doua 

etapă a orânduirii comunei primitive.
• barbută – monedă veche a cărei valoare a variat după epoci 

și care a circulat la începutul secolului al XIX-lea în Țările Române.
• bardă – (în trecut) secure folosită ca armă de luptă.
• bardiș (ă)  – armă asemănătoare halebardei, cu coada de 

lemn, lungă.
• baretă – căciulă de postav sau de catifea, cu trei sau patru 

colţuri, purtată de unii soldaţi din Occident. 
• baricadă – întăritură improvizată folosită în timpul luptelor 

de stradă.
(Va urma)

(Continuare nr. 11-12 din 26 martie  a.c.)

şcolii parohiale din Pepeni. 
Vestea despre şcoala paro-
hială din Pepeni a ajuns la 
autorităţile judeţene din Soro-
ca. Reformele administrative 
din perioada respectivă  im-
puneau creşterea numărului  
ştiutorilor de carte. Zemstva 
judeţeană din Soroca a făcut 
un demers către organele su-
perioare pentru deschiderea 
la Pepeni a şcolii ministeriale, 
finanţată de stat. De la înce-
put, a fost şcoală cu o singură 
clasă cu durata studiilor de 2 
ani. Din 1898, când a fost dat 
în exploatare edificiul şcolii-
tip de 3 clase, cu cancelarie, 
cabinet metodic, şcoala din 
Pepeni a fost transformată în 
şcoală de voloste cu durata 
studiilor de 4 ani. Pe atunci, 
satul Pepeni era centru de 
voloste, din componenţa că-

Decebal a fost ultimul rege al Daciei şi un personaj de legendă în istoria poporu-
lui român. A fost omul care a condus armatele Daciei în cele mai crunte confrun-
tări din Antichitate. Decebal a sfârşit ucigându-se, iar după moartea sa, o parte 
a teritoriilor aflate în stăpânirea lui au intrat în componenţa Imperiului Roman. 

Decebal, ultimul rege al Daciei, este unul dintre personajele fascinante din 
istoria românilor. Domnia sa, de două decenii, a avut loc într-o perioadă în 
care Imperiul Roman se afla într-o continuă expansiune şi reprezenta cea mai 
mare ameninţare pentru poporul care stăpânea teritoriile actuale ale României. 
Armatele regelui dac au fost înfrânte, în cele din urmă, de romani, iar o parte 
a ţării a devenit provincie a Imperiului. Totuşi, regele înfrânt a rămas în istorie 
ca un adversar de temut chiar şi pentru puternicul Imperiu Roman. 

În edițiile următoare ale PATRIMONIU-lui, vă vom prezenta zece lucruri mai 
puţin cunoscute despre regele Decebal.

dit cu latinescul puer) are în limba traco-dacilor 
înțelesul de „fiu”, ca, de pildă, în numele Zuper. 
Alfabetul grecesc e înlocuit cu cel latin; pe ma-
rele vas de cult descoperit la Sarmizegetusa 
inscripția DECEBALUS PER SCORILO e redactată 
în limba dacilor, dar cu litere latine”, constata 
Hadrian Daicoviciu, în volumul „Dacii” (1965). 

(Va urma)

ruia făceau parte 18 sate: 
Pepeni, Bălăseşti, Frăţeştii 
de Sus, Frăţeştii de Jos, Slo-
veanca, Ciutuleşti, Casovca, 
Cotiujenii Mici, Alexeevca, 
Drăgăneşti, Alacai, Larga, 
Petreşti, Vladimireşti, Copă-
ceni, Clişcăuţi, Prepeliţa.

 În şcoala de voloste Pepeni 
învăţau copii şi din satele 
sus-numite. În sec. al XIX-lea, 
numărul elevilor din şcoli 
era foarte redus. Ca de obi-
cei, învăţau copiii slujitorilor 
bisericii, apoi, în legătură cu 
reforma în învăţământ, erau 
înscrişi şi copiii ţăranilor, mai 
cu seamă băieţii, dar nu obli-
gatoriu. În şcoală învăţau şi 
cei şase copii ai protoiereu-
lui Alexandru Agapie. Preotul 
Alexandru Agapie a avut gri-
jă de şcoala din satul Pepeni 
până la sfârşitul vieţii sale. 
Preacucernicul părinte s-a 
stins din viaţă în anul 1910, 

fiind înmormântat în ograda 
bisericii din sat. În anul 1996, 
când la Pepeni şi-a început 
activitatea liceul-gimnaziu, 
direcţia liceului, autoritatea 
publică locală şi profesorii de 
istorie din instituţie  au de-
cis: liceul-gimnaziu Pepeni va 
purta numele protoiereului 
Alexandru Agapie, care con-
comitent cu munca sa de sluji-
tor al cultului, a trudit cu toată 
suflarea pentru dezvoltarea 
învăţământului în localitatea 
noastră.

Dumitru VULPE 
şi Eugen LOCOMAN, 

elevi în clasa a VIII-a „A”
la L.T. „Alexandru Agapie” 

Coordonatori:
V. Vulpe, profesor de istorie, 
şi M.Grosu, responsabil 
de Muzeul școlar

s. Pepeni, r-nul Sângerei
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Democraţia  şi  drepturile  omului

Cei  mici  trebuie  protejați

Vreau să trăiesc într-o țară cu justiție corectă

Cum poluează mediul digital
Specialiștii au calculat că un e-mail 

simplu, fără fotografie atașată, gene-
rează în medie 4 grame de dioxid de 
carbon de când pleacă de la expedi-
tor, trece prin diferite centre de date 
și până ajunge la destinaţie și este 
deschis. 

Tot acest proces de trecere a unor 
date informatice prin reţele și serve-
re necesită consum de electricitate, 
electricitate pentru a cărei producere 
se consumă resurse și se generează 
dioxid de carbon. 

Iar impactul digitalului asupra me-
diului s-a accentuat de la apariţia stocărilor în „cloud”, pentru că 
este vorba despre un conţinut stocat în centre de date, în clădiri 
uriașe, pline cu servere. Acestea funcţionează 24 de ore din 24, 
iar, pentru a evita supraîncălzirea lor, se folosesc sisteme de cli-
matizare care „înghit” foarte multă energie. Un centru de date de 
10.000 de metri pătraţi ar consuma, astfel, tot atâta electricitate 
cât un oraș de 50.000 de locuitori timp de o zi. 

S-a calculat că, dacă internetul ar fi o ţară, ea ar fi al treilea 
consumator mondial de energie, după China și Statele Unite. Iar 
acestea sunt studii făcute înainte de pandemie. Cum pandemia și 
lockdown-ul, cu munca de acasă, au avut ca revers refugierea în 
online, probabil că cifrele sunt acum și mai mari.  

Cum ne putem comporta ecologic în online
Studiul companiei britanice Ovo Energy a calculat că zilnic sunt 

trimise 64 de milioane de e-mailuri inutile. Printre ele, sunt nume-
roase mesaje de mulţumire. Pe primul loc e cuvântul „mulţumesc”, 
urmat de formula „weekend plăcut”, apoi „primit”, „seară bună”, 
„și ţie” și acronimul „LOL”, care desemnează prescurtarea expresi-
ei din engleză „râd în hohote”.

Sunt, până la urmă, mesaje care ar putea fi evitate. Asta nu în-
seamnă să renunţi la regula politeţii între colegi, ci ar fi, mai de-
grabă, o invitaţie la reflecţie: este oare cu adevărat necesar să tri-
mitem mail-ul respectiv? 

Ce mai putem face pentru a reduce poluarea digitală? 
- Putem începe prin a opri echipamentele după ce nu mai lu-

crăm, în loc să le lăsăm în stand-by. 
- Putem reduce numărul de ferestre deschise într-un browser, 

atunci când folosim internetul. 
- Putem renunţa să ne uităm excesiv la filme online.
- Putem să ne facem „curăţenie” în e-mailuri, să le triem sau să 

le ștergem. 
Sunt gesturi simple cărora li se mai adaugă o recomandare: 

încetaţi să trimiteţi e-mailuri inutile!

Toate guvernele trebuie să asi-
gure ca educaţia să respecte şi să 
promoveze următoarele principii:

• Preţuirea diversităţii
• Includerea tuturor
• Acordarea de şanse egale tu-

turor
• Respectarea demnităţii umane
• Convieţuirea în pace
Întrebare: 
Sunt respectate aceste principii 

în anturajul tău (în clasă, în grup, 
în organizaţia din care faci parte 
etc.)?

Pe un eșantion de la 1 la 10 ce 
notă le-ai da?

Dreptul  la  un  mediu  sănătos

Internetul poluează!

În familia ta a mai apărut 
un frăţior sau o surioară şi 
de acum înainte nu mai eşti 
unicul copil. Trăieşti ceva 
neobişnuit şi necunoscut, în 
acelaşi timp, multe lucruri 
se schimbă. Toţi se agită 
în jurul celui mic, apar noi 
responsabilităţi şi treburi cas-
nice. Dar ceea ce te deranjea-
ză cel mai mult este faptul că 
ţi se pare că părinţii îţi acordă 
şi petrec mai puţin timp cu 
tine decât până acum. 

Eşti supărat şi te simţi sin-
gur? Iată câteva sfaturi şi su-
gestii care-ţi pot fi de mare 
folos:

1. Într-o familie toţi copi-
ii sunt egali pentru părinţii 
lor. Chiar dacă mai ai o soră 
sau un frate mai mic, pentru 
mama, tata, bunei sau alţi 
apropiaţi tu rămâi la fel de 
important şi scump.

2. Dacă ţi se pare că părinţii 
îi acordă mai mult timp şi 
atenţie frăţiorului sau surioa-
rei, este din cauza că cei mai 
mici sunt foarte neajutoraţi. Au 
nevoie să fie mereu protejaţi şi 
liniştiţi atunci când plâng.

3. Tu ai marea onoare să 
devii un model pentru fratele 
sau sora ta. Cere-i mamei sau 
tatălui să-ţi dea unele sarcini 

pentru a-l ajuta pe cel mic. 
Arată-i cum este corect şi bine 
să se joace, să-şi strângă lucru-
rile, să pronunţe numele celor 
mai mari sau să se îmbrace.

4. Povesteşte-le prietenilor 
şi colegilor despre fratele sau 
sora ta. Fă-le cunoştinţă prie-
tenilor cu fratele sau sora ta şi 
petreceţi timpul împreună.

5. Când mama sau tata îţi 
propun să mergeţi la plimba-
re, nu refuza, plimbaţi-vă cu 
toată familia.

Părinţii te iubesc şi vor avea 
mereu grijă de tine. Bucură-te 
că ai pe cineva mai mic lângă 
tine şi că puteţi împărtăşi unul 
altuia tot ce vi se întâmplă.

Părerea fermă a oamenilor precum că li se 
cuvin anumite drepturi a apărut din timpurile 
străvechi și a traversat întreaga istorie. Fiecare 
om are dreptul la viaţă, la libertate, la libera ex-
primare. Un om nu poate fi numit de cineva vi-

novat într-o anumită situaţie, până când nu este 
judecat corespunzător legilor.

Din păcate, în zilele noastre sunt unele situaţii 
când nu se face dreptate, din cauza corupţiei în 
justiţie. De aceasta putem învinui atât judecăto-
rii care iau mită, cât și persoanele care dau mită 
pentru a-și reduce pedeapsa sau, în general, pen-
tru a rămâne  nepedepsite. Acest  fenomen face 
ca oamenii să-și  piardă încrederea în justiţie, 
știind că banii pot rezolva conflictele. Evident că 
un cetăţean simplu, fără venituri considerabile, 
fiind în proces de judecată cu o persoană mai în-
stărită, care are un avocat bine plătit, nu are pri-
oritate în luarea deciziei de către unii judecători. 

Însă, pe lângă astfel de situaţii, există totuși și 
justiţie adevărată, judecători incoruptibili. Acest 
lucru ne face să avem speranţa unui stat de 
drept, în care legea  se află în capul mesei.  

Vreau să trăiesc într-o ţară cu justiţie corectă, 
unde se respectă drepturile tuturor cetăţenilor, 
unde se asigură un proces de judecată transparent 
și unde adevărul învinge minciuna. Într-o astfel de 
ţară se vor întoarce verișorii, mătușile și  prietenii 
mei plecaţi în Germania, Franţa, Italia, Belgia… 

alexandrin tOnu, elev în clasa a VIII-a
Gimnaziul Camencea 

r-nul Orhei

„Familia mea este harnică”. Desen de Georgeta rOşCa, 
10 ani, r-nul Dubăsari 

„Și tu ai dreptul” – 
CONCURs DE EsEURI ȘI DEsENE

La concurs sunt invitaţi să participe toţi doritorii de a-și exercita 
dreptul la opinie și libera exprimare. Trimite la redacţie un ESEU 
și/sau un DESEN în care să pledezi pentru unul din drepturile so-
ciale, cum ar fi: dreptul la educaţie, dreptul la sănătate, dreptul la 
locuinţă, dreptul la un loc de muncă, dreptul la protecţie juridică, 
dreptul la protecţie socială, dreptul la protecţie împotriva sărăciei 
și excluderii sociale, dreptul la circulaţia persoanelor. 

UN  CONCURS  PENTRU  TINE

Dreptul  la  familie

Dreptul  la  protecţia  juridică
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Florile şi farmecul lor

file din „Cartea Roşie”

Chiţcan-cu-abdomen-alb
Este o specie critic perecli-

tată, cu areal şi număr în de-
minuare. În Republica Moldo-
va se întâlneşte pretutindeni, 
dar într-un număr mic. Este 
răspândit în Europa Nordică 
şi Europa Atlantică, în Ucrai-
na, regiunea cursului inferior 
al fluviului Volga, în Caucaz, 
Transcaucazia, Asia Centrală, 
sudul Siberiei, nordul Iranului şi în Mongolia.

Pentru trai preferă masivele forestiere, îndeosebi tăierile de 
pădure acoperite cu vegetaţie ierboasă, luncile, parcurile şi alte 
locuri, unde influenţa factorilor antropici nu este mare. În locu-
rile în care s-a păstrat formează aglomerări mici şi în condiţiii 
favorabile poate să se răspândească pe terenuri învecinate. 

Specia este puţin numeroasă; efectivul ei se reduce continuu.
Este ocrotit conform legislaţiei în rezervaţiile ştiinţifice „Co-

dru”, „Plaiul Fagului”, „Pădurea Domnească”, „Prutul de Jos” şi 
„Iagorlâc”, unde este răspândită specia.

