
La o săptămână după duminica Paştelui, în prima zi de 
luni, creştinii ortodocşi obişnuiesc să sărbătorească Paştele 
Blajinilor. Această sărbătoare mai este numită şi Paştele 
Morţilor sau Lunea Morţilor. DE UNDE îşi trage originea Paştele 
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ORIZONT COGNITUV: 
De ce? De când? De unde?

Precum încet se trece
Făclia de la sfeșnic,
Așa se trece viaţa
Și vine somnul veșnic.
Să cugetăm adesea
La tainele ieșirii,
Să scăpăm de frică
În ceasul despărţirii.
Să pomenim cu lacrimi
Pe cei ce-au răposat,
Căci pentru noi se roagă
Și ei neîncetat.
Nădejdea să ne fie
La Cel fără de ani,
Iar nu la mintea noastră,
La slavă sau la bani.
Nevrednicia noastră
S-o punem mai prejos
Decât vinovăţia
Celui mai păcătos.
Să nu lăsăm în minte
Vreun cuget dușmănos,
Ci să urmăm iertării
Și păcii lui Hristos.

Ioan IaCOB
Acord  liric

BLAJINII

DE  UNDE își trage originea Paștele Blajinilor

MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

numerele 19, 20 vor apărea pe 28 mai 2021 în ediţie cu volum dublu (16 pagini)

Oricât ar părea de straniu, 
Biblia nu menţionează 

Paştele Blajinilor. Nu există nici o 
referinţă în Vechiul sau Noul Tes-
tament ce ar indica la vreun eve-
niment sau la vreo lege prin care 
Dumnezeu ar fi lăsat această săr-
bătoare. Paştele Blajinilor, deci,  
nu face parte din canonul bise-
ricii ortodoxe. Pe parcursul anu-
lui bisericesc, însă, sunt stabilite 
anumite zile pentru pomenirea 
celor răposaţi. Una din aceste zile 
deosebite tocmai şi este Paştele 
Blajinilor. Deoarece nu e rânduită 
în mod strict canonic, în diferite 
regiuni ale creştinilor ortodocşi 
sărbătoarea este respectată la 
diferite date, începând cu luni 
după Duminica Tomei (8 zile după 
Paşti) până la Duminica Mare. La 
unele popoare ortodoxe această 
sărbătoare în general lipseşte.

Totuşi, pe meleagurile noastre, 
Paştele Blajinilor este o sărbă-
toare străveche, cu rădăcini în 
îndepărtata epocă păgână. Fol-
cloristul Nicolae Băieşu, doctor 
în filologie şi etnograf, a spus 
astfel într-un articol cu privire 
la originea cuvântului „blajin”: 

abonarea — 2021

„Denumirea de blajin vine din 
slavonul „blajenîi”- blând, bun, 
cuvios. Conform imaginaţiei 
populare, blajinii trăiesc într-o 
lume îndepărtată, la hotarul în-
tre „lumea asta” şi „lumea cea-
laltă”, ori aproape de rai, pe o 
insulă înconjurată de Apa Sâm-
betei. Se zice că blajinii descind 
din Set – unul din fiii lui Adam. 
Totodată, se crede că ei umblă 
goi, sunt oameni scunzi, buni la 
suflet, paşnici, înţelepţi şi foarte 
credincioşi. Se hrănesc numai 
cu fructe. Blajinii nu ştiu să cal-
culeze timpul, să ţină sărbători. 
Semnul că a venit Paştele este 
sosirea pe apă (Apa Sâmbetei) a 
cojilor de ouă roşii, pe care creş-
tinii le aruncă pe undele curgă-
toare în vinerea ori sâmbăta din 
Săptămâna Patimilor”.

Ca orice sărbătoare de origi-
ne păgână, Paştele Blajinilor s-a 
încetăţenit în Calendarul Popular 
şi, fireşte, a acumulat influenţe 
creştine pe parcursul secolelor. 
Sărbătorită preponderent în Eu-

ropa de Sud-Est, această zi este 
dedicată spiritelor moşilor şi 
strămoşilor şi are la bază pome-
nirea celor decedaţi, şi anume a 
rudelor şi prietenilor apropiaţi. 
Țara unde sărbătoarea ia cea mai 
mare amploare este, ca să vezi, 
Republica Moldova, unde ziua 
de luni, la o săptămână după 
Paştele creştin-ortodox, este de-
clarată ca fiind  zi de odihnă.

Paştele Blajinilor este un prilej 
special de pomenire a morţilor. 
În aceasta zi (firește, pe vremuri 
când nu aveam de înfruntat o 
pandemie de coronavirus nemi-
los, cu care ne luptăm azi!), se 
pun bucate şi flori pe morminte, 
se împart pomeni, se întind mese 
în cimitir, lângă biserică sau în 
câmp, la iarbă verde, rămăşiţele 
fiind lăsate acolo spre a se hrăni 
cu ele sufletele morţilor, înde-
osebi ale celor care nu au avut 
parte de o înmormântare cum 
se cuvine. Se spune că de Paştele 
Blajinilor sufletele morţilor sunt 
slobode şi pot gusta din mâncă-

rurile pregătite chiar pentru ei 
şi date de pomană. Înainte de 
această sărbătoare,  se fac din 
vreme anumite pregătiri. Femei-
le vin la cimitir şi curăţă buruieni-
le de pe morminte, adună ţărâna 
la cele vechi şi le orânduiesc fru-
mos. Apoi vopsesc sau văruiesc 
crucile. Unii creştini răsădesc pe 
morminte liliac sau stânjenei. 
Femeile (în unele localități, par-
ticipă și elevii, bine organizați 
în echipe!) au grijă şi de mor-
mintele străinilor, despre care se 
ştie că nu au pe nimeni care să-i 
pomenească. Acasă, pe lângă al-
tele, vopsesc şi încondeiază iarăşi 
ouă, pentru Blajini.

În fine, dragă Nicolae, e bine 
să luăm aminte: Paştele Blaji-
nilor este o sărbătoare care nu 
trebuie trecută cu vederea nici 
de către voi, elevii. Mai întâi de 
toate, învăţaţi de la cei vârstnici 
să îngrijiţi mormintele din cimitir. 
Ar fi minunat dacă în gimnaziul 
sau liceul vostru s-ar încetăţeni 
frumoasa tradiţie de a organiza 
(şi nu doar de Blajini!) echipe de 
elevi pentru îngrijirea morminte-
lor răposaţilor rămaşi fără urmaşi. 
Doar astfel aţi avea dreptul mo-
ral să consideraţi că aţi însuşit 
temeinic lecţia de pomenire, 
recunoştinţă şi păstrare a aminti-
rii generaţiilor dispărute, calităţi 
creştine pe care le cultivă şi le 
promovează sărbătoarea Paştele 
Blajinilor.

Ion antOn
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Pentru organizarea testării naționale în învățământul primar 
și a examenelor naționale de absolvire au fost descongestio-
nate programele pentru organizarea și desfășurarea testării 
naționale în învățământul primar, examenele naționale de ab-
solvire a gimnaziului și examenul național de bacalaureat (Or-
dinul MECC nr. 331 din 29 martie 2021). 

Pentru testarea națională în învățământul primar, a fost re-
vizuită procedura de multiplicare și transmitere a testelor 
prin asigurarea transmiterii testelor către Organele locale de 
specialitate în domeniul învățământului, în format electronic, 
care vor expedia materialele recepționate către instituțiile de 
învățământ, în scopul organizării și desfășurării probelor (Or-
dinul MECC nr. 451 din 30 aprilie 2021).

Elevii din învățământul primar care nu pot participa la una 
sau mai multe probe ale testării naționale, fiind în carantină 
sau autoizolare, în condițiile pandemice de COVID-19, vor fi 
promovați în următoarea clasă fără a susține aceste probe.