Coordonator de pagină: Octombrina OnOfreI

Cântăm  şi  desenăm  natura

COPACII  AU  OBȚINUT 
O „COAFURĂ” NOUĂ

anul acesta, primăvara s-a lăsat un pic aşteptată. acum na-
tura se trezeşte la viaţă. În livada din localitate au înmugurit 
pomii. Elevii din clasa noastră au hotărât că e timpul să mergem 
şi să curăţăm livada. Echipa de grădinari a adus cele necesare 
pentru a curăţa copacii. fiecare ştia bine ce va face. Cei care s-au 
urcat pe scăriţe, au refăcut coroanele copacilor, tăind crenguţele 
uscate. astfel, copacii parcă au obţinut o coafură nouă.

Un alt grup de elevi au vopsit cu var trunchiurile pomilor 
până la jumătate, au săpat în jurul lor, aproape de rădăcini. 
acum livada este curată şi îngrijită.

aşteptăm cu nerăbdare, ca în fiecare an, să ne bucurăm de 
priveliştea pomilor înfloriţi. Să admirăm florile înmiresmate şi 
albinuţele ce zboară din floare-n floare.

alexandrina TiHoVSCHi, elevă
s. Târnova, r-nul Edineţ 

nat să ascultăm glasul naturii, să desco-
perim frumosul și misterele ce ni le oferă 
mediul înconjurător, să știm a ne organiza 
o viață sănătoasă și curată.

Indiferent de locul în care trăim, fie-
care poate ajuta natura. Cel mai simplu 
exemplu sunt păsărelele. Noi am confec-
ționat și apoi am aranjat în copacii din 
curtea școlii fel de fel de căsuțe sau far-
furioare cu semințe pentru micile aripate.

La finele săptămânii de biologie, elevii 
au fost premiați cu diplome și mici surpri-
ze. Eram fericiți și noi, și păsările.

Aliona CAZACU, elevă 
la Gimnaziul „Ioan Vodă”

s. Hagimus,
r-nul Căușeni 

Lecții utile

Gheorghe MADAN

Din  poşta  ediţiei

Concursul „Urmaţi-ne exemplul!”

Coloritul splendid al florilor 
este o lecţie de frumos în viaţa 
noastră. Numai prin observaţii 
atente, putem aprecia gingășia 
și farmecul fiecărei flori. Perfec-
ţiunea culorilor, de la albul su-
blim până la întreaga varietate 
de nuanţe din spectrul curcu-
beului o vedem la flori. Aceste 
minuni incredibile din sânul na-
turii, din câmpii, păduri și lunci 
trebuie păstrate pentru a lăsa 
bucuria contemplării lor și ur-
mașilor noștri.

Plantele rare incluse în Cartea 
Roșie a R. Moldova din pădurile 
de stat, inclusiv ghioceii, topo-
rașii, viorelele, lăcrimioarele, 
sunt protejate de stat. Acest lu-

Cântare florilor de PRIMĂVARĂ
Cele mai frumoase flori ale 

primăverii sunt ghioceii. Ei 
apar îndată ce se ia zăpada. 
După ghiocei, cele mai fru-
moase flori ale primăverii sunt 
viorelele. Apar şi ele îndată 
ce se ia zăpada, dar după ghi-
ocei. Cresc pe sub stejari, pe 
sub plopi, pe sub ulmi, pe sub 
corni, pe sub fagi, pe sub car-
peni, pe sub brazi, pe sub aluni, 
pe sub goruni, pe sub paltini, 
pe sub păducei, pe sub molizi, 
pe sub frasini, pe sub tei, pe 
sub salcâmi şi pe sub toţi copa-
cii din pădurile Moldovei.

După viorele, înfloresc bre-
beneii (brebănaşii, grebă-
naşii). Sunt de culoare pur-
purie şi-s atât de veseli, încât 
ai impresia că se nasc râzând, 
cresc râzând şi se ofilesc în 
acelaşi zâmbet.

După brebenei, înfloresc 
toporaşii. Cine nu s-a aplecat 
măcar o dată în viaţa sa asu-
pra unui buchet de toporaşi, 
nu ştie ce-i frumos pe lume.

După toporaşi, răsar 
brânduşele. Și ele apar în-
dată ce se topeşte zăpada, 
însă după ghiocei, după vio-
rele, după brebenei şi după 

toporaşi. Mie-mi plac mai 
mult brânduşele albe.

După brânduşe, înfloreşte 
podbalul. Acesta-i galben.

După podbal, înfloreşte pă-
pădia. Unii încurcă podbalul 
cu păpădia. Păpădia creşte 
în camp deschis, unde e mult 
soare şi o înconjoară fel de fel 
de ierburi, care de care mai 
frumoase.

În lunci şi-n păduri, alături 
de ghiocei, viorele, brebenei, 

toporaşi, brânduşe, podbal, 
păpădie, după ce se ia zăpada, 
cresc şi alte flori minunate.

După florile de podbal şi de 
păpădie, se desfac, tainic oa-
recum, cele ale cornilor – în 
păduri, şi ale zarzărilor – în 
livezi.

Dacă au înflorit cornii în pă-
duri şi zarzării în livezi – să 
ştii că e primăvară în toată 
puterea cuvântului!...

De  veghe  naturii

OCHIUL ATENT

cru este stipulat în Legea despre 
regimul vegetal al R. Moldova.

Elevii pot să-și manifeste po-
tenţialul creator, activând în 
cadrul cercurilor de diferite pro-
filuri la Centrul Orășenesc al Ti-
nerilor Naturaliști din municipiul 
Chișinău. Aici ei pot afla cum se 
cultivă viţa-de-vie, legumele și 
florile. În timpul liber se odih-
nesc la umbra unui falnic stejar 
secular sau în pavilionul umbrit 
de viţa-de-vie decorativă.

Ion BÂrCă, profesor, 
grad didactic I

mun. Chișinău,
Centrul Orășenesc 
al Tinerilor Naturaliști

PRIMĂVARA. Desen de Dumitriţa ScUTARU, elevă, Complexul educaţional Cotul morii, 
s. Cotul morii, r-nul Hâncești

Să păstrăm Natura e un lucru sfânt. Re-
cent, în școala noastră s-a desfășurat săptă-
mâna biologiei, inițiată de dl Eugen Ursu. În 
cadrul acestor lecții, dumnealui ne-a îndem-

Păstrăm curăţenia în templul naturii
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o carte pentru copii de andrei Prohin

Coordonator de pagină:  Renata cUPcEA

La Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” a fost lansată, în ca-
drul unui eveniment online al Salonului literar-artistic ”La Creangă”, cartea 
„Lacrimile zeului Ra” de istoricul Andrei Prohin, ilustrată de Alex Dimitrov, 
ne informează moldpres.md.

La Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” a fost lansată 
expoziția online cu genericul „Scriitori din cronica Unirii: Vasile Alecsandri și 
Mihail Kogălniceanu”, relatează diez.md.

meSaGerul  muzelOr 

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 4 (44)

PROIECT  CULTURAL

Arta-n mahala
„Hai să facem artă-n mahala!” – acesta a fost 

impulsul care i-a făcut pe cei trei coordonatori, 
Marcela Nistor, Rusanda Curcă și Martin Deshyes 
(care s-a mutat de curând din Franța în Cociulia), 
să pornească campania de crowdfunding pentru 
proiectul „Artă în mahala”. Un proiect care-și pro-
pune să ducă arta acolo unde nu ajung nici secții 
de cultură, nici deputați, nici președinți, nici pri-
mari. Acolo unde dialogul cultural lipsește, acolo 
unde barurile sunt unicele centre socio-culturale, 
iar bunica Tamara nu a auzit un concert de muzică 
clasică „de când se știe”, comunică diez.md.

NoUTĂţI EDITORIALE

Organizatorii spun că formatul de artă în mahala e potrivit pen-
tru situaţia pandemică, pentru că toate activităţile s-au desfășurat 
în aer liber, cu participarea unui număr limitat de persoane și cu 
respectarea tuturor măsurilor de protecţie.

Ei și-au  propus ca, timp de patru luni, în șapte localităţi – în 
satele Hârtop, Ialpug, Bulboaca, Cociulia, Vișniovca, Capaclia, Di-
mitrovca și în orășelul Cimișlia, să fie  organizate  27 de activităţi: 
ateliere de pictură, de reciclare creativă, artă murală, artist book, 
ateliere de teatru și animaţie socio-educativă, serate cu participa-
rea poeţilor contemporani, concerte de jazz, muzică clasică și mu-
zică electronică, proiecţii de filme documentare de top, rezidenţe 
de artă comunitară.

O parte din finanţare este asigurată din partea primăriilor sa-
telor Cociulia, Vișniovca, Capaclia și a orașului Cimișlia, dar mai e 
nevoie 10 000 de euro, bani ce vor asigura acoperirea parţială a 
onorariilor artiștilor, cheltuielile pentru transportul muzicienilor și 
a echipei tehnice, chiria echipamentului și procurarea rechizitelor 
pentru atelierele de creaţie.

De fapt, evenimentul are dublă semnificaţie: 
este dedicat celor doi scriitori, Vasile Alecsan-
dri şi Mihail Kogălniceanu, care au contribuit 
fundamental la înfăptuirea Unirii Principate-
lor de la 1859, şi se reiau expoziţiile în acest 
spaţiu care, timp de trei luni, a fost în renovare.

„Expoziţia a fost lansată online, dar din 27 
martie până în 1 iulie va putea fi vizitată la 
muzeu. Deocamdată, nu e posibil de a primi 
grupuri prea numeroase şi se cere respecta-
rea  cu stricteţe  a condiţiilor epidemiologice 
din cauza  situaţiei pandemice”, a precizat Ma-
ria Șleahtiţchi, directorul muzeului.

În context, scriitoarea Margareta Curtescu, 
colaborator ştiinţific superior al instituţiei, 
a menţionat că scriitorii paşoptişti, cu reală 
vocaţie artistică, Vasile Alecsandri şi Mihail Ko-

PERSoNaLiTĂţi  faSCiNaNTE

Volumul conţine mai mul-
te curiozităţi din istoria uni-
versală şi istoria românilor, 
descrise într-un mod atractiv 
şi accesibil pentru copii.  Au-
torul, istoricul Andrei Prohin, 
a scris această carte în scopul 
stimulării interesului elevilor 
pentru istorie, familiarizân-
du-i cu diverse evenimente, 
personalităţi şi mituri, înce-
pând cu timpurile preistorice 
şi până la mijlocul secolului al 
XX-lea.

Cartea include multe episoa-
de şi fapte istorice, care nu se 
regăsesc în manualele şcolare. 
Se vorbeşte despre modul în 
care se jucau copiii în diverse 
perioade istorice la diferite 
popoare, despre viaţa elevilor, 
copilăria unor personalităţi 
precum Mircea Eliade, Con-
stantin Brâncuşi, Mahatma 
Gandhi ş.a. 

„Autorul a zămislit o splen-
didă carte de „istorie distrac-
tivă”, cu lecţii amuzante din 
viaţa omenirii, începând cu 
Epoca de piatră şi terminând 
cu cea contemporană. Din 
spusele glumeţe ale lui Andrei 

Prohin, am înţeles că această 
carte a fost scrisă special pen-
tru elevii cărora nu le place... 
istoria, cu scopul de a le trezi 
interesul faţă de acest obiect 
şcolar. Sunt sigur că, prin mo-
dul de redare în această carte a 
istoriei universale şi a istoriei 
românilor, orice elev va îndră-
gi neapărat  istoria, care este, 
vorba latinilor, «învăţătoarea 

vieţii». Toţi vorbitorii au avut 
doar cuvinte de laudă, iar eu 
am constatat că cele două ore 
rezervate Salonului literar-ar-
tistic «La Creangă» s-au scurs 
pe neobservate”, a subliniat 
scriitorul Ion Anton.

Cartea „Lacrimile zeului 
Ra” cuprinde 200 de pagini şi 
a apărut într-un tiraj de 600 
de exemplare. A fost edita-
tă cu sprijinul Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
şi poate fi găsită în mai multe 
biblioteci publice din ţară.

Andrei Prohin este doctor 
în istorie, cercetător ştiinţific, 
licenţiat al Facultăţii de Isto-
rie şi Filozofie a Universităţii 
de Stat din Moldova. A fost 
profesor de istorie la Liceul 
Teoretic „Nicolae Iorga”, apoi 
lector universitar la Universi-
tatea de Stat din Moldova şi la 
Academia de Muzică, Teatru şi 
Arte Plastice. În prezent, este 
secretar ştiinţific la Muzeul 
Naţional de Etnografie şi Isto-
rie Naturală. A publicat studii 
de istorie şi etnografie în re-
viste de profil din Republica 
Moldova, România şi Bulgaria.

gălniceanu, au desfăşurat şi o amplă activitate 
unionistă. După ce au condus evenimentele de la 
1848, ambii şi-au canalizat forţele volitive şi spi-
rituale în vederea realizării unei aspiraţii nobile 
– unitatea românilor de pe teritoriile vechii Dacii, 
devenind astfel ctitori ai Statului Român modern.

La rândul său, scriitorul Vasile Malaneţchi, 
curatorul expoziţiei, a afirmat că aceasta este 
axată pe două componente tematice de bază şi 
pune în valoare o parte importantă din cele mai 
preţioase piese de patrimoniu pe care le deţine 
instituţia.

Este vorba, în primul rând, de volumul „Poezii 
poporale. Balade (Cântice bătrâneşti)”, adunate 
şi îndreptate de d. V. Alecsandri; „Poezii popu-
lare ale românilor”; apoi de mai multe volume 
din prima ediţie de „Opere complecte: Poesii, 
Proză, Teatru”, apărută în anii 1875-1876, în-

tre care: Teatru, vol. III, „Comedii; 
Teatru”, vol. IV, Drame; Poezii, vol. 
I, „Doine şi lăcrimioare”; vol. III, 
„Proză”, ş.a.).

De rând cu aceste volume de-
osebit de valoroase, în expoziţie 
mai sunt prezentate exemplare 
din multe alte ediţii academice 
sau de popularizare apărute de-a 
lungul anilor de o parte şi de cea-
laltă a Prutului, pentru diverse 
categorii de cititori. Cealaltă ca-
tegorie de exponate ţine de ope-
rele de artă plastică ce le-au fost 
consacrate sau au fost inspirate 
de personalităţile de-a dreptul fas-
cinante ale lui Vasile Alecsandri şi 
Mihail Kogălniceanu.

SENSIBILITATEA  MELPOMENEI

Ziua Mondială 
a Teatrului 
în Moldova

Comunitatea teatrală, artiști și public deopotrivă, 
a sărbătorit recent Ziua Mondială a Teatrului. A 
fost un prilej în plus de a oferi un semn de gratitu-
dine celor care participă la miraculosul act creator: 
actorii, dramaturgii, regizorii, scenariştii, lucrătorii 
scenei, dar și spectatorii (Sursa: moldpres.md).

„Avem un motiv în plus să 
afirmăm că sensibilitatea și 
plasticitatea oamenilor de tea-
tru din Republica Moldova, 
care au preluat cele mai bune 
practici din tradiţia teatrală ro-
mânească și cea rusă, poate fi 
comparată cu puţine activităţi 
teatrale din lume, fapt pentru 
care trebuie să ne mândrim și 
să-i apreciem la justa valoa-
re”, s-a menţionat într-un me-
saj de felicitare al Ministerului 
Educaţiei, Culturii și Cercetării.

Este de remarcat contribuţia 
la viaţa culturală și artistică în 
R. Moldova a reuniunilor de 
artă teatrală care se desfășoară 
cu participarea trupelor de tea-
tru din diferite colţuri ale lumii, 
precum Festivalul Internaţional 
de Operă și Balet „Maria 
Bieșu”, Festivalul Internaţional 
al Artelor Scenice „Bienala Tea-
trului „Eugene Ionesco”, Reuni-
unea Teatrelor Naţionale, Gala 
Internaţională a Teatrelor de 
Păpuși ș.a.

Ziua Mondială a Teatrului 
a fost instituită în anul 1961, 
la Viena, de către Institutul 
Internaţional de Teatru în ca-
drul Congresului Mondial. Pri-
ma dată a fost sărbătorită în 
anul 1962, la 27 martie, când 
s-a deschis stagiunea Teatrului 
Naţiunilor, la Paris. Această dată 
este un moment de afirmare 
a forţei de comunicare a artei 
scenice, ca mod de expresie a 
umanităţii, în pofida tuturor 
frontierelor geografice sau cul-
turale, lingvistice sau politice.

Primul teatru dramatic de re-
pertoriu, cu trupă permanentă, 
înfiinţat la Chișinău în 1921, 
a fost Teatrul Naţional, care a 
promovat marile creaţii ale dra-
maturgiei universale și a ţinut 
societatea basarabeană la cu-
rent cu viaţa cultural-spirituală 
și mișcarea teatrală europeană. 
Actualmente, în R. Moldova 
sunt atestate 19 teatre profe-
sioniste, în care activează cca 
1570 de actori.

expoziția dedicată scriitorilor Unirii

aspect din sala expoziţiei
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REcREAţIa  mare

Coordonator de pagină:  mariana GaBură

• Occidentalilor le place să ascundă ouă pe 
care copiii trebuie să le găsească.

• În Polonia  are loc o adevărată „luptă cu 
apa”. Aici bărbaţii îşi stropesc soţiile cu o gă-
leată de apă rece. Femeile se răzbună după-
amiază, în aceeaşi zi, când îşi arată, la rândul 
lor, afecţiunea... tot cu o găleată de apă.

• În Cehia sau Slovacia, bărbaţii şi băieţii îşi 
pun haine tradiţionale şi, înarmaţi cu nişte 
bice cu funde şi flori, lovesc uşor, în glumă, 
fetele/femeile care trec pe stradă. Se crede că 
este un semn de sănătate şi frumuseţe. 

• În unele localităţi din Germania, brazii de 
Crăciun sunt păstraţi… până la Paşte. Din tot 
ce mai rămâne se face un frumos foc de tabără. 
Deci, iarna a plecat şi a venit primăvara.

• În Australia, Iepuraşul vine în forma unui 
marsupial cunoscut în zonă cu numele de Bil-
by. Ca şi semenul său european, acest animal 
e imortalizat, cum se cuvine, în figurine de 
ciocolată. E o tradiţie care a început după ce 
populaţia de iepuri aproape a dispărut de pe 
continent.

• În Ungaria, în Lunea Paştelui femeile/fete-
le sunt trezite de mirosul de trandafiri, deoa-
rece bărbaţii/băieţii le stropesc cu parfum. În 
mod obişnuit, ei sunt răsplătiţi cu ou de Paşte. 
Obiceiul se păstrează şi în zonele locuite de et-
nici maghiari din Ardeal.

• În Finlanda, copiii se îmbracă cu costume 
ciudate şi se duc la colindat prin oraş, cu feţele 
murdare şi purtând cozi de mătură. În anumi-
te zone chiar se face focul în aer liber în dumi-
nica de Paşte. Se zice că, astfel, sunt alungate 
vrăjitoarele care ar putea zbura în nopţile de 
vineri şi de sâmbătă, până la sărbătoare.  

• În Verges, Spania, există o tradiţie numi-
tă „dansul morţii”, care presupune, de fapt, o 
paradă pe străzile oraşului medieval. Toţi cei 
implicaţi se îmbracă în costume speciale, iar 
unii arată ca nişte scheleţi. 

Înfrumusețarea 
casei de sărbătoare 

Pomul neobișnuit
În 1965, Volker Kraft și-a realizat un vis din co-

pilărie. El și-a decorat  propriul Pomișor de Paște. A 
folosit atunci 18 ouă de plastic colorate. Pe măsură 
ce creștea pomul, el și-a dat seama că avea nevoie de 
mai multe decorațiuni. Așadar, a început să găurească 
ouă adevărate, să le golească de conținut și să picteze 
coaja rămasă aproape intactă. Pomul de Paști a deve-
nit o tradiție de familie, cunoscută nu doar în orașul 
lui, Saalfeld, ci în toată Germania.   

Paștele în Spania                                                                                               Sursa: businessvisit.com.ua

Volker Kraft și Pomul său 
Sursa: peoples.ru

Tradiţia este închinată apei, un element sfânt 
în zonele aride ale Alpilor.

Vopsitul şi încondeierea ouălor se face 
tradiţional în Joia Mare. Se spune că ouăle 
înroşite sau pictate în Joia Mare nu se strică 
tot anul. Se mai zice că, dacă gospodarii în-
groapă ouă roşii la marginile pământului care 
le aparţine, piatra nu se va abate asupra aces-
tuia în anul următor. 

• În Joia Patimilor creştinii români 
merg la biserică să se spovedească şi să se 
împărtăşească. Superstiţiile populare spun că 
morţii trec pe la casele lor şi de aceea  se fac 
o serie de pomeniri. În unele zone se aprind 
focuri sau măcar lumânări pentru ca aceştia 
să aibă lumină şi căldură.

• În Italia, la Florenţa, e un Paşte zgomotos. 
O căruţă trasă de un bivol conduce procesiu-
nea pascală până în centrul oraşului, unde se 
adună oamenii în faţa catedralei. Artificiile 
care sunt ascunse în căruţă sunt folosite pen-
tru o explozie unică şi spectaculoasă.  

• În Slovenia, localnicii se înfruptă din plă-
cinte cu brânză uriaşe în formă de piramidă, 
cu inscripţia „XB”, adică „Hristos a înviat!”. 

• În Marea Britanie, în Lancashire, Cheshire, 
Straffordshire şi Wawickshire, Lunea Paştelui 
este ziua în care bărbaţii îşi duc în braţe ale-
sele. Marţea, femeile ar trebui să facă acelaşi 
lucru cu bărbaţii.   

• În Franţa – pe străzile oraşului Haux, se 
pregăteşte o omletă uriaşă, din cel puţin 4500 
de ouă. Din aceasta se vor hrăni la masa de 
prânz aproximativ 1000 de persoane.

• În Elveţia – la sate, oamenii îşi decorează 
fântânile cu fâşii de hârtie, flori şi ouă vopsite. 

În Oltenia se adună miercurea o legătură 
de boji (o plantă asemănătore socului). Joia, 
dimineaţa foarte devreme, se aprinde focul în 
curte cu boji, iar în jar se pune tămâie. Apoi 
creştinii se duc la cimitir.

Potrivit tradiţiei, ouăle de Paste trebuie adu-
nate din cuibar în miercurea din a patra săptă-
mână a Postului Mare. Ele se vopsesc în roşu, 
deoarece sub crucea pe care era răstignit Hris-
tos, Maria Magdalena a pus un coş cu ouă, iar 
acestea s-au înroşit de la sângele care picura 
din rănile Mântuitorului. Biserica, însă, a ac-
ceptat şi alte culori care simbolizează natura 
şi viaţa. 

(După turismmarket.com, 
mediafax.ro, apropotv.ro)

finlanda: copii deghizaţi în vrăjitoare 
Sursa: happysor.ro

Iată câteva idei practice de 
decorare a casei în preajma 
sărbătorilor de Paști pe care le 
puteţi realiza împreună cu fraţii 
și surorile. 

Florile ne reamintesc de reve-
nirea naturii la viaţă. Narcisele 
albe (care reprezintă învierea 
Mântuitorului), lalelele multi-
colore si margaretele sunt flori 
de Paști, deci le puteţi găsi foar-

te ușor în această perioadă a 
anului pentru a aduce în casă 
atmosfera sărbătorilor. Faceţi 
bucheţele și din alte  flori de cu-
lori vii si calde, precum galben, 
roz, roșu, portocaliu și  puneţi-
le în glastre sau chiar în bor-
cane ornate cu sfoară aurie pe 
masă, la geamuri, pe noptieră 
sau chiar pe jos într-un colţ. 

În plus, confecţionaţi-vă pro-
priul Pom de Paști. Este un 
proiect antrenant pentru co-
pii. Veţi avea nevoie de câteva 
ramuri de copac. Tăiaţi-le de 
dimensiunile dorite; daţi-le 
cu spray colorat sau pictaţi-le 
cu pensula în culori pastelate; 
puneţi-le într-o vază sau bor-
can; decoraţi „suportul” cu 
sfoară, hârtie colorată sau pan-
glici; agăţaţi pe crenguţe ouă 
colorate, iepurași, puișori sau 
alte simboluri de sărbătoare.

Puteţi orna chiar și masa cu un 
pom micuţ (decorat cu ouă și fi-
gurine din lemn), cu niște coșuri 
și cuiburi de Paști (pline cu ouă 
frumos pictate, floricele etc.). 

Decoraţiuni de Paște în franţa              
Sursa: businessvisit.com.ua
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pretă. Am participat la „Mărul de aur”, 
m-am ales cu Locul II, Locul III. M-am 
clasat pe Locul I la Festivalul „Grigore 
Vieru” ş.a.  

- Totuși, ce-ți place cel mai mult să 
faci? 

- Pasiunea mea cea mare este dansul. 
Am dansat cu „Ghiocel”, „Codreanca”, 
apoi în cadrul Clubului de dans sportiv 
„Flagrant”. Dansând, am avut ocazia să 
călătoresc. Am participat la concursuri 
internaţionale de dans sportiv din Kiev, 
Moscova, China, în aşa-numita Trans-
nistrie, de multe ori la Chişinău. Am 
avut posibilitatea să mă bucur de lecţii 
cu antrenori de talie internaţională din 
mai multe ţări.

- Știu că azi ai în palmares 24 de me-
dalii și multe diplome. La care din ele 
ții în mod special?

- Țin la realizările mele şi nu pot ale-
ge, pentru că sunt toate speciale pentru 
mine şi meritate din plin. 

- Cum e succesul? Ce simți în clipele 
de glorie? 

Elevii de la Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra” din 
Chișinău perseverează în dezvoltarea lor personală. Participarea 
activă la concursuri constituie o reală oportunitate de a-și evalua 
potenţialul și a-și dezvolta abilităţile necesare fiecărui tânăr. O re-
ală șansă de afirmare le-a oferit Concursul „Descoperim eroi în lo-
calitate la noi”, ediţia a II-a. Ghidaţi de dna Parascovia MÎNDRES-
CU, profesoară de istorie, elevii Constantin MOCANU, Vlădălina 
PLUGARU, Beatricia MÎNDRESCU, Nicoleta DOBROVOLSCHI și 
Marius MEREUŢĂ au investigat și au utilizat în cercetare surse di-
verse, cum ar fi: mărturii, fotografii de epocă, documente de ar-
hivă, vestigii de muzeu, interviuri, descoperind eroicul în faptele 
unor oameni cu destin impresionant. 

Despre experienţa trăită și marea satisfacţie de a-și vedea apre-
ciată munca aflăm de la câţiva dintre ei.

Beatricia MÎNDRESCU, elevă în clasa a X-a:
- Participarea la acest concurs m-a convins că istoria nu trebuie 

studiată doar din manual, dar și din interacţiunea cu oamenii de la 
care avem ce învăţa. Am pornit de la ideea că în orice comunitate 
există oameni excepţionali, dedicaţi, care, prin ceea ce fac, oferă 
societăţii modele demne de urmat. Eroina lucrării mele este dna 
Maria Marcov, pedagog  de vocaţie, care și-a dedicat 47 de ani 
multor generaţii de discipoli. Am acumulat  materialul discutând 
cu doamna profesoară, dar și cu elevii cărora le-a predat. Deși am 
avut o groază de emoţii pe parcursul acestor discuţii, cred că am 
reușit să găsesc acea punte către inimile interlocutorilor mei. Cu 
siguranţă, cei care au cunoscut-o pe dna Maria Marcov din lucra-
rea mea s-au convins că profesia de pedagog este cea mai nobila 
și cea mai responsabilă. Din acest punct de vedere, sper ca fiecare 
să-și amintească cu drag de dascălii care au avut o influenţă asu-
pra personalităţii, dar și asupra vieţii lor. Rezultatul pe care l-am 
obţinut (Locul I) m-a bucurat enorm și m-a surpins extrem de plă-
cut, motivându-mă ca, pe viitor, să particip cu multă responsabili-
tate și la alte competiţii. 

Constantin MOCANU, elev în clasa a X-a:
- Mi-a provocat curiozitate și interes tema concursului, dar, tot-

odată, am vrut să mă pun la încercare și să-mi verific capacităţile. 
În plus, mi-am dorit să fac ceva nou. Mi-am găsit eroul în satul 
Baimaclia, raionul Cantemir. Este dl Alexandru Sârbu, profesor de 
istorie și educaţie civică, care, în paralel cu activitatea didactică, 
a editat două cărţi bazate pe documente istorice ce se referă și la 
satul meu de baștină. 