A fost adaptat procesul de desfășurare a testării candidaților 
la examenele naționale de absolvire conform unei proceduri 
elaborate de MECC și aprobată Instrucțiunea privind testarea 
candidaților la examenele naționale de absolvire, sesiunea de 
examene 2021 (Ordinul MECC nr. 452 din 30 aprilie 2021).

Astfel, în perioada 13 – 17 mai 2021, elevii din clasele a IX-a 
și a XII-a vor avea posibilitatea să participe la procedura de tes-
tare, în cazul disciplinei limba de instruire, cu prezența fizică în 
cadrul instituțiilor de învățământ, cu respectarea tuturor mă-
surilor de prevenire a riscului de îmbolnăvire cu virusul CO-
VID-19, iar în cazul celorlalte probe testarea va fi realizată la 
domiciliu, fiind asigurat accesul la conținutul testelor în format 
electronic, în conformitate cu instrucțiunea aprobată.

În context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în-
deamnă elevii din clasele absolvente să se pregătească pentru 
susținerea examenelor naționale de absolvire, sesiunea 2021. 
Menționăm că atât programele de examen, cât și testele apli-
cate pe parcursul anilor 2010–2020 sunt publicate pe site-ul 
Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare și pot fi ac-
cesate de către toți factorii interesați, la adresa: https://ance.
gov.md/, acestea fiind un suport substanțial în vederea pregă-
tirii pentru examenele naționale de absolvire.

Surse suplimentare de pregătire către examenul național de 
absolvire a gimnaziului sunt lecțiile video de pregătire pentru 
examenul național de bacalaureat și examenele de absolvire a 
gimnaziului, care pot fi accesate pe site-ul MECC, la adresele: 
https://mecc.gov.md/ro/content/gimnaziu și https://mecc.
gov.md/ro/content/bacalaureat sau pe platforma Educație 
Online.

Cu privire la tezele anuale ale elevilor din clasele 
a X-a – a XI-a în anul de studii 2020–2021 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării informează că în 
toate instituțiile de învățământ cu clase liceale, indiferent de 
forma de activitate, se anulează tezele semestriale din sesiu-
nea de vară a anului de studii 2020-2021 și proba practică la 
disciplinele de studii specifice ariei curriculare Sport și Arte, în 
funcție de specificul profilului instituțional. Un ordin în acest 
sens a fost semnat la 29 aprilie, de către ministrul Educației, 
Culturii și Cercetării Lilia Pogolșa.

Decizia a fost luată după consultările cu comunitatea 
educațională din țară, ținându-se cont de faptul că elevii din 
clasele a X-a – a XI-a au fost antrenați în procesul educațional, 
în mare parte, la distanță.

Drept urmare, media semestrială la disciplinele de studii din 
ciclul liceal la care urmau să fie susținute tezele semestriale în 
sesiunea de vară, 2021 se vor calcula din media aritmetică a 
notelor curente, obținute pe parcursul semestrului II.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării încurajează cadre-
le didactice să-și concentreze eforturile în vederea realizării 
procesului educațional la disciplinele de studii, conform Planu-
lui-cadru și curricula disciplinare, iar elevii din clasele de liceu 
să-și stabilească prioritățile și străduințele în vederea obținerii 
unor rezultate frumoase ale învățării.

„Floarea Neamului” ne adună împreună
Îndrăgostiți de Frumos, în duminica Sfântă a 

Floriilor, membrii Cenaclului literar raional al ele-
vilor „Floarea Neamului” s-au întrunit on-line la 
cea de-a patra ședință cu genericul ,,Vatra străbu-
nă ne adună împreună”. După ce s-au conectat toți 
participanții, președintele  Cenaclului literar  Sân-
gerei  dl Ion Roșca a venit cu un mesaj organizato-
ric, apoi a urmat un minut de reculegere în memo-
ria scriitorului Nicolae Dabija, participant activ la 
11 ședințe ale cenaclului.
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Activităţi  extraşcolare

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a 
descongestionat programele pentru examenele 
naționale de absolvire și a modificat procedura de 
testare pentru elevii claselor a IX-a – a XII-a, sesi-
unea de examene 2021.

Această întâlnire, aşteptată de mai mult timp, 
în sfârşit, în pofida pandemiei, a avut loc. Am dis-
cutat online despre romanul „Ieşirea din uitare”, 
împreună cu studenţii de la Centrul de Excelenţă 
în Educaţia Muzicală „Ștefan Neaga”, ghidaţi de 
profesoara de limba şi literatura română, grad 
didactic superior, doamna Silvia Popov. Tinerii 
au lecturat iniţial romanul şi s-au arătat foarte 
interesaţi de subiect, fiind şi ei muzicieni în de-
venire. Or, romanul scoate în lumină destinul 
dramatic al unui compatriot de-al nostru, basa-
rabean, un artist cu talent unic şi cu o carismă 
emblematică - Eugeniu Coca. Violonist virtu-
oz, compozitor – autor de muzică, începând cu 
cântece şi până la opere simfonice de proporţii, 
fiind invitat pe parcurs în diverse orchestre de 
mai mulţi dirijori, dar cel mai  mare sprijin i l-a 
acordat celebrul George Enescu, compozitor, vi-
olonist, pedagog, pianist şi dirijor român. 

Romanul „Ieşirea din uitare”, după apariţie, 
trăieşte o viaţă intensă, este înalt apreciat de 
cititori. 

Subsemnata, pe post de moderatoare a eve-
nimentului, am subliniat faptul că scriitorul Ion 
Anton a fost distins, pentru acest captivant şi 
inedit roman, cu mai multe premii: Premiul 
special al juriului acordat în cadrul Festivalu-
lui Naţional de Proză „Liviu Rebreanu”, ediţia a 
XXXVII-a, Bistriţa-Năsăud, România (2019), Pre-
miul Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova 
(2020), Premiul Bibliotecii Naţionale a Republi-
cii Moldova „Topul celor mai citite cărţi editate 
în anul 2019”, cu originalul Trofeu - „Cubul de 
cristal” (2020). Acelaşi  roman a fost promovat 
de către Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion 
Creangă”, în cadrul ediţiei a IX-a, 2020, a Cam-
paniei Naţionale „Să citim împreună!”, cucerind 
inimile cititorilor din clasele liceale.

Realitatea întotdeauna le-a furnizat teme şi 
motive oamenilor de condei. Iar ei, îmbrăcân-
du-le în veşmântul artistic, pun la dispoziţia citi-
torului cărţi interesante, cu diverse subiecte de 
viaţă. 

Subiectul romanului „Ieşirea din uitare” se 
desfăşoară în perioada antebelică, interbelică şi 
imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, 
până în 1954, ianuarie, când compozitorul moa-
re, dar lasă nişte semne de întrebare.

Toţi participanţii la discuţie au citit acest ro-
man cu mare interes şi satisfacţie. M-am regăsit 
şi eu în anumite momente şi întâmplări. Mi s-a 
creat impresia că autorul a fost o persoană foar-
te apropiată familiei lui Eugeniu Coca, fiindcă a 
descris cu multă cunoştinţă de cauză, detaliat, 
viaţa de familie, dar şi activitatea artistică a ma-

Cartea este unica modalitate care ne conduce pe adevăratul făgaș al cunoașterii, 
iar cunoașterea ne duce spre lumină și perfecțiune. Acesta este obiectivul primor-
dial al activităților organizate la Centrul Academic Internațional „Eminescu”. 
Încă un drum spre carte şi spre cunoaştere este și promovarea personalităților 
din cultura națională cu titlul sugestiv „Dialogăm și ne cunoaștem”, care pre-
supune întâlniri cu somități din domeniul literaturii și artei, contribuind la dez-
voltarea relaţiilor de comunicare între personalităţi şi tânăra generație. Drept 
argument este întâlnirea recentă cu Ion ANTON,  poet, prozator, traducător și 
publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, al Uniunii Scriitorilor 
din România și al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova. 