Recunosc că am trăit diverse sentimente pe parcursul cercetării: 
de stres și de pesimism, chiar intenţionam la un moment dat să 
renunţ, dar m-au încurajat părinţii și prietenii. În schimb, am avut 
multe de câștigat: abilitatea de a reda succint informaţia, rezistenţa 
emoţională, încrederea în forţele proprii. Am ajuns la concluzia că 
niciodată nu trebuie să te îndoiești de capacităţile tale, ci să te de-
dici la maximum scopului propus. Sunt foarte mulţumit de rezultat 
și împăcat sufletește că a meritat efortul.  

Vladalina PLUGARU, elevă în clasa a X-a: 
- M-au motivat dorinţa de a descoperi adevărata istorie a unui 

erou, toate greutăţile prin care a trecut, încercările la care a fost 
supus, dar și succesele lui. Eroina lucrării pe care am realizat-o este 
chiar bunica mea, Liubov Blănaru. Încă din copilărie, am observat 
că bunica este o fire foarte grijulie, modestă și strângătoare. Abia 
mai târziu am aflat povestea ei, soarta tragică de care a avut parte. 
Am rămas foarte impresionată de voinţa și tăria de caracter, dar 
și de verticalitatea și răbdarea bunicii mele. Acumulând materia-
lul, mi-am cunoscut mai bine rudele, am cercetat arhivele familiei, 
dar și ale satului de baștină al părinţilor. Deși procesul a fost unul 
îndelungat, am ţinut să prezint măcar o părticică din istoria famili-
ei mele, iar rezultatul a fost pe măsura așteptărilor. Prin interme-
diul acestei experienţe, m-am îmbogăţit enorm spiritual.

Consemnare: Parascovia mÎnDreSCu

CurIOşI  şI  talentaţI

Anastasia PERETEATCU, elevă în clasa a VII-a la Liceul Teoretic „Spiru 
Haret” din Chișinău, cititoare activă și tânăr reporter al „Florilor Dalbe”, este 
o adolescentă plină de energie și inspirată în tot ce face. Nu pierde o clipă în 
zadar, de aceea nu este de mirare că, la 13 ani, a cunoscut din plin succesul. 
Vă propun să aflați mai multe din interviul ce urmează.

- Cum ai caracteriza-o pe Anastasia PERE-
TEATCU, cum te vezi dintr-o parte?

- Dintr-o parte mă văd foarte glumeaţă şi pli-
nă de viaţă. Sunt o fire sociabilă, de mică îmi 
plăcea să-mi fac prieteni pretutindeni: la tere-
nul de joacă, în ograda casei, la bibliotecă, la 
mare, la Centrul ARTICO, pe care-l frecventez 
de la 4 ani.

- Cum crezi, când ai început să te formezi 
ca persoană activă, mereu dornică de a 
cunoaște ceva nou? 

- De pe când eram încă foarte mică, mer-
geam cu bunica, jurnalista Tamara Pereteatcu, 
la BNC „Ion Creangă”. Pot spune că am crescut 
în Bibliotecă Picilor, apoi în Secţia multimedia, 
Carte străină. Îmi amintesc o situaţie amuzan-
tă. Eram atât de captivată de cărţi, încât, oda-
tă, dna directoare Claudia Balaban mi-a spus 
că mă angajează la lucru. Încântată, am scris 
pe o foaie numele tuturor lucrătorilor şi eram 
mândră tare că am lucrat în acea zi de rând 
cu lumea. În general, biblioteca mi-a dăruit o 
mulţime de sărbători şi cred că sunt o mare 
norocoasă. Am văzut foarte mulţi scriitori şi 
m-am împrietenit cu ei la lansările lor de car-
te, am nenumărate cărţi cu autografe. N-am 
scăpat nicio ediţie a Salonului Internaţional de 
carte pentru Copii şi Tineret, unde era lume de 
pe lume... cărţi-surprize... cărţi de care doreşti. 
Participam întotdeauna la programul artistic 
alături de alţi copii. 

- Afară de lumea cărților, ce te mai pasio-
nează?  

- Mă pasionează dansul, muzica corală, înotul 
şi pentru aceasta lucrez şi mă dezvolt zi de zi.

- Cum ți-ai descoperit aceste pasiuni? 
- De mică mi-a plăcut să merg la Teatrul 

de Operă şi Balet „Maria Bieşu”.  Prima oară 
părinţii mei credeau că n-o să rezist niciun act, 
aveam vreo 4 anişori, dar am rămas vrăjită şi 
am vrut să fiu şi eu balerină. Aşa că am mers la 
un cerc de balet de la ARTICO, cu care am avut 
spectacole la Teatrul „M.Eminescu”, la „Ginta 
Latină” ş.a. Era feeric! Sala de balet se afla în 
vecinătate cu sala în care făceau repetiţii co-
piii din corul „Lia-Ciocârlia”. Și am început să-i 
rog pe ai mei: „Vreau şi eu să cânt, vreau să 
cânt!” După ce m-a ascultat, dna Luminiţa Is-
trati m-a primit în cor, deşi încă nu aveam nici 
5 ani. Până azi continui să frecventez „Lia-Cio-
cârlia”. Am avut atâtea concerte extraordina-
re! Dar cel mai memorabil a fost când la Iaşi 
am luat Locul I printre colectivele corale din 
mai multe ţări. Am încercat să cânt şi ca inter-

Istoria  dincolo  de  manual

- Simt că fiecare minut consacrat muncii n-a 
fost în zadar. 

- Ești o fire ambițioasă, îți pui mereu un 
scop spre care tinzi?

- Întotdeauna îmi pun un scop, că sa ajung 
mai sus decât sunt acum.

- Ne spui care sunt ultimele tale trofee?
- Ultimele trofee pe care le-am câştigat cu 

partenerul meu de dans Alexandru Vizitiu sunt 
Locul II la categoria Junior 1+2 „E” Latino, la 
Concursul Moldova Dance Festival 2020, Locul 
I la categoria Junior  1 „D” , „C” Latino, Standart  
şi Junior 1 Open Latino la Concursul Spring 
Stars 2021. 

- Ai câștigat recent și o Mențiune la concur-
sul nostru de pledoarii „Și tu ai dreptul”, Lo-
cul I la concursul „Ars Adolescentina”...

- E adevărat.
- Felicitări, Anastasia! Ține-o tot așa!

A intervievat Eudochia VERDEȘ



23 aprilie, 2021 Nr. 15 (4349), 16 (4350) 11lIteratură

CÂNTĂRILE  sĂPTĂMÂNII  PATIMILOR

Picturi de nicolae GrIGOreSCu. mănăstirea agapia, românia 

Punerea în mormânt 

Versuri din cartea „FII TU PRIN DOMNUL VINDECATUL”de Vlad PAOMI

e stinsă lumina 
şi tristă Grădina, 
Grădina speranţelor lui. 
adorm ucenicii, 
făcând voia fricii, 
Iisus se ruga tatălui.
Refren: 
Tată, mătură cupa aceasta 
Şi chinului greu nu mă da, 
De astăzi mă doare mâna 

și coasta, 
Ci fie în veci Voia Ta.
Tată, ce greu e de azi 

până mâine 
Ştiind că voi fi răstignit, 
Dar Legea Ta Sfântă s-a scris

și prin mine
Păcatul va fi ispășit.
mistere se sfarmă, 
Vin oameni, e larmă, 
Se-apropie cei înrăiţi, 
ei vin să-mplinească 
O lege cerească 
arginţii demult sunt plătiţi.

Domnul rugându-se

În Grădina Ghetsimani,
Flori de măr, 
Cei care plătiră bani,
Leru-i ler,
au venit pe Dumnezeu 

să-l certe. 
Cu ciomege și făclii,
Hai, Domn din Cer, 
Oameni morţi cu trupuri vii
Leru-i ler,
Înrăiţi care nu știu să ierte.
Refren: 
De azi seminţii și popoare, 
E dat s-aveţi parte de Soare 
Nu pentru că morţii L-aţi dat, 
Ci pentru că El v-a iertat.
De azi pe voi, daţi cu păcatul,
Vă are în grijă înaltul,
Nu pentru că omul greșește, 
Ci pentru că El mai plătește.
şi l-au prins pe Cel născut 
Domn din Cer,
Însemnat cu un sărut, 
Leru-i ler,
Că-l aveau cu el pe vânzătorul.
ucenicii, ai lui fraţi,
Flori de măr,
au fugit înfricoșaţi,
Hai, Leru-i ler,
nu știa ce făptuie poporul.

Mare-i Mila Lui

legiuni de îngeri 
Stau în așteptare, 
Când suspină Domnul 
Să-i dea ajutoare.
şi s-ar face tină 
falnica cetate, 
Îngerii din ceruri 
Stau întru Dreptate.
Refren: 
Doamne, ești preaplinul, 
A-nflorit măslinul. 
Doamne, ești Preasfântul, 
Este viu Cuvântul.
este abia șase 
Dar deja e noapte; 
Învierea lumii 
trece-va prin moarte.
Îngerii din ceruri 
Stau în așteptare, 
Să-și ajute Domnul 
nu au dezlegare.
Refren:
tace-n ceruri tatăl 
mult îndurerat; 
Ce-i mai scump pe lume 
jertfă el a dat.
Vom afla odată 
Ce ne-a pregătit, 
fiindcă greu păcatul 
nu noi l-am plătit.
Refren:

Legiuni de îngeri

Pe drumul cel mare 
norodul pornește grăbit, 
Dansează barbarii: 
Hristos e legat și gonit.
şi iată-l, cu pază 
şi mare alai este dus, 
Ierarhi cercetează:
- Să fie acesta Iisus?
Refren: 
Cine în Caiafa crede 
Poarta Raiului n-o vede, 
Căci e martor mincinos 
Şi călău pentru Hristos.
toţi vin și-l acuză,
Îi zic prefăcut și tâlhar, 
nu are o scuză 
Curatul și plinul de har.
Văzură că-l doare,
Când este bătut și scuipat:
- e om, deci să moară,
şi astfel la moarte l-au dat.
Refren:

Nevinovatul hulit

a cântat cocoșul, 
noaptea-i la hotar, 
Iată un apostol 
Plânge cu amar.
Refren: 
Petre, tu, Petre, 
Noi știm că n-ai vrut; 
Apostole Petre, 
De ce te-ai temut?
Drumul pe Golgota 
nu-i bătut de voi, 
Cin-să ducă torţa 
Vremilor de-apoi?
Refren:
noi vom duce raza, 
raza fiului, 
ni-i virtutea trează,
avem harul lui.
n-o să ne mai temem 
noi, cei risipiţi, 
nici atunci, când fi-vom 
Prinși și răstigniţi.
Refren: 
Petre, tu, Petre, 
Ce mult ai crescut, 
Credinţa cea dreaptă 
Mai are un scut.

Apostolul plângând

Vuiește cetatea, aclamă orașul,
Din lanţuri e scos ucigașul.
Poporul răspunde la vorba 

domnească:
- Baraba! Baraba trăiască!
refren:
E sfântul pe cruce și 

Răul în casă, 
Poporul vrea viaţă frumoasă, 
Dar visele-acestea sunt toate 

degeaba 
Cât vrem să trăim cu Baraba.
Ce vreme, din crimă 

să tragem foloase, 
Din beznă - trăiri luminoase; 
O, ce ne-ar fi dat nouă 

Domnul de Sus 
atunci de-l salvam pe Iisus.
Refren:

Poporul alege

Pe munte alaiul începe să urce – 
Ce greu este drumul, ce greu, 
Păcatele lumii și-n spate o cruce 
le duce la deal Dumnezeu.
şi trupul nu poate, doar Duhul e tare:
 - Hai, vino, ajută-l, Simon,
răsplata în Ceruri te-așteaptă și-i mare, 
e parcă ridici al lui tron.
Simon se supune și lemnul cel mare
Îl duce ţăranul slăbit, 
Ce chin e să știi că porţi Crucea pe care 
Va fi Dumnezeu răstignit.
Simon, obosit, de pe munte coboară
şi inima-i saltă în piept,
De azi a lui cruce va fi mai ușoară,
Căci Domnul ne judecă drept.

Întâiul purtător de cruce

Plouă peste cruce și Iisus, 
Plâng și nori, și stelele de sus.
Cine să-i usuce trupul ud, 
Câţi a lui durere o aud?
Se-ncălzesc soldaţii lângă foc, 
Părăsită-i maica de noroc,
lacrimi șiruri varsă ochii grei, 
Cine să aline focul ei?
Pe Golgota, munte priporos, 
Suflet de Hristos se lasă-n jos
şi vestește-n zori necontenit 
Că păcatul greu a fost plătit.
lumea-i bucuroasă de nespus, 
Plătitorul stă pe cruce sus.

Valeirom şi flori 
de măr

Iosif vine la palat 
unde stăpânul e Pilat 
şi îl rugă cu glas supus 
Să-i deie trupul lui Iisus.
- Pilate, ca și dumneata, 
aștept împărăţia Sa, 
Pe trupul lui cât să-ţi plătesc? 
- nu-mi dai nimic, ţi-l dăruiesc!
Refren: 
Iosif giulgiu a adus,
Înfășurându-l pe Iisus, 
În stâncă a săpat mormânt 
Şi-l duse-acolo în curând.
mormântul de oșteni păzit 
a fost degrabă părăsit 
şi răstignitul, în tării,
Îi judecă pe morţi și vii.
refren: 
Precum pe trupul lui Iisus
Nu s-a plătit un ban în plus, 
Nu dai nimic nici pentru Rai, 
Numai credinţă-n El să ai.

Preţul veşniciei

noapte neagră se lăsa peste iudei 
şi-i părea că este stinsă steaua ei, 
şi de multă deznădejde ochii mari 
Presărau pe haină boabe de cleștar.
marie de la magdala, cine ţi-a spus 
Să urci drumul pe Golgota la Iisus?
- O lumină se lăsase blând din cer 
şi de-atuncea doar la Domnul eu mai sper.
magdalenă, lumea toată-a auzit, 
Domnul nostru pentru oameni s-a jertfit. 
aș da viaţa mea întreagă doar să știu 
Că Iisus mântuitorul este viu.
S-au deschis atunci în Ceruri nalte porţi:
- nu mai căutaţi pe viul printre morţi! 
şi de multă bucurie ochii mari 
revărsau pe haină boabe de cleștar.

Lacrimile Mariei Magdalena

Pe cel înhumat 
azi nu l-au aflat 
Doar îngerul stă peste piatră.
Soldaţii orbiţi
fug toţi risipiţi,
Păcate în Ceruri se iartă.
mergeţi, marii,
Prin ţarini și vii,
Vestiţi, proslăviţi Învierea!
Bateţi la porţi,
nu-i printre morţi
Cel ce primit-a puterea!
Popoare, veniţi,
aflaţi și primiţi
Cu suflet curat vestea bună!
Cel de sub Stea
e-alături de ea,
În ceruri pe drepţi îi adună.

Credeţi, popoare

uitarăm cele sfinte 
Căzând în greu păcat 
şi-a lumilor Părinte 
Pe fiul lui ne-a dat.
Iar fiul cu asinul 
Veni ca un copil, 
nu mai văzuse nimeni 
un Dumnezeu umil.
Oţet când i-a dat omul,
a binecuvântat:
- l-aţi răstignit pe Domnul,
Vă iert acest păcat.
şi fiecare-n parte 
Primi acea putere 
De a gândi la moarte 
Ca la o Înviere.
Hristos ne este Calea, 
e șansa ce ne-a dat, 
Creștini, învingeţi moartea! 
Hristos a înviat!

Darul lui Iisus

calvarul 

Ghetsimani

mântuitorul
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Eterna nevoie de 
înnoire şi iluminare

de Paște

fELiCiTaRE Eugenia BULAT
Scriitoarea Raisa Plăieșu 

ne-a trimis următorul mesaj 
de felicitare:

Cu ocazia aniversării a 80-a de la înfi-
inţarea revistei „Florile Dalbe”, exprim 
sincere felicitări colectivului redacţional în 
frunte cu dl Ion Anton, redactor-șef.

Mulțumesc din suflet revistei care, pe 
parcursul anilor, a publicat poezii şi proză 
semnate de către elevii-membri ai Cena-
clului literar-creştin „Cuvântul”, pe care l-am condus. Îmi amin-
tesc cu drag şi de Decada săptămânalului „Florile Dalbe” (anul 
1995), ce s-a desfăşurat în cadrul Școlii medii din oraşul Durlești, 
unde activam şi unde mulți copii se abonau  la acest săptămânal, 
citindu-l cu pasiune, pagină cu pagină! 

Azi nu ne rămâne decât să mulţumim din toată inima colabo-
ratorilor care activează cu succes, revista supraviețuind în timp 
şi ducând Lumina Cuvântului din oraș în oraș, din sat în sat, din 
casă în casă, din mână în mână, din gură în gură, astfel dăinuind 
din generație în generație! 

La mulți ani, FLORILE DALBE!

Atunci când ești copil, sărbă-
torile pascale - Paștele, după 
care Paștele Blajinilor, - nu 
sunt decât un prilej mai aparte 
de bucurie. Dar, peste un timp, 
începi să cauţi semnificaţia 
acestor sărbători. Celebrul de 
ce? nu-ţi dă pace și tu cauţi răs-
punsuri. Afli că, așa cum Cră-
ciunul ţi-a vorbit de nașterea 
Domnului nostru Isus Hristos, 
Paștele, la rându-i, îţi spune 
despre învierea Lui din morţi, a 
treia zi după crucificare. 

Suntem oameni moderni, 
avem încredere în știinţă și su-
punem unei atitudini critice 
cele pe care le auzim despre 
nașterea sau învierea Domnu-
lui, iar tinereţea  noastră ne 
pare eternă. Cu vârsta, ma-
joritatea dintre noi ajunge să 
înţeleagă importanţa credinţei 
în viaţa sa, dar și rolul magistral 
al religiei în viaţa unui popor. 
Vorbim de lucruri serioase, or, 
religia este, întâi de toate, o filo-
zofie existenţială, o călăuză mo-
rală. Ea ne modelează inclusiv 
prin exemplul sfinţilor, – perso-
naje de poveste, credem noi, – 

în fapt, oameni care au existat și 
au uimit lumea prin credinţa lor, 
printr-un sacrificiu unic adus în-
tru iluminarea omenirii. 

Paștele, dacă e să cugetăm 
laic, ne vorbește despre eterna 
reînnoire, căreia este supusă, 
an de an, Măria Sa Natura, dar 
și noi, ca parte a ei, – singura 
conștientă de sine. Iată, aici 
este miezul. Anume pentru că 
suntem o parte conștientă a Na-
turii-Mamă,  religia noastră, or-
todoxia, ne îndeamnă să ţinem 

postul dinainte de Paște (este o 
asceză, – o purificare); să mer-
gem la sfânta împărtășanie, – 
ca să ne conștientizăm greșelile, 
urmând s-o luăm de la capăt, 
curaţi și înnoiţi. (Nu înainte de 
a cere iertare apropiaţilor cu: 
„Mă rog de mă iartă” și a auzi, 
drept răspuns, tradiţionala for-
mulă: „Domnul să te ierte. Mă 
rog de mă iartă și pe mine.”)

Paștele Blajinilor, la rându-i, 
este despre moarte, despre po-
menirea celor decedaţi. Mda, 
despre moarte... Ce să mai 
spunem despre aceasta acu-
ma, în plină pandemie, când 

ea ne răpește nemilos bunicii și 
apropiaţii?...  Eu zic să cugetăm 
în parametrii dragului nostru 
poet Grigore Vieru, care spunea 
așa: „Nu am, moarte, cu tine ni-
mic,/Eu nici măcar nu te urăsc,/
Cum te blestemă unii, vreau să 
zic,/La fel cum lumina pârăsc.//
Dar ce-ai face tu și cum ai fi/De-
ai avea mamă și-ar muri,/Ce-ai 
face tu și cum ar fi/De-ai avea 
copii și-ar muri?!” Sau să proce-
dăm precum lumea din Săpânța 
românească, care o mai iau și 
peste picior pe „baba cu sece-
ra”!  Aţi auzit, poate, că, în nor-
dul României, în Maramureș, 

există un cimitir căruia i se spu-
ne Cimitirul Vesel. Este exact 
cel din satul Săpânţa. Acest ci-
mitir are toate crucile albastre, 
înflorate de pictură naivă și a 
devenit, de ani buni, un muzeu 
sub cerul liber. Îl vizitează mii de 
oameni de pe întreaga planetă! 
Prin ce oare o fi fiind el așa de 
interesant?! 

Cândva demult, oamenii de 
la Săpânţa au avut pornirea 
interioară să ia în derâdere 
moartea și așa... au început să 

scrie pe crucile celor decedaţi 
versuri despre profesia celui 
plecat, – chiar și catrene haioa-
se, dacă era cazul. (De ex.: „Eu 
aici mă odihnesc, Pop Vasile mă 
numesc./ Uite ce mi s-o-ntâm-
plat, /Că pe toţi i-am supărat”, 
și urmează întreaga lui poveste: 
fie că era beţiv sau leneș, fie că 
a fost om harnic, meșter iscu-
sit etc.). Obiceiul, se spune, ar 
fi preluat de la vechii daci, or, 
strămoșii noștri, dacii, erau oa-
meni foarte curajoși și înfrun-
tau moartea râzând. 

Paștele Blajinilor este un liant 
mistic dintre noi și cei care nu 
mai sunt, or, în acea zi, mergem 
„să petrecem” Paștele împre-
ună cu ei, amintindu-ne de ei, 
uneori, fructificându-ne gân-
durile și în versuri, așa cum mi 
s-a întâmplat mie. Într-o zi de 
Blajini, chiar acolo, la cimitir, mi 
s-a imprimat pe suflet o poezie 
unică. M-am simţit... iluminată. 
Așa și i-am spus: „Paștele Blaji-
nilor”:

şi ne atrage iarăși spre 
morminte,

e-o forfotă cumplită 
de cu zori;

cu sufletul și braţele în flori,
spre morţii noștri 

ne-ndreptăm cuminte.
e o pornire dincolo de sine:
ne cheamă cerul și la fel 

Pământul,
și suntem una astăzi 

cu mormântul,
și tot ce ni se-întâmplă 

e spre bine.
şi suntem mai blajini 

de dimineaţă, 
în aburul de ceară și tămâie,
și omenescu-n omenesc învie 
ca să dea vieţii șanse noi 

de viaţă.
Vorbind cu pruncii în cămăși 

de iarbă, 
trufia și mărirea ne-o topim,
și cum pe Crist mereu 

îl răstignim 
vedem, iar Cerul ne mai 

rabdă.
O, mamă, când revin 

spre-adânc de tine, 
mi-e-atât de clară toată 

rostuirea,
că-l văd aievea semănând 

iubirea 
în ochii noștri orbi de 

nelumină.

Versuri creștine de Raisa PLĂIEŞU

Izvoarele s-au luminat la faţă, 
Pădurile și-au pus azi 

straie verzi, 
Păsări ciripesc de dimineaţă, 
a-nflorit și ramul în livezi. 
Peste satul cu grădini 

semănate, 
Clopotul bisericii vestește,
Copii se joacă prin ogrăzile 

curate, 
Soarele cu raze ne sfinţește. 
În Casa mare, masa-i plină  
Cu pască, cozonac, ouă sfinţite.
Pentru daruri toţi se închină 
lui Hristos, cu feţe fericite! 

Cu faţa luminoasă, de copil, 
Cu sufletul înmărmurit 
ascult liturghia Sfântă 
Ce mă înalţă-n astă zi. 
Simt cum sufletu-mi alină 
lumânarea-aprinsă din mână. 
Iar lacrima de pe obraz 
alungă-al meu necaz.
În mine murmură izvorul, 
Izvorul de bună credinţă.
Sfintele taine mă-nalţă 
şi întăresc a mea fiinţă.

- Sălcioară mlădioasă, 
Spune-mi, unde-i a ta casă? 
- uite, aici, în ţara mea, 
la margine de cișmea. 
- astăzi ce frumoasă ești – 
Ca o zână din povești! 
- Cum să nu, copile drag – 
flori mi-au răsărit în prag! 
- Ce faci la astă sărbătoare? 
- aduc lumii vestea mare,
Veste sfântă, din strămoși, 
Despre intrarea lui Hristos  
În Ierusalimul mare 
Cu Slava-i nemuritoare. 
Care și-a dat, mai apoi, 
Viaţa scumpă pentru noi. 

Liturghia

sălcioara

Sfânta cruce
Din lacrima de pe obraz,
Din al vieţii greu necaz,
fă-ţi pe apa de plutire –
Corabia de mântuire.
De-ai avea furtuni în cale,
roagă-te mereu, cu jale,
Să învingi, unde te-ai duce,
Ca Iisus Hristos, pe Cruce.
Crucea lui nemuritoare,
S-o înalţi mereu spre soare!
Sfânta Cruce de credinţă,
De iubire, biruinţă...
Cât de greu ţi-o fi în viaţă,
Crucea lui Hristos înalţă!
Poartă la piept, cu voinţă,
Sfânta Cruce, în credinţă.
Din lacrima de pe obraz,
Din al vieţii greu necaz,
fă-ţi pe apa de plutire
Corabia de mântuire...

Candela
Candela când arde, 
Sub a mea privire, 
mă face mai blând 
şi cumpătat din fire. 
mă-nchin în faţa ei 
Cu sfânta rugăciune. 
Când privesc la ea, 
Parcă mi-ar tot spune:
Să nu mai fac rele, 
Să învăţ mai bine, 
Să-mi ascult părinţii, 
Să nu-i fac de rușine. 
Simt un fior în mine 
Ce firea-mi răscolește. 
şi plâng fără să vreau, 
Sufletul se primenește.
O, luminiţă sacră, 
Sfinţit e graiul tău. 
Cu-al tău licăr de aur 
Voi sfătui mereu.În imagini: monumente funerare în Cimitirul „vesel” din 

Săpânţa, românia
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Din tot sufleţelul meu,
eu mă rog lui Dumnezeu:
- Doamne, azi îţi scriu răvaș
De la noi – cinci copilași,
trei surori și cei doi fraţi,
toţi de-o mamă îndrumaţi.
Doamne, Dumnezeul meu,
mă închin, că-i tare greu.
şi mă rog, cu umilinţă, 
Să ne dai, Doamne, credinţă,
Ca să mai putem spera
Că lumea se va-ndrepta. 
şi mă rog pentru bunică,
Pentr-o mică rândunică. 
Pentru ape și copaci,
Pentru mulţi copii săraci.
Ce se roagă zi și noapte,
Domnului, de sănătate. 
Pentru medici, profesori,
Ce muncesc din zori în zori,
şi, la urmă, Doamne Sfinte,
Cu gând bun, de-acu-nainte –
ai grijă de maica mea,
Care-a suferit și ea
În tăcere și-n putere,
Ca să ne mai poată da,
tot ce-i bun în lumea ta!

Ana-Maria CARPENCO, 
elevă în clasa a VI-a 

la Gimnaziul nr. 2
or. Drochia

scrisoare către 
Dumnezeu

Traian VASILCĂU

a venit Paștele cu bucuriile lui 
şi umple sufletul cu ceva 

sfânt oricui.     
Paștele-i o taină mare, 

luminoasă, 
așteptată cu drag în fiece casă 
rudele vesele la masă 

se-adună,
fericite, pline de voie bună.
Cântă, ciocnesc ouă, 

totu-i minunat,
ne zicem, bucuroși: 

- Hristos a înviat!
şi astfel se ţine mereu 

și renaște
minunata tradiţie de Paște!