Elevii de la Gimnaziul „Gri-
gore Vieru”, satul Heciul Nou, 
ghidaţi de profesoarele de lim-
ba şi literatura română Marina 
Patrașco şi Aliona Romanova, 
de profesorul de educaţie muzi-
cală Dumitru Moșneguță şi de 
directorul adjunct pe instruire  

Vilena Solomeanîi, au prezen-
tat online o activitate extracur-
riculară ce ne-a sensibilizat pe 
toţi. Decorul, ţinuta scenică, 
interpretarea, expresivitatea, 
cultivarea dragostei pentru va-
lorile naţionale ne-au inundat 
sufletele cu lumină. Versurile din creaţia lui Grigore Vieru, 

Adrian Păunescu, Dumitru Mat-
covschi, recitate de elevii şi pro-
fesorii din gimnaziu, au cântat 
dragostea pentru vatra străbu-
nă şi Limba Română.

Apoi membrii cenaclului şi-
au prezentat creaţia din ultima 
perioadă. Poeziile şi proza pe 
diverse teme presărate cu figuri 
de stil, prin forţa cuvintelor, au 
reuşit să ne convingă pe toţi că 
în raionul Sângerei sunt mulţi 
copii talentaţi, iar Frumosul cu 
adevărat va salva omenirea.

natalia vaSIlICa, profesoară 
de limba și literatura română 
la Gimnaziul „nicolae Dabija”
s. Heciul Vechi, 
 r-nul Sângerei

În imagini: elevii de la Gimnaziul  „Grigore vieru”, 
s. Heciul nou, r-nul Sângerei

ÎN  ATENȚIA  ELEVILOR 
ȘI  PROFESORILOR

Dna larisa arSenI, moderatoare
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Lumina spiritului

NE  CUNOAȘTEM

• Libertatea absolută se câștigă prin dragos-
te. Căci doar dragostea îl eliberează pe om de 
natura sa.

• Cine știe de ce lăcrimez? Poate iubesc sau 
poate aștept; și nădejdile mele încep să le iro-
sească anii. Cine știe de ce privesc în gol? Poate 
îmi amintesc sau poate presimt durerea vieţii 
care cere să fie vieţuită toată.

• Viaţa este durere, fiindcă e încadrată într-
un ocean de iluzii și, în același timp, viciată de 
ignoranţă.

• Mai bine o dragoste pierdută decât una ne-
avută.

• India are meritul de a fi adăugat o nouă di-
mensiune în Univers: aceea de a exista liber.

• Omul se naște și moare în singurătate abso-
lută, dar această singurătate e populată de vise, 
de himere și de iluzii.

PANDEMIA - O LECȚIE DE VIAȚĂ

MAxiMe şi AforisMe de Mircea ELIADE

Deşi e dureros de regretabil 
că, pe zi ce trece, oamenii pierd
lupta cu coronavirusul, bă-
trânii povestesc că au fost 
vremuri când războaiele luau 
mult mai multe vieţi nevino-
vate. Unii dintre bunicii noştri 
au apucat acele timpuri, când 
oamenii erau trimişi în lagă-
re de concentrare, forţaţi să 
muncească împotriva voinţei 
lor, înfometaţi, trataţi mai rău 
ca animalele şi omorâţi pentru 
nimic. Astăzi, viaţa noastră e 
mult mai uşoară datorită evo-
luţiei tehnologiilor, ştiinţei şi 
medicinii, iar noi tot nemul-
ţumiţi suntem. Ar trebui să 
preţuim ceea ce avem, căci nu 
e deloc puţin! să ne bucurăm 
de fiecare clipă trăită,  ca şi 
când ar fi ultima, şi să ne aju-
tăm unii pe alţii, pentru că am 
văzut cât de greu ne-a fost şi 
încă ne este. Viaţa de dinain-
te de pandemie pare acum un 
vis frumos. De parcă nici nu 
ar fi existat. Atunci, totul era 
altfel. Trăiam cu adevărat. Ne 

simţeam mai liberi, mai feri-
ciţi. Pandemia ne-a luat asta 
şi ne-a făcut să realizăm câtă 
nevoie avem de libertate, de 
viaţă, de sănătate. Toate acele 
zile s-au dus şi, odată cu ele, 
s-au risipit şi speranţele noas-
tre la o viaţă mai bună. Învă-
ţământul ne dădea de furcă şi 
înainte, dar, odată cu venirea 
pandemiei, a devenit şi mai 
dificil. e o problemă pe care 
nu cred că o vom rezolva în 
viitorul apropiat. Elevii (stu-
denţii sau persoanele care îşi 
fac studiile în această perioa-
dă) sunt cei care suferă cel mai 
mult. şcoala era un refugiu. 
Acum e un loc pustiu. Propria 
casă a devenit o închisoare. 
orele online ne fac să pierdem 
timpul, lăsându-ne în derivă. 
Problema e că nu toţi elevii au 
computere, laptopuri sau mo-
bile performante, ca să intre la 
ore. Unii nici măcar nu ştiu ce 
înseamnă asta. Atunci cum ar 
trebui să facem lecţiile, dacă 
nu ne sunt oferite condiţiile şi 
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materialele necesare? e foarte 
greu să-ţi menţii un regim, să 
scrii totul şi, cel mai important 
- să înţelegi ce s-a predat. Nu 
suntem roboţi, aşa cum nici 
profesorii nu sunt. Lor le este 
la fel de complicat să predea, 
să verifice temele şi să se adap-
teze formei de învăţământ on-
line. elevii din clasele primare, 
în loc să fie coordonaţi de ca-
drele didactice, ajung să stea 
singuri acasă, deoarece părin-
ţii lor trebuie să muncească. 

Clasele mai mari trebuie 
să se pregătească de bac, dar 
în aceste condiţii nu prea au 
cum. Totul depinde de ei şi de 
cât de mult îşi doresc să susţi-
nă acest examen cu notă mare. 
Balul de absolvire era o etapă 
importantă pentru cei care 
terminau liceul, un motiv de 
bucurie, care îi încânta atât 
pe absolvenţi, cât şi pe părinţi 
şi profesori. se spune că „De 
anii de şcoală, absolvenţii îşi 
iau rămas bun doar o singură 
dată”. Acum nu se mai orga-

nizează petreceri cu acest pri-
lej. Tinerii nu-şi vor mai aduce 
aminte decât foarte vag cum 
au sărbătorit cei doisprezece 
ani de studii.

Totuşi, problemele nu se 
termină aici: elevii îşi pierd 
vederea, apar diverse dureri 
ale spatelui, o anxietate tot 
mai apăsătoare, dureri de cap, 
retard în dezvoltarea intelec-
tuală şi… lista poate fi con-
tinuată.  

Ce putem face acum, când 
totul e o problemă? suntem o 
generaţie afectată din  multe 
puncte de vedere! La fel cum 
spunea ion Creangă: „Lumea e 
pe dos, nu mai este ce a fost”. 
şi avea foarte mare dreptate. 
Pandemia ne-a dat măştile jos, 
făcându-ne să arătăm exact 

aşa cum suntem: vulnerabili 
şi neajutoraţi. Totuşi, vreau să 
văd şi partea pozitivă în toată 
această situaţie: am început 
să-mi apreciez mult mai mult 
familia, am decis să am mai 
multă grijă de sănătatea mea 
şi a celor din jur. Acum pot şi 
să zâmbesc, indiferent de dis-
confortul şi frustrările care as-
tăzi, ne place sau nu, fac parte 
din modul nostru de viaţă. Mă 
rog în fiecare zi ca totul să fie 
bine şi să scăpăm de această 
perioadă grea. să fie o lecţie de 
viaţă foarte bine învăţată, pe 
propria piele. 

Victoria CoCiU, 
elevă în clasa a xi-a „C”

mun. Chişinău, 
Liceul Teoretic „e.Alistar”

Trăim vremuri complicate... Oamenii nu se mai înțeleg, devin tot mai răi și 
mai copleșiți de probleme. Pandemia a agravat lucrurile. E un dezastru politic, 
economic şi social, care a acaparat tot mai multe țări, oameni şi vieți. 