Rebeca PROCOPCIUC, elevă 
la Şcoala-Grădiniță  „Deceluș” 
or. Durlești 

Bucuriile Paştelui
MUGURAşI

(fragment)
…Văzusem inima Pământului în zori
Și munții cum se-nalță pe sub nori,
Cum Marele Ocean s-a revărsat
Și cea dintâi monadă-am contemplat.
Supremul cu răbdare și cu jind,
Cum zămislea plămada de Pământ...
… Și Domnu-atunci prin cugetu-i profet,
Cu-adâncă-n Ceruri disperare și regret,
Văzând păcatele de pe Pământ și nebunia, 
Cu gând spre mântuire, trimis-a pe Mesia,
Pe Fiul său din Trupu-i Sfânt și Os,
Pe Dumnezeul Pământesc Iisus Hristos,
Cel ce împărtășea lumină și dreptate,
La treizeci și trei de ani lumești ne-având păcate.
Dar lumea cu trufia-i, trădarea, josnicia,
Nu-nțelesese, oarba, menirea lui Mesia:
L-a mutilat blamându-l înainte de-a-l duce,
Iar apoi, infama, l-a răstignit pe cruce...
L-am însoțit spre Cer cu fața luminată,
Însă m-am reîntors, ca să mai sper o dată...
Abia după plecarea-i la Ceruri către Tată,
Veni cu-ntârziere Credința așteptată...
…Dezintegrat nucleul, spărgând un Infinit,–
În paradoxul laic m-a surprins nepotrivit.
Inferne-n Hiroshima... Cernobîl, Fukushima
Mă sufocau, de parcă le-aș fi purtat eu vina...
…Pierzându-și Adevărul, robotizat de fire, –
Pășește Homo sapiens spre Ceasul Mântuirii.
Pe-o cale rătăcită, spre un infern, sedus,
Gonește trenul lumii, spre nicăieri ce-i dus...
…Acuma nici Arhanghel, nici Heruvim nu sunt,
Ci sunt un Înger tânăr în riduri și cărunt;
De Moarte și de Timp uitat și ocolit,
În Cer de-aceeași vârstă rămas la infinit…

e Paștele! e mare sărbătoare,
Se-aud iar clopote pe-acest pământ,
Ce ne vestesc cu drag și cu ardoare:
„Hristos a înviat!” în casă și în cânt.
Venim să ne-nchinăm cu plecăciune
azi toţi creștinii în lăcașul sfânt.
şi-i mulţumim cu-nchinăciune
Celui care a fost pe cruce răstignit.
Cu ouă roșii, proaspăt încondeiate, 
Cu mielul cel jertfit la masă ne-adunăm,
Să-l proslăvim cu neamurile toate:
„Hristos a înviat!” cu sufletul cântăm.
e Paștele! e sfântă sărbătoare!
natura ne zâmbește, și-i frumos.
rostim cu bucurie, mic și mare:
ascultă, lume, a Înviat Hristos!

Mădălina VRABIE, 
elevă în clasa a VI-a 

la Gimnaziul „Vitalie Ceban” 
s. Alexăndreni, r-nul Sângerei 

E Paştele! 

Copii, ce timp minunat!
azi e sărbătoare –
Veste bună-n lumea mare:
- Hristos a înviat!
Vom ciocni ouă roșii,
ne-om îmbrăţișa,
aţi auzit? Hristos a înviat,
Spre a ne salva.
mă bucur de-astă sărbătoare
așteptată, plină de soare!
ştiu, bucuria din inima mea 
nimeni n-o va putea lua!
Peste tot e lumină și cânt –
a venit mântuitorul 

pe pământ.
Creștinii frunţile-și coboară 
şi Duhul Sfânt prin aer 

zboară...
Cristina ŢURCANU,

elevă în clasa a VII-a
la Gimnaziul „Vitalie Ceban”

s. Alexăndreni, 
r-nul Sângerei 

Lumina Învierii sfintele 
Paşte

Domnișoare hărnicuţe
au copt dulcile păscuţe,
Ouăle roșii, rotunjoare
nu lipsesc la sărbătoare.
Când ne așezăm la masă,
rostim cu voce luminoasă:
- Hristos a înviat!
- Cu adevărat a înviat!
e sărbătoarea cu minuni
Ce ne face azi mai buni.
la copacii înfloriţi,
Suntem astăzi mai uniţi! 

Ariadna STADNECIUC,
eleva în clasa a VII-a

la Gimnaziul „Vitalie Ceban”
s. Alexăndreni, 
r-nul Sângerei 

PAşTELE
Satele plâng în întuneric, 

mamă.
Visul plecat e așteptat la porţi.
În noaptea asta nimeni 

să nu doarmă,
Că Dumnezeu va învia 

din morţi.
*
Satele-n zori nu vor avea 

suspine,
Vor pune la uscat batiste reci
şi te vor aștepta, Iisus, pe tine,
Să te implore iarăși să nu pleci.
*
În cimitire crinii se răscoală
asupra morţii lor în care 

au stat,
Când pruncii luminoși 

ca după boală
Îngână-n cer: „Christos 

a înviat!“.
*
Bolnavii fi-vor lume vindecată,
Saloanele o să le aducă flori,
nu vor mai fi spitale niciodată,
Doar crize mari de pacienţi 

în zori.
*
Cei triști avea-vor 

binecuvântatul
tain de bucurie, negreșit,

şi-l vor servi cerescul fiu și tatăl
Întregii lumi cu gând 

blagoslovit.
*
un înger îmbrăcat în strai 

de rază
Cădea-va-n visul nostru 

ca un măr,
rostindu-ne că Domnul 

înviază,
Să-i spunem: 

„Înviază-ntr-adevăr!“.
*
Blajini, părinţii să împartă 

pască
şi ouă zugrăvite cu mister,
Ca-n inimile toate să renască
Poveștile uimirii, scrise-n cer.
*
atunci ai să revii acasă, mamă,
Se va întoarce tata înapoi
şi fi-vom cu surâsul lui 

de-o seamă,
Simţind cum urcă Paștele în noi.
*
lacrimi vor tresări în amintire,
Iar sufletul va fi un pom fragil,
Sub care, turlă albă de iubire,
trece Iisus, mirat, ca un copil.

Alexandru DOGA

Mărturisirea 
îngerului 

Desene de tatiana ROTARU, eleva în clasa a V-a, la 
Gimnaziul „Cezar radu”, s. leușeni, r-nul Hâncești
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Sãrbãtorile  Pascale
 ale  copilãriei  mele

Silvia URSACHE (Eseu)

Desen de Cristina COVrIG

Paştele era una dintre cele mai îndrăgite sărbători de 
către noi, copiii satului Drepcăuţi. Încă de pe la mij-

locul lui martie, după ce soarele „cu dinţi” devora ultimele 
pâlcuri de zăpadă de prin grădini, gospodarii şi gospodi-
nele  se puneau pe trebăluit. Bărbaţii adunau  uscăturile 
şi lucrurile de prisos din ogrăzi şi le dădeau foc, în timp ce 
femeile trebăluiau în jurul casei, lucrul lor fiind mult mai 
anevoios şi mai delicat: dădeau cu var pereţii casei pe in-
terior, vopseau podurile (de cele mai multe ori  din scân-
duri), uşile, ferestrele şi dedesubtul streşinilor cu vopsea 
albă de ulei, spălau geamurile, perdelele şi restul acceso-
riilor de prin încăperile ce adunau un strat impresionant 
de funingine de la sobele încălzite cu ogrinji, uscături sau 
tizic, cărbunele şi lemnele fiind un lux pe atunci. Harni-
cele gospodine, bântuite  de febra văruitului şi cea a vop-
sitului, nu se opreau doar la case, ci ieşeau  şi în ogradă, 
unde văruiau şi vopseau cu mult zel tot ce li se nimerea 
în cale: bucătărioare de vară, coteţe, trunchiuri de copaci, 
ghizdele de fântână ...  

Noi, copiii, ne aflam în vâltoarea acestei forfote, unde 
fiecare îşi găsea rostul: căram în fundul grădinii obiecte-
le stricate, crengile şi buruienile uscate care urmau să fie 
arse, aduceam apă de la fântână până umpleam butoiul 
din faţa casei, apoi spălam scările şi prispa înainte de a fi 
muruite de către harnicele noastre mame, ajutam la elibe-
rarea încăperilor de mobilă, pentru a fi văruite. Se depu-
neau multe eforturi pentru a aduce gospodăriile ţărăneşti 
într-o ordine aproape ideală. În schimb, cât de frumos 
arătau satele din nordul republicii în perioada sărbători-
lor pascale! Casele semănau cu nişte pietre scumpe, mul-
ticolore, revărsate printre frunzetul verde, de paradis, al 
pomilor în floare, printre tufele de liliac ce răspândeau un 
parfum ameţitor! 

Dar cea mai mare bucurie a copiilor era legată de în-
noirea garderobei personale: săndăluţele noi, rochiţa din 
cit înflorat cu stan şi buzunare, şosetele trei sferturi din 
mătase, fundele somptuoase din capron, haina din bum-
bac sau lână şi neapărat câte o pereche-două de chiloţei şi 
un maiou fără mâneci ce se poartă dedesubt... Acesta era 
setul vestimentar de vară pentru fete, care, fiind îmbrăcat 
pentru prima dată în dimineaţa pascală, era purtat întrea-
ga vară, până în prima zi de şcoală, când era schimbat pe 
uniforma şcolară. 

- Mămunea, Paştele ce fel de sărbătoare este? o între-
bam, curioasă,  pe bunica Alexandra. La şcoală ni se spune 
că-i arhaică şi este sărbătorită doar de oamenii bătrâni şi 
întunecaţi, iar cei noi, sovietici, au altfel de sărbători. 

Bunica tresărea la auzul întrebării mele neroade, se 
oprea locului, îşi încrucişa  mâinile pe piept şi, peste câtă-
va vreme de gândire, îmi răspundea cu glas domol:

- Să ştii, Silvica, pe pământ sânt lucruri veşnice şi lucruri 
trecătoare. Vremurile şi obiceiurile vin şi se duc, dar Taina 
Învierii Domnului Iisus Hristos a dăinuit şi va dăinui în vea-
curi. Asta am învăţat de la părinţii şi de la bunicii mei, iar ei 
au învăţat de la strămoşii lor. Până la venirea ruşilor, Paştele 
era cea mai frumoasă sărbătoare creştinească la români.

- Și cum o serbaţi? Povesteşte-mi, te rog!
- Ne îmbrăcam cu toată familia în haine de sărbătoare 

şi, luând coşurile cu ouă, pască şi cozonac, ne îndreptam 
spre biserică, la slujba Învierii, care ţinea toată noaptea. 
Către dimineaţă, după ce se mântuia slujba, credincioşii 
ieşeau în curtea bisericii şi se aşezau în două rânduri, 
iar părintele trecea şi stropea cu agheasmă cele aduse 
de creştini. După sfinţire, veneam acasă şi ne aşezam la 
masă, ciocnind mai întâi unul cu altul câte un ou roşu. 
Cel care lovea zicea: „Hristos a înviat!”, iar cel al cărui ou 
era dedesubt răspundea: „Adevărat a înviat!”. Abia după 
aceasta începeam a gusta din bucate.

- Păi, tot astfel procedăm şi noi aşezându-ne la masă, 
numai că acum nu ne mai ducem la biserică, la slujba Învi-
erii şi la sfinţit pasca. Biserica noastră este demult închisă. 
Nici în satele apropiate nu mai funcţionează vreo biserică. 
A rămas una deschisă doar în satul Mămăliga din Ucrai-
na, la vreo 10 km de noi. Unii elevi din şcoala noastră se 
duc cu părinţii acolo la sfinţit pasca, dar e riscant. Câţiva 
învăţători fac de serviciu la gară şi îi trec pe cei ce vin la 
tren într-o listă neagră, care este citită apoi în ziua de luni 
la careu. Toţi râd de aceşti copii, îi numesc întunecaţi şi 
proşti, mai mare ruşinea!

La auzul acestui verdict al meu, bunica lăsa, amărâtă, 
capul în jos, scoţând un oftat prelung, urmat de o tăcere 
apăsătoare. Apoi îmi răspundea:

- Nu-i o ruşine să cinsteşti jertfa Mântuitorului care s-a 
răstignit pentru păcatele oamenilor, e ruşine să amăgeşti, 
să furi şi să omori fiinţe nevinovate, să fii obraznic, să nu 
asculţi de părinţi. Aceşti copii care merg la sfinţit pasca, 
trecând peste toate piedicile şi înjosirile, nu sunt deloc 
nişte înapoiaţi, ci, dimpotrivă, sunt nişte copii îndrăzneţi 
şi credincioşi.

- Da ce înseamnă să fii credincios? o iscodeam eu pe bu-
nica.

- Să fii credincios înseamnă să-L porţi pe Dumnezeu în 
inimă şi în gând, simţind că eşti mereu sub ocrotirea Lui, 
să nu te lepezi de El chiar şi când eşti prigonit.  Dar gata 
cu statul la taclale, avem încă atâtea de făcut! N-ai uitat că 
azi este Joia Mare sau Joia cea Curată, cum i se mai spune 
în popor? Ia sita ceea din cui şi du-te în poiată după ouă, 
că trebuie  să le boim până la asfinţitul soarelui.

- Dar de ce anume azi trebuie să vopsim ouăle? Mai sunt  
trei zile până la Paşte! continuam eu să o sâcâi cu întrebări.

- Se zice din bătrâni că ouăle boite în Joia Mare nu se 
strică până la Ispas, dacă le ţii în beci, la rece. Apoi mai 
trebuie să ne băim azi. Se zice că cine face baie în astă 
sfântă zi îşi spală de pe el tot răul şi toate boalele pe un 
an înainte. 

Știa bunica mea multe datini şi obiceiuri din străbuni, des-
pre care mă informa cu multă generozitate, bucuroasă fiind 
să aibă la dispoziţie o pereche de urechi ciulite şi o minte 
iscoditoare care înregistra cuvânt cu cuvânt tot ce auzea.

Firea mea artistică a început să se manifeste de la o vâr-
stă fragedă (încă din şcoala primară am început să dese-
nez şi să compun poezii), de aceea îmi plăcea la nebunie 
procedura vopsirii ouălor, care îmi permitea să-mi reali-
zez aspectul creativ al sufletului meu. Fără a sta mult pe 
gânduri, am înhăţat ciurul din cui şi am pornit val-vârtej 
înspre poiata găinilor. Nu-mi plăcea deloc procedura ex-
tragerii ouălor din cuibare, poiata fiind foarte strâmtă şi 
doldora de găinaţ, şi apoi nu era exclus să dau nas în nas 
cu cocoşul cel roşu, pintenat şi bătăuş, ce străjuia, de obi-
cei, cu vehemenţă teritoriul păsăresc. Mi-a mers! De data 
aceasta poarta ocolului era deschisă şi bravul pintenat, 
profitând de această rară ocazie, se vede că o zbughise la 
libertate. 

Adunând, grăbită, vreo două duzini de ouă din cuibare, 
am venit în fugă la bunica în speranţa că îmi va permite şi 
mie să particip la procedura vopsirii. Ouăle la noi în sat 
erau vopsite prin două modalităţi: cu coji de ceapă şi cu 
vopsea industrială care era procurată de la „Cel cu bulen-
drele”, cum îi ziceam noi, copiii. Acesta era un pişpiric de 
evreu cu faţa ciupită de vărsat care umbla prin sat, cam o 
dată la două-trei săptămâni, cu o căruţă înzestrată cu un 
cufăr mare, pe care stătea cocoţat şi în care ascundea, în 
opinia noastră, a copiilor, multe „comori”.

Rămânând satisfăcută de fertilitatea moţatelor din Săp-
tămâna Mare, bunica m-a întrebat:

- Vrei să te învăţ a încresta ouă? Azi vom face şi câteva 
ouă încondeiate. Demult n-am mai făcut. 

Zicând astea, bunica s-a îndreptat spre cotruţa acope-
rită cu o perdeluţă de cit înflorat din bucătăria de vară 
şi, cotrobăind prin ea, a scos la iveală un tubuşor subţire, 
nu prea lung, de culoare arămie, care avea un orificiu mai 
larg într-o parte, îngustându-se mult spre partea opusă. 
Semăna cu un creion bine ascuţit la un capăt.

- Vezi, prin gaura largă se bagă o bucăţică de ceară, apoi 
condeiul se încălzeşte  la flacăra unei lumânări. Când 
simţi că ceara a prins a se topi, iei oul neboit încă şi de-
senezi pe el tot ce te duce capul. Uite, eu voi încresta un 
ou cu un ornament din frunzuliţe - este un motiv vechi pe 
care l-am deprins de la buna mea. Iar tu înfrumuseţează-
le cum vrei. Iaca, mai am un instrument şi pentru tine, zise 
bunica, scoţând din cotruţă încă un tubuşor de aramă şi o 
bucăţică de ceară.

Bucuria mea nu avea margini! Încercam să pictez pe un 
ou chipul Mântuitorului şi să scriu „Hristos a înviat!”, dar 
dâra de ceară ce se prelingea din orificiul îngust avea o 
culoare atât de palidă, încât aproape  nu se desluşea pe 
suprafaţa oului.

- Mămunea, dar nu se vede mai nimic din desenul meu! 
am exclamat, dezamăgită.

- Nu-ţi face griji, m-a îmbărbătat bunica, s-a vedea după 
ce punem ouăle la boit. Uite, turnăm apă cu boială în cea-
un, îl punem la foc şi ai să vezi. După ce dă a fierbe, slobozi 
oul în ceaun şi aştepţi zece minute, după care îl  scoţi cu 
lingura de lemn şi  desenul tău va ieşi la iveală. Pe locurile 
unde s-a aşezat ceara, boiaua nu se prinde şi desenul se 
arată în toată frumuseţea.

Procedura încondeierii şi cea a vopsitului s-a dovedit a 
fi atât de incitantă, încât în acea după-amiază nu m-am 
mai putut ocupa cu nimic altceva. Spre seară, pe mu-
chia cuptorului se înălţa într-o strachină de lut o duzină 
de ouă pictate de mine cu floricele, iepuraşi, porumbei, 
cruciuliţe, dar şi cu diverse ornamente geometrice ce îmi 
bucurau inima.

În ziua Învierii m-am trezit devreme. Somnul nu se 
lipea de mine, abia aşteptam să purced la săvârşirea 

ritualurilor pascale. Mi-am pus într-o cană mare un ou 

roşu şi nişte copeici şi am rugat-o pe mama să-mi toarne 
apă să mă spăl pe faţă. Copeicile din apă trebuiau să-mi 
aducă belşug în viaţă, iar oul roşu să-mi dea sănătate şi 
bujori în obraji. După ce am terminat procedura spălatu-
lui, am scos oul din cană şi l-am frecat de ambii obraji cu 
mişcări circulare pentru a mări şi mai mult probabilitatea 
apariţiei râvniţilor bujori, etalonul frumuseţii feminine, în 
opinia fetişcanelor din sat. Apoi ne-am aşezat la masă cu 
întreaga familie. Tatăl meu, Victor Brega, a spus Tatăl Nos-
tru, iar bunica a stropit bucatele cu agheasmă (i-o aduse-
se de la slujba de Bobotează de la biserica din Mămăliga 
o rudă), considerând că acest ritual simplist ar putea sub-
stitui procedura de sfinţire de la slujba Învierii.

Masa se îndoia sub greutatea bucatelor de sărbătoare: 
răcitură de cocoş, sarmale, friptură de orez cu carne de 
porc la cuptor, pârjoale, chiftele în sos alb, salată boeuf, 
ouă umplute, miel copt, babă din tocmagi de casă cu pru-
ne, învârtită cu mac şi cu dulceaţă de trandafir, pască şi co-
zonac cu stafide, îmi făceau cu ochiul care mai de care! Dar 
eu nu prea aveam timp să mă înfrupt din aceste bunătăţi, 
fiind totalmente obsedată de gândul la cel mai important 
ritual pascal – ciocnirea ouălor în drum, cu prietenii mei 
de joacă. Înfulecând la repezeală o pârjoală şi câteva lin-
guri de salată, mi-am umplut buzunarele cu ouă roşii şi 
am zbughit-o spre poartă. Pe cel mai tare ou îl aveam din 
timp pus deoparte în gentuţa mea albastră de lac, pe care 
mi-o adusese mătuşa Parascheva tocmai de la Arad. Acest 
ou a fost selectat în urma unui proces foarte migălos. Tata 
m-a învăţat cum se aleg cele mai tari ouă: pe ele se aşază 
mai rău vopseaua şi de aceea sunt mai deschise la culoare, 
dar şi mai mici ca dimensiune, deoarece găinile mici fac 
ouă mai tari. Ouăle selectate după primele două criterii 
erau supuse celei de-a treia încercări – ciocănitul de dinţi. 
Astfel era identificat cel mai tare ou din cele câteva selec-
tate preventiv.

În drum, la poarta lui moş Vanea Lenţei, se adunase deja 
o droaie de copii: cele trei fete ale lui Vitea Șchiopul – Di-
dina, Maricica şi Galea, Didina Sandei, Ala şi Iura lui Mişa 
Iaţcun, Valeric al lui Ghiţu Iaţcun, Valerică Bujan, Coliţa 
Cârcel, nelipsitul Vitiuţa Guzun, obrăznicătura mahalalei, 
şi Jorjică a lui Vanea Lenţei. Ciocnitul ouălor era tocmai 
în toi. Scoţând din gentuţă oul meu sacru, m-am alăturat 
şi eu, fără prea multă vorbă, procesului în derulare. Pro-
cedura era următoarea: participanţii se împărţeau în pe-
rechi, cel mai mic după vârstă ţinea oul strâns în pumn, 
iar celălalt, mai mare, lovea deasupra cu oul său. Câştiga 
copilul al cărui ou rămânea întreg. 

Am câştigat, rând pe rând, ouăle celor prezenţi, căci oul 
meu, selectat cu multă rigoare, se dovedi a fi cel mai tare. 
Adunând trofeele în gentuţă, priveam cu aer de învingă-
toare în jur.

- Fă Silvică, ia dă să-ţi încerc de dinţii mei oul tău cel tare, 
oare e chiar atât de puternic? mi-a cerut Vitiuţa Guzun. 

Fără a bănui ceva, i-am întins oul cu pricina. Baistrucul 
l-a rotit între degete, privindu-l suspect, apoi l-a ciocnit de 
câteva ori de dinţi.

- Da, e într-adevăr foarte tare! Dar îmi pare că nu-i de 
găină, e un ou de drac! îşi pronunţă el verdictul, băgându-
mă în sperieţi.

- Ai înnebunit? Chiar eu l-am scos din coteţul găinilor 
de-a valma cu alte ouă, apoi tot eu, împreună cu bunica, 
le-am vopsit! am protestat în gura mare.

- Asta defel nu-i o dovadă că nu-i de drac! Bunica mi-a 
spus că marţi noaptea, spre miercuri, în ziua lui Iuda, ne-
curatul umblă prin coteţe şi se ouă în cuibare, lăsând prin-
tre cele de găină şi câte un ou de al său. Ouăle de drac sânt 
mai mici şi-s foarte tari, exact ca al tău. De ele nu se prinde 
vopseaua, căci sunt blestemate. Pe bune, oul tău este unul 
necurat şi trebuie să fie nimicit!             

Zicând acestea, Vitiuţa izbi oul meu cel sacru de stâl-
pul de beton al porţii lui moş Vanea Lenţii. De atâta ne-
dreptate şi umilinţă, m-am aşezat în pirostrii, mi-am 
acoperit faţa cu palmele şi am izbucnit în lacrimi. Între 
timp, obrăznicătura de băiat, fără pic de remuşcare, a luat 
gentuţa mea cea albastră şi a prins a scoate din ea ouăle 
câştigate de mine, zicând:

- Deoarece  au fost câştigate cu un ou spurcat, ele tre-
buiesc confiscate. O să le iau eu, deoarece măria mea este 
acela care a descoperit înşelăciunea. 

Azi multe din obiceiurile strămoşeşti au revenit şi se 
respectă iarăşi.  Oamenii merg nestingheriţi (cu respec-
tarea restricţiilor pandemice, desigur) în noaptea de Paşti 
la slujba Învierii, la sfinţit ouăle şi pasca. În anii copilăriei 
mele, însă, slujbele bisericeşti erau pentru noi un ritual 
miraculos, foarte impresionant şi mult râvnit, de care nu 
aveam parte. Eu am intrat pentru prima dată într-o bi-
serică creştină (catolică), în oraşul Cernăuţi, la vârsta de 
12 ani, iar în una ortodoxă abia după clasa a noua, când, 
împreună cu tata, am vizitat oraşul Sankt-Petersburg (pe 
atunci Leningrad).

Copil fiind, simţeam o mare atracţie faţă de sfântul 
lăcaş, voind să văd măcar cum arată pe dinăuntru. Vara, 
când verişorul meu, Eugen Rusnac, care trăia în capitală, 
venea în vacanţă la bunica, intram în curtea bisericii, de 
uşa căreia atârna un lacăt mare, şi îl rugam să se caţăre 
pe umerii mei (el fiind mai uşor, căci avea doar 9 ani, iar 
eu vreo 12, ferestrele bisericii săteşti fiind prea înalte) şi 
să-mi povestească ce vede. A revenit totul la normalitate 
abia după căderea URSS, când în tot spaţiul post-sovietic 
au început să se redeschidă în masă nu doar bisericile 
existente, ci au pornit să fie construite şi altele noi.
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Artistul  cu  voce  cAldă

Sentimentul  sublim  al 
NATURII  sau  DORUL 

nestins  de  MEREU
În Joia mare, e rândul ouălor la vopsit...

Sugestii  de  lectură

interpreţi preferaţi 

Vocea caldă nu este, însă, sin-
gurul talent al lui Mihail Sandu. 
El pictează, fotografiază și face 
design grafic.

Şi-a dat interesul să înveţe 
să cânte și la chitară. Atunci, 
la vârsta de 9 ani, recunoaște 
că a mers la școala de muzică 
la insistenţele mamei și că nu 
prea avea mare tragere de ini-
mă, dar a perseverat. Părinţii 
i-au cumpărat un pian, treptat 
a atins și performanţe, luând 
premii la diverse concursuri 
naţionale și internaţionale. Era 
pasionat și de pictură, așa că concomitent cu 
studiile liceale și cele muzicale a făcut și 5 ani 
de pictură, absolvind și școala de arte, la vârsta 
de 16 ani.

După doi ani de studii la Facultatea de De-
sign la Cluj, a plecat prin programul Erasmus la 
Academia de Arte Frumoase „Jan Matejko” din 
Cracovia. În Polonia a învăţat design-ul grafic și 
fotografia. Lucrarea sa de curs a fost proiectul 
fotografic „I had a dream”, pe care l-a expus în 

Cultură • eDuCaţIe  eStetICă 

Mihai Sandu, tânărul din satul Doroțcaia, Republica Moldova, care a înre-
gistrat o performanță deosebită în showbiz-ul românesc cu lansarea piesei „Mă 
ucide ea”, a atins un nou record pe youtube: videoclipul la cântecul „Who You 
Are” a acumulat în două luni aproape 11 milioane de vizualizări. Un record 
nemaipomenit, dacă ținem cont de faptul că Mihail Sandu refuză categoric să 
facă muzică comercială, după cum cere piața, ci doar muzică bună.

Nr. 4 (4)

1. Ouălor sau ouălelor?
În Joia Mare, e rândul ouălelor la vopsit.
Logic, din nou: substantivul ou are forma 

de plural ouă, la care adăugăm, în funcţie de 
situaţie, articole. Ouă+ -le (articol hotărât)= 
ouălor

În Joia Mare, e rândul ouălor la vopsit.
2. Dragele mele sau dragile mele?
Dragele mele, astăzi am pregătit o rețetă 

nouă de cozonac.
Hai să o luăm logic: drag (masculin) şi dragă 

(feminin) au aceeaşi formă de plural – dragi. 
Articulăm hotărât la feminin şi… pam, pam!

Dragile mele, azi am pregătit o rețetă 
nouă de cozonac.

3. Vroiam sau voiam?
Bună! Vroiam doar să te salut… Replica 

asta îmi provoacă alergii puternice!
Forma vroiam provine din contopirea a 

două verbe, a voi şi a vrea, şi este considerată 
greşită. În cazul în care ar fi corectă, cum sună 
verbul la infinitiv, a vroi?

Bună! Voiam doar să te salut... Ei, dacă 
scrii aşa, te salut şi eu!

4. Cantități mari de ploaie se vor înre-
gistra în Moldova sudică.

Conform dicţionarului, ploaia desemnează 
fenomenul meteorologic în sine. Pot fi cantităţi 
de zăpadă, de apă rezultată în urma ploii… .

Cantități mari de apă se vor înregistra în 
Moldova sudică.

5. Ca și fată cu stil, am vrut să mă fac 
blondă.

Pentru a evita o cacofonie inexistentă, dăm 
în hipercorectitudine. Uităm că este recoman-

Încercarea are scuze,/
 Nimenea să n-o acuze.
Nina Schițco-Căpățână

Revărsată ca lumina pe câmpia 
dimineţii, poezia are și ea tainele ei 
deprinse de la Fire și de la Iubire. Or, 
Cuvântul Atotstăpânitor ne poartă 
pe drumurile lui neumblate și ve-
gheate de dorul chemării la care nu 
întotdeauna avem inima deschisă și 
conștiinţa gata să-și asume întreaga 
odisee a căutării și a cunoașterii.