Desen de lavinia-Ionela OlarI, elevă, s. şestaci, 
r-nul şoldănești

relui violonist. În roman sunt descrise cu lux de 
amănunte relaţiile compozitorului cu duşmanii şi 
prietenii săi, cu susţinătorii şi denigratorii creaţiei 
sale. Compozitorul şi virtuozul violonist, după 
cum au remarcat studenţii la „Ștefan Neaga”, 
era un bun cunoscător al folclorului românesc, 
pe care îl folosea cu măiestrie  în compoziţiile 
sale. Iar curajul îi era leac de frică pe tot parcur-
sul vieţii, până la urmă devenind un bun prieten 
al protagonistului, care şi-a trăit viaţa cu multă 
onestitate. A fost un muzician credul şi blajin, dar 
care s-a impus prin muncă şi străduinţă, prin ma-
rea sa dragoste pentru muzică şi oameni.

Este interesant şi original procedeul literar cu 
utilizarea sufletului-narator, personificat în ro-
man. După dispariţia compozitorului, anume su-
fletul lui, înainte de a urca la stele, efectuează o 
călătorie imaginară şi ţine cititorul în suspans pe 
parcursul întregii lecturi.  Or, conform credinţei 
creştin-ortodoxe, înainte de a urca la ceruri spre 
a fi judecat de Domnul, sufletul decedatului se 
mai află pe Pământ încă 40 de zile, vizitând locu-
rile unde „stăpânul” s-a născut, a copilărit, a acti-
vat şi a relaţionat cu diferiţi oameni, astfel anume 
sufletul compozitorului relatându-ne convingă-
tor  întreaga viaţă a lui Eugeniu Coca.

Tinerii s-au implicat activ în discuţie, adresân-
du-i romancierului o suită de întrebări. Astfel,  
Livia Onici, Eugenia Prosii, Naomi Batîr, Victor 
Morari şi alţii l-au întrebat pe autor: „De unde i-a 
venit ideea să scoată din neant, din uitarea aproa-
pe absolută, această personalitate, cu o astfel de 

biografie, dată uitării, cum reiese din roman, ui-
tare intenţionată?”, „De unde cunoaşte atâtea 
detalii din viaţa particulară a protagonistului?”, 
„A vizitat meleagurile copilăriei lui Eugeniu Coca 
înainte de a scrie romanul?”, „Câtă ficţiune şi 
cât adevăr conţine lucrarea?”, „Cum i-a venit 
inspiraţia să folosească  sufletul-narator  şi cele 
40 de zile?”, „Aveţi studii muzicale, deoarece 
în procesul lecturii am descoperit că stăpâniţi 
cunoştinţe din teoria muzicii, din cea vocală şi 
instrumentală, despre contrapunct, atât de ne-
cesar în componistică?” ş.a.

Domnul Ion Anton le-a răspuns cu multă 
bunăvoinţă. Ideea cu sufletul-narator i-a venit în 
clipa în care a aflat că sicriul cu trupul neînsufleţit 
al compozitorului Eugeniu Coca a fost scos pe 
fereastră, moment zguduitor cu care începe de-
rularea romanului. Desigur, a vizitat şi locurile 
copilăriei protagonistului. Cât priveşte detaliile 
familiale, autorul a mărturisit că a cunoscut-o 
pe Margareta Coca, fiica compozitorului, care, 
prin anii '80, a venit la redacţia Săptămânalului 
„Literatura şi arta”, unde activa pe atunci ro-
mancierul, şi i-a înmânat un caiet intitulat „Tatăl 
meu”, în care era descrisă în detalii viaţa şi ac-
tivitatea compozitorului. „Cât priveşte ficţiunea 
şi adevărul, a menţionat romancierul, adevărul 
prevalează în acest roman, având la bază per-
sonaje şi motive reale. Ficţiunea, însă, o găsim 
în structura romanului, în procedeul utilizării pe 
post de narator a sufletului personajului central 
şi, desigur, în digresiunile lirico-filozofice despre 
copilărie, curaj, soartă, viaţă şi moarte. Nu am 
făcut şcoală de muzică, dar m-am informat şi 
aveam cunoştinţe destule pentru a descrie anu-
mite momente.”

A fost o întâlnire foarte interesantă, interactivă 
şi instructivă, cu multe momente despre desti-
nul artiştilor de altădată, dar şi din zilele noastre. 
Tinerii i-au mulţumit autorului şi şi-au exprimat  
bucuria în legătură cu această întâlnire educa-
tiv-cognitivă. Nu au uitat să le mulţumească nici 
organizatorilor, manifestând dorinţa de a se mai 
întâlni şi cu alte personalităţi.

larisa arSenI, maestru în artă, 
bibliotecar

mun. Chişinău,  
Centrul Academic Internaţional „Eminescu”

Pretext  pentru  meditaţie 
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POVESTEA  SĂLCIOAREI

- Mămico, Ionuț a spart geamul de la bu-
cătărie!

- Cum l-a spart?
- Eu am aruncat cu bățul în el, iar el s-a ferit.

*  *  *
Tudorel  a prins un cogeamite pește, dar l-a 

aruncat înapoi în iaz, zicând:
- Totuna n-o să mă creadă nimeni că am 

prins un pește atât de mare.     
*  *  *

- Vecino, doi băieți de-ai tăi s-au urcat în 
prunul meu.

- Aoleu, pe unde-o fi al treilea?

Glume

Maria CUNŢAN

Suntem în perioada Sfintelor 
sărbători de Paşti. Creştinii din 
întreaga lume  aşteaptă Ziua 
Învierii Domnului Iisus Hristos, 
pentru că în această zi El a înviat 
din morţi şi s-a ridicat la ceruri, 
de unde îi mântuieşte pe toţi de 
păcate. La biserică, în noaptea 
sfântă a Învierii, preotul face 
slujbă în cinstea Mântuitorului, 
iar clopotele bat neîncetat, 
anunţând venirea sărbătorii, 
pe care noi, copiii, o aşteptăm 
cu cele mai mari emoţii, alături 
de părinţii şi bunicii noştri. 
Potrivit tradiţiei, lăsată nouă 
din moşi-strămoşi, îl cinstim pe 
Iisus Hristos, rostind ca nişte 

adevăraţi creştini: „Hristos a 
înviat! - Adevărat a înviat!”. În 
această zi, înţelegem mai bine 
ca oricând că trebuie să-l iubim 
pe Hristos aşa, ca pe noi înşine.

După ce venim acasă de la 
biserică, ne aşezăm la masă 
împreună cu familia şi gustăm 
din bucatele sfinţite, care 
niciodată nu lipsesc la această 
sărbătoare: pasca, cozonacul şi 
ciocnim ouă roşii.

Cât de frumoasă este marea 
sărbătoare a Învierii Domnului!

tatiana CazaCu, 
elevă în clasa a III-a „a”

la liceul teoretic măgdăcești
r-nul Criuleni

O salcie mlădioasă  se oglin-
dea în undele lacului. Ea își 
admira frumusețea și rostea 
încet:

- Mi-au apărut toți mugura-
șii, chiar și câteva frunzulițe. 
Sunt primul copac care înver-
zește primăvara și prevesteș-
te apropierea Sfintelor Paști. 
Ceilalți copaci sunt încă goi-
goluți.

S-a tot privit salcia în oglin-
da apei, până a înserat și nu-și 
mai vedea chipul.  Dimineața, 
când s-a trezit, a observat că 
cei câțiva copaci din vecinăta-
tea ei au pe ramuri fulgușori 
de zăpadă. S-a mirat foarte 
mult.

- Ce-o fi uitat zvăpăiata iarnă 
de s-a întors din drum? Nici 
nu știe ce-o așteaptă. Degrabă va răsări soare-
le și-i va topi fulgușorii plăpânzi. 

Mare a fost mirarea salciei după ce soarele 
răsărise și începu să încălzească pământul. 
Copacii rămâneau, în continuare, albi ca nea-
ua!

- Ce minune! vorbeau între ele câteva sălci-
oare. N-am mai văzut zăpadă să nu se topeas-
că la soare.

Niște albinuțe care zumzăiau vesele pe lângă 
floricele, le-au spus că zarzării sau caișii, cum 
li se mai zice acestor copăcei, nu sunt plini de 
zăpadă, ci au dat în floare! Şi că, în fiecare an, 

Ada ZAPOROJANU

PAȘTELE, 
SĂRBĂTOARE SFÂNTĂ

ei înfloresc în ajunul Paștelui.
Sălcioarele s-au cam întris-

tat. Nu știau că mai sunt copaci 
care înfloresc devreme și pre-
vestesc și ei sosirea primăverii.

- Ați observat, întrebă o altă 
salcie, albinele zumzăie doar 
în jurul caișilor, iar pe noi ni-
meni nu ne ia în seamă.

În timpul acesta, două fetițe 
se apropiară de sălcioare și în-
cepură să le laude.

- Vai, Mihaela, privește ce 
verde frumos au îmbrăcat săl-
ciile! 

- Sunt extraordinar de fru-
moase! se bucură Tudorița. Şi 
ce plete lungi au. Le ador!

- Şi mie îmi sunt nespus de 
dragi. Îmi place să mă ascund 
sub arcada lor și să le ascult 

șoaptele pline de taină.
Fetițele și-au căutat de drum, iar sălcioarele 

s-au liniștit. Ele și-au aplecat crenguțele spre 
pământ ca o închinăciune în fața lui Dumnezeu 
care le-a dat viață. Peste câteva zile toată lu-
mea sărbătorea Învierea Domnului Iisus Hris-
tos. Cele două fetițe n-au uitat de sălcioare. Au 
venit la ele, spunându-le:

- Hristos a înviat!
Sălcioarele își fluturară, vesele, pletele, de 

parcă le-ar fi răspuns:
- Cu adevărat a înviat!

ALBINA-
DANSATOARE
Albina nu e defel egoistă. Dacă 

a găsit o poieniţă cu flori, încărca-
te din belşug cu nectar, ea zboară 
într-un suflet acasă să comunice adresa şi priete-
nelor sale. Face aceasta cu ajutorul dansului. Prin 
anumite figuri, prin felul cum lasă capul în jos sau 
îl ridică, ea le spune suratelor sale în ce direcţie şi 
la ce depărtare se află poieniţa. „Spectatoarele” 
o înţeleg foarte bine şi, de îndată ce se termină 
dansul, se duc pe adresa indicată, unde găsesc 
negreşit sursa de miere. 

Hristos a înviat! Desen de autor

Desen de Cristina COvrIG

Creangă mi-a dăruit o copilărie de vis
e lucru mare să-ţi faci un pri-

eten adevărat în copilărie. şi eu 
m-am împrietenit cu Nică. Împre-
ună am făcut atâtea năzbâtii! Cu 
poveştile bunicului humuleştean 
adormeam în fiecare seară, iar în 
faţa ochilor îmi apăreau toţi eroii 
lui. Acum vin cu mulţumiri  din su-
flet pentru copilăria de vis pe care 
o trăiesc datorită „Amintirilor…”  
şi poveştilor nemuritoare scrise de 
bunicul atâtor generaţii. 

Mădălina-Maria reVeNCo, 
elevă în clasa a iV-a „f”

mun. Bălţi, 
şcoala Primară  „s. Vangheli”astfel şi-a exprimat mădălina-maria admiraţia pentru 

opera bunicului din Humuleşti

Curios!

RUGĂCIUNEA UNUI COPIL
adu, Doamne, primăvara!
zi-i mai repede să vină, 
Să-nflorească toată ţara
şi caisul din grădină.
Scoate mugur la răchită,
În pădurea de sub vii,
Să le ducem, înflorite,
mamei noastre, de florii!
trimite solii din zare, 
rândunelele, cocorii,
S-arunc haina din spinare,
Să mă scald în iazul morii.
Scoate turme pe colnice:
mielușeii suntem noi.
zi cireșelor să pice
Când vom trece prin zăvoi!

fiecare dintre aceste corăbioare se deosebește de celelalte 
printr-un detaliu.  Găsește diferenţele, trimite răspunsul corect 
la redacţie și participă la concurs.

eşTi isTeţ?

Ne scriu învârtecuşii
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„Să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit Eu!” 
(Sfânta Scriptură)

Nr. 5 (73)

Preot Maxim MELINTI

sărbători  creştine
02 mai  – Învierea Domnului (Sfintele Paşti) 
23 aprilie/06 mai – Sf. Mare Mucenic Gheorghe, 

Purtătorul de Biruinţă 
21 mai/3 iunie – Sfinţii mari Împăraţi Constantin 
şi mama sa Elena. Ca întemeietori ai creştinismului, 
sunt numiţi „părinţii creştinătăţii”.  

Învierea Domnului

SPIrItualItatea  CreştInă

Hristos din morţi a înviat  
şi lumii viu S-a arătat, 
lumină veșnică aduce 
şi-n rai ceresc pe toţi conduce.
Devine viu, nemuritor, 
al nostru mare Salvator. 
Între popoare împăcare, 
În haină nouă îmbrăcare.
aducem astăzi mulţumire, 
Primim din ceruri nemurire, 
Hristos din morţi a înviat
şi mântuire el ne-a dat!    

Tatăl nostru

Hristos din morți a înviat

Pilde ortodoxe pentru copii

Învierea Domnului este cea 
mai mare sărbătoare creștină. 
Ziua Învierii semnifică trecerea 
de la moarte la viață, din robia 
păcatului în împărăția harului. 
Ca semn al bucuriei pascale și 
al credinței în învierea Domnu-
lui, precum și al nădejdii învi-
erii noastre, creștinii se salută 
cu formula „Hristos a înviat!”, 
la care se răspunde „Adevărat 
a înviat!”.

Învierea Domnului ne asigu-
ră că tot ce a spus Iisus Hristos 
este adevărat. El este Fiul lui 
Dumnezeu și moartea Lui a avut 
drept scop eliberarea noastră 
din robia păcatului și împăcarea 
noastră cu Dumnezeu. Prin învi-
erea Sa, Domnul Hristos a scos 
din ființa noastră moartea pen-
tru totdeauna. Mântuitorul Iisus 
Hristos ne-a deschis porțile împărăției Cerurilor, 
adică le-a dat tuturor oamenilor posibilitatea de 

a trăi veșnic în împărăția Ceru-
rilor. Fiecare dintre noi poate să 
intre în împărăția lui Dumnezeu, 
dar pentru aceasta trebuie să ne 
pregătim, să ne lepădăm de via-
ța păcătoasă, să ne sfințim și să 
dobândim mântuirea.

Prin mântuire înțelegem 
schimbarea și transformarea 
unui om păcătos, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, într-un om bun, 
drept și sfânt și dobândirea 
vieții și fericirii veșnice în îm-
părăția Cerurilor.

„Hristos a înviat!” înseam-
nă că, într-adevăr, Dumnezeu 
există! Prin urmare, toate învă-
țăturile Sfintei Scripturi și toa-
te lucrările Sfintei Biserici sunt 
mântuitoare! Hristos a înviat, 
deci viața este mai tare decât 
moartea și răul este mai slab 

decât binele! Hristos a înviat, prin urmare, cu 
toții vom învia!

În ultima vreme creştinii sunt lipsiţi, în mare parte, 
de hrana spirituală ce ne-o oferă relaţia cu Dumne-
zeu. În localitatea noastră avem patru biserici, care-şi 
aşteaptă cu răbdare enoriaşii. Din păcate, restricţiile 
impuse de pandemie au lăsat să se furişeze în inimi-
le oamenilor disperarea şi neliniştea. Puţini sunt cei 
care păşesc pragul sfintelor lăcaşe pentru a se refugia 
în liniştea tainică a rugăciunii, pentru a-şi deschide 
sufletul către Dumnezeu. În aceste momente de grea 
încercare important este să fim toleranţi, echilibraţi şi 
responsabili de tot ce se întâmplă în jur. 