Poemul „Zuza-Ruza, Buburuza” 
de Nina Schiţco-Căpăţână relevă, 
de fapt, ca și celelalte cărţi pe care 
autoarea le-a semnat anterior, o 
predilecţie intimă pentru vocabula 
îngânată dintr-o anume dorinţă de 
comunicare personală în prealargul 
Naturii.

Elementele-cheie ale poemului 
sunt mai mult decât miraculoase, de vreme ce pogoară din ritmuri-
le divine ale creaţiei eminesciene („toamna periniţa joacă, vântul 
frunzele adună”), pe care poeta le fructifică din perspectiva trăirilor 
sale individuale cu priză la mișcarea poeziei Naturii, văzută cu ochiul 
deștept dinspre sine și lume.

Vietăţile Naturii, prin unicitatea lor multicoloră, prin modul lor ne-
cesar evoluţiei proprii, imprimă poemului plasticitate și autenticitate. 
Cunoașterea lumii din jur, inclusiv a Naturii, a suflărilor ei de ieri și de 
azi, este departe de a fi doar un exerciţiu liric sau ecologic.

Aceleași plante și flori sau furnici și păsări, ca și insectele etc., etc., 
sunt văzute și tratate ca făpturi muncitoare în sânul Naturii-Mume 
dintr-un dat și dintr-un sentiment matern-patern al creaţiei primordi-
ale care oricum are nevoie de ocrotire. Dacă autoarea exclamă „Feri-
ce!” că în Cartea Roșie a Țării „nu-i inclusă”, aceasta deloc nu înseam-
nă ca „Buburuza” și (nu numai ea) n-are nevoie de ajutorul omului, 
de ocrotire.

Natura și poezia (poezia Naturii...) de când lumea trăiesc dintr-o 
necesitate divină și sublimă, dintr-un dor nestins și frumos de Mereu. 
O poezie celebrând Natura (gen „Pastelurile” alecsandriene sau lirica 
eminesciană cu conotaţii naturiste, peisagistice) este și ea o pledoarie 
întru încetăţenirea, împământenirea unui dialog viu cu ea, marcată 
de continuitate și întotdeauna gata de a îndrepta lucrurile într-o al-
bie firească privind raporturile dintre Om și Firea din jur. Cartea lor 
e una. În faţa cerurilor e o dovadă că „verdele” întinerește spiritele 
creatoare, le întărește credinţa în tot ce este matern-patern, izvoditor 
de sublim și divin.

La hotarul dintre Cuvânt și Necuvânt poemul dnei Nina Schiţco-Căpă-
ţână ne amintește de „treptele nebănuite” pe care „verdele” (cântecul 
și imnul, oda) ţine să emane acea căldură sufletească ce leagă genera-
ţiile, epocile, tradiţiile poetice ce-au prins rădăcini în cultura neamului 
cu Dumnezeu. Dialogul cu Fiul, cu sine și cu Natura remarcă nu numai 
setea continuă de etern, dar și necesitatea unui efort pe măsură de a 
face înţeles dialogul purtat cu lumea dinspre inimă și conștiinţă.

Pelerinajul poetic în Natură este apoi și o întoarcere a Omului că-
tre Creatorul său și către fraţii mai mici în linia evoluţiei, inclusiv faţă 
de plante. Nevoia de cântec, așadar, vine dintr-un imbold sufletesc, 
dintr-o chemare interioară de a face „fapte bune”, de a bucura inima 
micului cititor și nu numai, mizând nu doar pe miracole Cerești, dar și 
pe fapte omenești. Or, se știe că orice activitate umană este o slujire 
a Domnului, a... Binelui și a Frumosului. De aceea pomenirea Furnicii, 
ploii, păsărelelor își are rostul ei imanent, polemic în fond, pe care au-
toarea îl vrea unul frumos și echilibrat. Poeta nu acuză și nici nu oferă 
reţete de un gen sau altul.

Discursul ei liric este unul de acasă, calm, binevoitor, inspirat de 
cele mai nobile dorinţe de necesar și ideal. Dar ea nu va trece rece pe 
lângă vârcolaci.

De menţionat și imnificarea rădăcinilor spre care îl îndrumă pe tâ-
nărul cititor dna Nina Schiţco-Căpăţână, deoarece acestea sunt fidele. 
Mai mult, ea îi cultivă acestuia un sentiment aparte („Crede în Dum-
nezeu! Crede și în visul tău!”).

Ideea de armonie rezultă din atitudinea grijulie faţă de vietăţile Firii, 
faţă de creaţia Celui de Sus definitivamente, vorba vine. E destul să ape-
lăm la licurici, la fluturași, la cărăbuși, la alte gâze, precum și la sfaturile 
indirecte cuprinse în motouri și nu numai care ne pun în relaţii directe 
cu trăirile personajului liric pe întreg parcursul desfășurării poemului de 
la un capăt la altul. Oricum, referinţele la prieteni, la realizările viselor 
denotă din interior intenţiile serioase ale protagoniștilor metamorfozaţi 
angajaţi în spectacolul liric și ludic pe care poeta îl realizează într-o cheie 
măiestrită, cu vădite accente din creaţia clasică și populară.

Atenţionarea de a nu aduce nimănui tristeţe și durere îl salvgar-
dează pe mai departe pe viitorul cetăţean de faptele reprobabile la 
care s-ar putea deda într-un moment de slăbiciune și neatenţie, de 
iresponsabilitate.

Obiectivul faptelor bune, plăcerea de a le comite constituie o invi-
taţie, în ultimă instanţă, la un efort pe care trebuie să-l depună micul 
cititor, ca, de altfel, oricare dintre toţi ceilalţi îndrăgostiţi de poezie, 
de trăirea în cuvânt, venind dintr-o deplină dăruire miracolului ei in-
descriptibil și criptic.

Lecţiile poetice în faţa celor mici necesită multă dragoste și răbda-
re, un efort stilistic deosebit, ceea ce a demonstrat în mare dna Nina 
Schiţco-Căpăţână prin poemul respectiv consacrat unei minuni a Na-
turii-Mume, cum e Buburuza (și nu numai...).

De aceea nu trebuie să-i uităm îndemnul, dragi cititori și preţuitori 
„dezinteresaţi” ai cuvântului poetic, de-a o îndrăgi, de-a o ocroti și de-a 
o iubi pe Natura-Mumă, în raiul căreia Domnul ne-a permis să vieţuim, 
să ne afirmăm plenar dinspre inimă și conștiinţă, dinspre virtute și de a 
împărţi cu cei dragi fericirea, de vreme ce așa-i „iubirea de fraţi”.

Prin poemul-cântec „Zuza-Ruza, Buburuza”, înmuiat, topit în legen-
da istorică a graiului încoronat de strălucirea curcubeică și feerică a 
înţelepciunii populare și nemuritoare, dintr-o legitimă și intimă, sub-
limă și divină ascensiune spre necunoscutul din noi și din lume, din 
frământ și din Necuvânt, poeta Nina Schiţco-Căpăţână ne întoarce cu 
faţa la pretutindenea metafizică a Cuvântului, revărsată pe întinsul 
invizibil al vizibilului cu care fiinţa noastră poate dialoga întru nesfâr-
șirea viselor și „darurilor multe” prin care ne apropiem metaforic de 
netrecerea ideii de Bine și de Frumos, de Pom și de Om, de Cântec și 
Descântec în drum spre Lumină, spre Mereul Omenesc-Dumnezeiesc, 
din răsăritul de Soare și de Lună ce ne ţin în Viaţă în însăși Grădina 
Naturii-Mume.

tudor PallaDI

Galeria Studenţească „Insomnia”, 
în aprilie 2013. S-a aflat la studii 
în Polonia un an, rămânând încă 
jumătate de an pe cont propriu. 
Cât a fost student acolo, în tim-
pul liber cânta la petreceri, așa a 
căpătat încredere în forţele sale și 
s-a gândit să se apuce mai serios 
și de muzică, mai ales că primise 
chiar și o ofertă de muncă în Polo-
nia − cântăreţ într-un restaurant.

Este un talent complex. Mihail a 
cântat și în formaţii, a fost clăpar. 
Pictează, are expoziţii. Surprinde 
detalii frumoase cu ajutorul ca-

merei de filmat, realizând fotografii demne de a fi 
expuse. Este și cantautor, scrie versurile pieselor. 
Acum vrea să își dedice timpul exclusiv muzicii. Are 
deja ratinguri cu primele sale piese, nu și-a defini-
tivat stilul muzical: el cântă ce simte și cum simte.

A participat și la emisiunea-concurs X FACTOR 
(prima ediţie) din România, însă nu a ajuns prea 
departe, pentru că a cântat fără negativ.

Renata cUPcEA

„Noi privim limba română ca pe o pâine, din care toți trebuie să mănânce și toată 
trebuie să fie bună. Nu. Unii trebuie să știe mai mult, alții mai puțin, pe grade, în 
funcție de profesia la care aspiră”. (Stelian Dumistrăcel)

Mai știm noi să scriem și să vorbim corect românește? Trebuie să recunoaștem: trăim 
într-o epocă în care socializăm foarte mult. Și asta e de bine. Problema este că acest act 
are loc mai mult în spațiul virtual, unde ne trădăm foarte ușor pregătirea lingvistică, 
iar greșelile de scriere atârnă greoi, precum niște pietre de moară, de profilul nostru. 
Și, ca să încerc să îndulcesc pâinea despre care vorbește domnul Dumistrăcel și să-i 
dau gust de cozonac, voi prezenta câteva greșeli pe care le facem destul de frecvent.

dat să folosim această structură DOAR când 
există o situaţie comparativă sau când avem de 
evitat o cacofonie evidentă.

Fiind o fată cu stil, am vrut să mă fac blon-
dă.

6. Care sau pe care?
Funcția care o am îmi permite să te con-

cediez.
M-am tot întrebat care ar fi cauza acestei 

greşeli; să fie întrebarea PE CARE o pui pentru 
a afla tipul subordonatei?

Renunţarea la prepoziţia pe constituie 
greşeala cea mai frecventă şi riscă să devină 
un fenomen, iar o greşeală repetată devine, în 
mod regretabil, regulă.

Funcția pe care o am…
7. La mulți aniiiii!
Din nou, hipercorectitudinea. Măcar dacă ar 

fi anii aşa de mulţi precum desinenţele de plu-
ral. Punem mulţi de i, sărbătoritul îşi alege!

8. De abia sau deabia?
Suntem tentaţi să trunchiem sau să sudăm 

cuvinte. Aici nu cert pe nimeni; lipseşte auzul 
fonematic sau este insuficient dezvoltat.

De abia am ajuns la 8.
9. Clasa a doisprezecea sau clasa a do-

uăsprezecea?
Substantivul clasa este de genul feminin şi se 

acordă cu adjectivul, nu? Evident, corect este 
clasa a douăsprezecea.

10. Pleonasmul câștigă alegerile elec-
torale!

Sintagma alegeri electorale este pleonastică, 
deoarece electoral înseamnă referitor la ale-
geri.
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Scrânciobul. Desen de  Ioana SOcOLOv

De Sf. Gheorghe. Desen de emilian urSăCHIlă

Hristos a înviat! Desen de nichita PORcEScU

Dimineaţa de Paști. Desen de Vlad năBOrOCa

Biserica nouă. Desen de Valeria GHeOrGHIţa

Peisaj. Desen de evelina Bulat

Ograda buneilor. Desen de Virginia urSăCHIlă

leonid fiodorov la o 
lecţie de desen

lilia fiodorov cu discipolii săi

Recent, sala de lectură a bi-
bliotecii a găzduit o expoziţie 
de lucrări dedicate sărbăto-
rilor pascale şi semnate de 
aceşti copii minunaţi, expo-
ziţie care ulterior va fi expu-
să  în cadrul unui concurs de 
specialitate organizat de către 
Direcţia Educaţie, Cultură, Ti-
neret, Sport şi Turism din lo-
calitate. (De altfel, aceşti par-
ticipanţi nu sunt la prima lor 
competiţie artistică, în cadrul 
cărora s-au situat pe locuri de 
frunte). 

Chiar dacă micii artişti dro-
chieni sunt abia la început de 
cale, văzând sârguinţa şi plă-
cerea cu care desenează sau 
pictează (mai ales în anul doi 
şi trei de studii), putem afir-

ma cu certitudine că succese-
le lor de mâine nu se vor lăsa 
aşteptate. 

Astfel am decis să le 
împărtăşim din reuşita aces-
tor tineri inspiraţi cititori-
lor revistei „Florile Dalbe”, 
deoarece publicaţia, care de 
curând a împlinit 80 de ani 
de la fondare, se bucură de 
mult succes printre copii, 
adolescenţi şi părinţi, dar şi 
printre profesorii din republi-
că. 

Între timp, am trimis la ru-
brica Vernisaj câteva mostre 
grafice şi acuarele din cadrul 
expoziţiei pascale cu generi-
cul „Bucuria Învierii”, lucrate 
de către Valeria Gheorghiță, 
Virginia Ursăchilă, Evelina 
Bulat, Ioana Socolov, Emili-
an Ursăchilă, Vlad Năboro-
ca şi Nichita Porcescu – juni 
autori cu o enormă dragoste 
de frumos. Sperăm că talen-
tul cu care sunt înzestraţi va 
bucura mereu sufletele celor 
apropiaţi, dar şi ale tuturor 
celor care au îndrăgit arta 
plastică.

Silvia ZAPOROJAN,  
director adjunct 

Nina BEJAN, colaborator 
al Bibliotecii pentru Copii  

or. Drochia

Biblioteca modernă devine un centru informațional, educațional și de instru-
ire în domeniul IT. Unul din obiectivele sale este promovarea tinerelor talen-
te. În acest context vom relata despre copiii de la Școala de Arte Plastice din 
oraşul Drochia, discipoli a doi profesionişti şi cuplu de familie Lilia și Leonid 
Fiodorov; discipoli care vin adesea în sălile bibliotecii noastre, fie după o carte, 
fie după un album ori o enciclopedie tematică, găsindu-şi inspirația în paginile 
citite, în cunoaşterea şi studierea operei maeştrilor în artă, precum şi a naturii.