Nu trebuie să căutăm motive de a intra în casa Dom-
nului, ar trebui să venim aici şi în clipele grele, dar şi 
în clipele cu adevărat fericite, care în prezent ne sunt 
adumbrite de pandemie. Este al doilea an când trăim 
un Paşte altfel, teleportat parcă şi el în mediul virtual. 
Dar să nu disperăm, ci să ne încredem în  Dumnezeu, să 
avem credinţă şi să nu ne pierdem speranţa că lucrurile 
vor reveni la normal. 

teoctista COlţa, elevă în clasa a Ix-a 
la Gimnaziul ,,Dumitru Creţu”

s. Cărpineni, r-nul Hânceşti

Desen de Gheorghiana Cebanu, elevă la şcoala de arte 
Plastice „n. moisei”, s. Chiştelniţa, r-nul telenești

nicolae enache, elev la şcoala 
de arte Plastice, s. Chiştelniţa, 
r-nul telenești

Un  Paște  altfel

- Sărbătoarea Învierii ne în-
deamnă să fim mai buni, mai 
curaţi, mai iertători. Ea este pli-
nă de lumină şi linişte sufleteas-
că. (Anastasia MIHAILOV, clasa 
a III-a)

- Pentru mine, Paştele înseam-
nă Înviere, viaţă. În această zi a 
înviat Hristos şi a deschis uşile 
Raiului, pentru a-i lăsa pe oa-
menii buni să se ridice la ceruri. 
El a învins moartea. (Veronica 
LIA, clasa a IV-a)

- În ziua de Paşti, toată lu-
mea este fericită. Ne bucurăm 
că suntem uniţi şi sănătoşi. Ne 
strângem cu toată familia în ju-
rul mesei de la bunici şi nu uităm 
niciodată aceste zile deosebite. 
(Daria MOCAN, clasa a III-a)  

Sursa: ziarul „lumina”

Lumina Învierii

Un om avea mai mulţi copii, 
dar era foarte supărat, fiindcă fiii 
săi se certau,  purtându-se cu ră-
utate.  Azi aşa, mâine aşa… într-
un cuvânt, între flăcăi era mereu 
neînţelegere. Mare durere îi pri-
cinuiau tatălui, care ar fi vrut să-i 
vadă trăind în pace şi înţelegere.

Vreţi să vă spun cine sunt fraţii 
aceştia atât de cruzi unii cu cei-
lalţi? Suntem noi, oamenii. Oare 
nu suntem cu toţii fiii aceluiaşi 
tată, Dumnezeu? Ne înţelegem 
oare unii cu ceilalţi? Ne iubim 
aproapele aşa cum ar trebui să 
o facem? Nu-l doare pe Dumne-
zeu când vede că între oameni e 
atâta neînţelegere, minciuni, ho-
ţii, războaie, păcate de tot felul? 

De ce ne-a făcut Dumnezeu? 
Ne-a făcut pentru a ne iubi unii 

pe alţii, pentru ca fiecare să 
poarte grija celuilalt. Și pentru 
fiecare bun creştin, pentru fi-
ecare om care trăieşte fără pă-
cate, în dragoste şi înţelegere 
cu cei de alături, Dumnezeu se 
bucură, la fel cum se bucură un 
tată pentru copiii lui.

Iubindu-ne unii pe alţii, cău-
tând binele celorlalţi mai mult 
decât pe al nostru, devenim mai 
buni şi mai înţelepţi. Doar aşa 
ne apropiem, cu fiecare clipă, 
de Dumnezeu, de dragostea şi 
bunătatea Lui.

trimis de Stas CeBOtarI, 
elev în clasa a xI-a 

la liceul teoretic 
„mihai eminescu”

 or. Drochia

Scrieţi-ne şi voi, dragi cititori, cum sărbătoriţi Paştele în fami-
lie, ce impresii păstraţi în suflet şi ce înseamnă pentru fiecare 
această mare sărbătoare?

În ediţia viitoare vom anunţa numele celor mai activi participanţi 
la concursurile noastre, ale celor care câştigă cadouri de Paşti.

Știați că...
- în biserica ortodoxă, alegerea culorilor de veşminte nu este 

întâmplătoare? Fie că întâlnim alb, mov sau negru, fie verde, 
albastru, roşu sau auriu, în funcţie de sărbători şi posturi, aces-
te culori se schimbă, regăsindu-le în acoperămintele care împo-
dobesc biserica şi în veşmintele preotului. Fiecare culoare are 
simbolismul ei şi ne ajută să ne transpunem în duhul sărbătorii.

Astfel:
- Albul este folosit de Paşti şi de Schimbarea la Faţă a Mân-

tuitorului.
- Negru sau mov pentru Postul Mare, fiind culori de doliu şi 

pocăinţă.
- Verde pentru Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile), Po-

gorârea Duhului Sfânt (Cincizecimea) şi praznicul Sfintei Treimi.
- Albastru pentru praznicele Maicii Domnului şi ale Sfinţilor 

Îngeri.
- Roşu pentru Naşterea Domnului, Înălţarea Sfintei Cruci şi 

sărbătorile Sfinţilor Mucenici.
- Auriu pentru praznicele Mântuitorului, ale Sfinţilor Apostoli 

şi ale Sfinţilor Ierarhi.

să nu disperăm!
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PreOCuPărIle  vârSteI  De  răSPântIe

Invitaţie  la  discuţie

Gelozia și rivalitatea între frați

Copiilor li se spune că trebuie să-și iubeas-
că frații și surorile, că această iubire este ceva 
firesc, normal, obișnuit, de dorit. Şi totuși, ge-
lozia sau rivalitatea poate rămâne constantă 
în relațiile dintre frați, mai ales atunci când ei 
consideră că un frate sau o soră a primit din 
partea părinților sau din partea unuia dintre 
părinți o mai mare atenție și o mai mare grijă. 
Ei au simțit această atitudine a părinților.

atenție și iubire din partea părinților, că ei fură 
din iubirea ce li se cuvine lor. Gelozia este mare 
atunci când frații sau surorile sunt apropiați 
ca vârstă și când ei sunt de același sex. În am-
bele situații gelozia este explicabilă. În primul 
caz, frații sau surorile de aceeași vârstă au cam 
aceleași dorințe, referințe, pretenții. În cazul în 
care sunt de același sex, particularitățile lega-
te de apartenență la aceeași categorie se sex 
îi apropie pe copii. Dorințele și preferințele 
băieților diferă de cele ale fetelor. Dacă sunt 
două surori de vârste apropiate, cea mică va 
dori să aibă tot ce are sora ei mai mare, aceleași 
podoabe, aceeași vestimentație. Așa se explică 
de ce a existat și mai există obiceiul – nereco-
mandat de psihologi, dar foarte comod pentru 
părinți – de a cumpăra lucruri în dublu exem-
plar când au gemeni de același sex. Între ei, nu 
există invidie, deoarece comparația este inuti-
lă și, deci, imposibilă.

Ce presupune termenul „discriminare”? Pu-
tem spune că un copil avantajat fățiș de părinți 
în defavoarea fratelui sau surorii lui nu este 
altceva decât o discriminare pozitivă față de 
cel avantajat și o discriminare negativă față de 
celalalt.

Astăzi vorbim mult despre drepturile co-
piilor și felul în care sunt ei tratați de către 
părinți. Dar, la nivelul oamenilor obișnuiți, 
discriminarea este tolerată și chiar acceptată. 

Psihologii spun că aceste urme din copilărie 
pot dezvolta foarte subtil tendințe specifice 
nedorite, ca: modestia exagerată, acceptarea 
locului doi într-o competiție, o afirmare de 
sine mai „anemică” sau chiar pot genera com-
plexe de inferioritate. Desigur, nu la toți copiii.

Alintările, răsfățul, laudele, privirea admi-
rativă, tandră nu sunt mereu controlate de 
către părinți. Distribuția gesturilor prin care 
își exprimă iubirea nu este mereu egalitară, 
atunci când sunt mai mulți frați, pentru că 
afectivitatea, emoțiile se manifestă spontan, 
neintenționat. Ar fi greu să trăim mereu moni-
torizându-ne gesturile, emoțiile, vorbele. 

Din  poşta  ediţiei

VIOLUL – despre  vindecarea  traumelor

„Ai vrut asta!”. Acesta este doar 
un alt mod al violatorului de a 
încerca să deţină controlul. Ade-
vărul este că felul în care o per-
soană îşi alege hainele, vorbeşte 
sau acţionează nu este nicioda-
tă o justificare pentru viol.

SOLICITă ASISTENţă 
MEDICALă

Primul lucru de care are nevo-
ie cineva care a fost agresat în 
acest fel este să meargă la doc-

medicală. Controlează-ţi senti-
mentele. Nu este vina ta! Indi-
ferent de cum s-a întâmplat, nu 
este vina ta. Nimeni nu are drep-
tul să facă sex împotriva voinţei 
sale. Vina pentru viol îi revine, în 
mod exclusiv, violatorului.

Uneori, un violator va încerca 
să exercite mai multă presiune, 
pentru a face  persoana violată 
să se simtă că ar fi fost de vină. 
Un violator ar putea spune lu-
cruri, ca: „Ai cerut asta!” sau 

Nu are importanţă cum se 
întâmplă, violul întotdeauna 
este îngrozitor şi traumatizant. 
Persoanele care au fost violate 
au nevoie de grijă, înţelegere şi 
susţinere pentru a se vindeca 
fizic şi a se reabilita psihologic.

„CE Aş PuTEA fACE?”
 SE îNTREABă PERSOANA 

CARE A PăTIMIT 
Să ştii că violul nu a fost vina 

ta. Trebuie să soliciţi îngrijire 

strict  confidenţial

Gelozia, invidia și rivalitatea sunt considerate emoții negative, pentru că ele 
provoacă trăiri de disconfort psihologic care pot crea relații tensionate și con-
flicte interpersonale în familie. Ele apar și între frați, între surori sau între frați 
și surori. Părinții, în general, nu acordă foarte multă atenție acestor emoții, 
considerând că ele trec odată cu vârsta și că, pe parcursul maturizării copiilor, 
își scad intensitatea.

Educaţia mediatică de la bibliotecă, datorită faptului că se ba-
zează pe instruirea non-formală şi diferite metode distractive de 
predare-învăţare, adună în jurul său tot mai mulţi utilizatori.

Dragoș-Tudor CHETRuşCA, elev în clasa a V-a, participant la 
atelierele organizate la biblioteca din sat. La 12 ani, ştie deja ce 
înseamnă un trol sau un profil cu „identitate falsă” pe Facebook. 
Într-o după-amiază, a fost abordat online de cineva stabilit peste 
hotare şi care s-a dat drept o rudă apropiată de-a sa: „Am păţit-o 
şi eu odată, dar n-am oferit datele mele, cum mă numesc, de unde 
sunt. Pentru că mă întreba: de unde eşti? cum te cheamă? Și, în-
tr-un final, mi-a zis că e verişoara mea. Atunci o întreb: cum eşti 
verişoara mea, dacă toţi verişorii mei au peste 20 de ani şi nu se  
joacă online? Eu am rămas şocat, pentru că nu am crezut-o. Apoi 
mi-am amintit că pe profilul meu am scris câteva detalii despre 
mine, dar nu erau toate adevărate. Aşadar, am venit la bibliotecă 
să aflu cât mai multe despre capcanele mediului virtual.”

Ilinca PăDuREAN, elevă în clasa a IX-a, la fel, ne mărturiseşte: 
„Internetul este sursa noastră de comunicare, iar pe reţelele de 
socializare petrec în jur de 2-3 ore pe zi. Am învăţat foarte multe 
lucruri utile de la educaţia mediatică, cum ar fi: comportamentul 
în mediul online, unde pot să mă adresez pentru ajutor în cazul 
hărţuirii sau intimidării în mediul online ş.a.”

Cunoştinţele acumulate sunt implementate de adolescenţi în re-
alizarea ştirilor de nivel local care sunt ulterior plasate pe reţelele 
de socializare sau distribuite prin intermediul radioului local.

Adesea adolescenţii discută cu familia şi prietenii despre ce au 
aflat nou la bibliotecă. Un asemenea exemplu este şi tânăra Nico-
leta REBEjA, elevă în clasa a XI-a, care afirmă: „Chiar şi cu bunica 
discut, ea întotdeauna mă întreabă, cu mama pentru că este pro-
fesoară, ca să le spună şi ea elevilor. Aşa se transmite informaţia, 
pentru că acum chiar şi părinţii nu ştiu cum să se informeze corect, 
de multe ori, ei dau peste ştiri false şi atunci trebuie să cunoas-
că mai multe tehnici de analiză a ştirilor. Trebuie să te informezi 
din trei surse, să vizionezi mai multe posturi, eu aşa mă informez. 
Omul informat este protejat de lumea  virtuală.”

Ina CalCatInGe, bibliotecară
la Biblioteca Publică Dubăsarii vechi

r-nul Criuleni

În viața cotidiană, se admite că părinții își 
răsfață mai mult copiii mici, că mezinul sau 
mezina familiei se bucură de un tratament 
special. Lor li se dă porția cea mai bună de de-
sert și li se iartă greșelile pentru simplul fapt 
că sunt mici și nu știu ce fac. Când diferența 
de vârstă între frați sau între surori este 
mare, părinții apelează la înțelegerea copi-
lului mai mare, cerându-i să se alinieze la 
toleranța față de mezin sau mezină. Uneori, 
părinții chiar transferă fraților mai mari unele 
responsabilități ale lor. Adesea, frații și surori-
le mai mari înțeleg că prioritatea o are cel mic, 
mai ales când părinții le amintesc că și ei au 
fost cândva mici și au beneficiat de un trata-
ment special.

Gelozia, ca trăire, se naște dintr-o amenințare, 
reală sau imaginară. O persoană, în acest caz, 
fratele sau sora, devine o amenințare în sen-
sul că aceasta poate beneficia de o mai mare 

EDUCAȚIA MEDIATICĂ - 
necesară în studiul la distanță

Este o iluzie să credem că putem să-i protejăm 
pe tineri de pericolele platformelor online, deoa-
rece acestea sunt utilizate de ei ca instrumente de 
învățare, comunicare, distracție și joc. Pe parcursul 
unui an am oferit instruiri pentru diverse categorii 
de cititori: copii, adolescenți, maturi. O atenție deo-
sebită a fost acordată adolescenților și copiilor care, 
pentru moment, nu studiază educația mediatică în 
școală, în comparație cu alte discipline și posibil să 
nu le utilizeze în viață, ei mereu se vor uita la televi-
zor, vor citi ziare, vor naviga pe internet și se vor con-
frunta cu știrile, dezinformarea, imaginile trucate. 

tor. O mulţime de centre medi-
cale şi departamente de urgenţă 
ale spitalelor au medici şi îndru-
mători care au fost pregătiţi să 
le dea îngrijiri celor care au fost 
violaţi. Este un lucru important 
să te duci la un consult medical, 
deoarece doctorul va trebui să 
verifice dacă ai contractat boli 
cu transmitere sexuală sau dacă 
ai suferit leziuni interne.

Ar trebui să obţii asistenţă 
medicală imediat, fără să-ţi 
schimbi hainele, să faci duş, 
spălături vaginale sau să aştepţi 
să te calmezi. Poate fi greu, de-
sigur, – este un instinct uman 
natural să speli mizeria, dar exa-

minarea imediată este cel mai 
bun mod de a te asigura că obţii 
un tratament medical adecvat. 
Asistenţa medicală imedia-
tă ajută, de asemenea, atunci 
când oamenii decid să raporte-
ze infracţiunea, furnizând do-
vezi necesare pentru a urmări 
violatorul, în condiţiile în care a 
fost deschis un caz penal. Dacă 
ai fost violat(ă) şi crezi că nu vrei 
să raportezi incidentul, ai putea 
să-ţi schimbi părerea ulterior – 
se întâmplă de multe ori – dar, 
având rezultatele unui examen 
medical, vei putea să faci acest 
lucru. 

(va urma)

Violul, fiind numit şi „act de violenţă sexuală”, li se poate întâmpla atât fetelor, cât şi 
băieţilor, la orice vârstă.  Violul este forţat şi nedorit. Este vorba despre putere, nu despre 
o relaţie de dragoste. Un violator foloseşte efectiv forţa sau violenţa – sau o ameninţare – 
pentru a deţine controlul asupra altor persoane. Unii violatori le dau victimelor droguri 
pentru a le opri să riposteze. Violul este o crimă, indiferent dacă este comis de o persoa-
nă străină, de una cu care te întâlneşti, de un cunoscut sau un membru al familiei.
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ediţie de sport

Tenisul de masă la Călărași
Generații de copii s-au ales cu premii și medalii, cu titluri de campioni 

naționali și republicani. La Școala Sportivă din orașul Călărași, dl Alexandru 
Radu, antrenor, se străduiește să-i inițieze pe copii în arta tenisului de masă. La 
prima vedere, pare ușor, dar adevărul e altul. Fiecare trebuie să învețe cum să 
țină corect paleta, cum să se miște, ce strategie să adopte. Orice mișcare con-
tează, la fel, atenția și poziționarea corpului.

Zi de zi, în antrenamente
Tânăra atletă Ecaterina Cernat a reprezen-

tat recent Republica Moldova la două competiții 
internaționale de atletism, și anume: Campiona-
tul Balcanic U20, care s-a desfășurat la Istanbul 
(Turcia), și Campionatul Balcan Senior Atletic de 
la Cluj-Napoca (România).

Coordonator de pagină: Renata cUPcEA

PASIUNE • DIStraCţIe • Sănătate

La Campionatul Balcanic u20, atleta a concurat la proba de 
5000 m, pe care a parcurs-o în 18 minute 10 secunde, clasându-
se, astfel, pe locul IV, iar la competiția din Cluj-Napoca și-a  încer-
cat puterile la proba de 3000 m, pe care a parcurs-o în 10 minute 
26 secunde, ocupând poziția a VI-a în clasament.

 „Sunt două recorduri personale”, a subliniat Ecaterina Cernat 
în interviul acordat la întoarcere acasă.

După ce a participat la Campionatul Republicii Moldova, la 
proba 3000 m, pe care a parcurs-o în 10 minute 37 secunde, 
s-a clasat pe locul I și a fost selectată să participe la cele doua 
competiții.

Ecaterina Cernat, originară din Mănoilești, are 19 ani și este 
elevă la Colegiul Agroindustrial din ungheni, specialitatea „Mar-
keting”. Cu toate că își urmează cursurile, ea se dedică mai mult 
sportului, deoarece vrea să devină maestru în sport. Ecaterina a 
făcut o alegere de care nu-i pare rău. Mai ales că familia, priete-
nii o susțin și se bucură de succesele ei. 

„Dacă ar fi să mai aleg o dată, tot atletismul aș alege, deoarece 
sunt mândră de rezultatele pe care le obțin”, a marcat tânăra.

Muncește zi de zi, uneori are câte două antrenamente pe zi, iar 
fiecare antrenament durează câte 2 sau chiar 3 ore. Nu se simte 
obosită, pentru că aceasta este pasiunea ei și tot timpul liber îl 
dedică sportului. Deși spune că e foarte greu, totuși vrea să per-
severeze în continuare. „în fiecare zi muncesc, nu am zile libere, 
chiar și de ziua mea muncesc. Nicio secundă nu m-am gândit să 
abandonez sportul. Este ceea ce mă reprezintă”, a conchis atleta.

PerforMANţE  ÎN  CREşTERE

sPerANţE  ATLETICE

Maria este discipola Şcolii 
sportive de scrimă a rezer-
velor olimpice pentru copii 
și juniori, care se află la Ma-
nejul de Atletică Ușoară din 
Chișinău. Sportiva a obținut 
cel mai bun rezultat, ținând 
cont de  istoria campionate-

lor de scrimă din istoria țării 
noastre.

Campionatul Mondial de 
Scrimă dedicat cadeților și 
juniorilor s-a desfășurat în 
Cairo, Egipt, în perioada 3-11 
aprilie 2021.

Performanțe la luptele greco-romane
Gabriel  Lupașcu este elev în clasa a XII-a la Liceul-internat cu Profil Sportiv. 

E pasionat de luptele greco-romane. Timp de 9 ani, de când face acest tip de sport, 
a obținut nu doar experiență, dar si locuri de frunte  care l-au adus pe calea suc-
cesului. Tânărul sportiv de performanță  se antrenează de două ori pe zi, în jur de 
patru ore. Cu toate astea, este un elev bun și disciplinat.

Calificat  pentru  Olimpiadă

Școala de tenis a fost fondată 
în  septembrie 2001, în subsolul 
Scolii Primare din oraşul Călăraşi, 
antrenorul fiind angajat la filiala 
sportivă specializată din Dubă-
sari, cu sediul în Călăraşi. Iar din 
anul 2006 secţia de tenis a fost 
transferată la Școala Sportivă 
„Mihai Viteazul” din Călăraşi.

Prima pleiadă de jucători 
a obţinut rezultate destul de 
bune la nivel zonal şi raional, 
dar aceştia au participat şi la 
competiţii republicane, deve-
nind campioni naţionali. Prin-
tre premianţi la Campionatul 
Moldovei pentru cadeţi, care 
au luat parte la Festivalul din 
Moscova şi la Campionatul Eu-
ropean, pot fi menţionaţi Elena 
Radu, Andrei Otgon, Serghei 
Korostîliov.

Următoarea generaţie de 
elevi s-au ales cu premii şi lo-
curi de frunte la nivel naţional 
în rândul cadeţilor şi juniorilor. 
La Campionatul Moldovei, filia-
la Călăraşi s-a clasat pe locul III. 
Printre sportivi sunt de remar-
cat Gabriela Drăgănel, Vlad 
Horia, Vasile Horia, Lia Bușilă.

În anul 2014, la Festivalul 
„O masă de tenis în şcoala ta”, 
echipa a obţinut locul I la secţia 
fete, iar băieţii s-au ales cu locul 
III. În anul ce a urmat, filiala din 
Călăraşi au ajuns pe poziţiile 
II şi III. Acest eveniment a fost 
sponsorizat şi organizat de Mi-
nisterul Educaţiei şi Moldova 1.

Echipa de sportivi juniori 
a participat la Campionatul 
Țărilor Balcanice, la Campiona-
tul Europei din 2019, care s-a 
desfăşurat în Cluj-Napoca. Din-

tre cadeţi Vasile Horia a devenit 
campion republican cinci ani la 
rând, la fel şi Dionis Lipcan a fost 
campion mai mulţi ani la rând.

În anul 2018, la minicadeţi, 
Gheorghe Sorici a devenit cam-
pion al republicii. Sora sa mai 
mică, Antonela, merge pe urme-
le fratelui său, fiind o speranţă 
sportivă la tenisul de masă.

În prezent, dl Alexandru Radu 
antrenează 2 echipe. Antre-
namentele se fac în grup de 6 
sportivi permişi selecţionatei 
republicii. Ceilalţi elevi se an-
trenează conform situaţiei pan-
demice, uneori acasă, iar, când 
sunt ridicate restricţiile, în sala 
de sport. Desigur, se respectă 
regulile de dezinfectare şi toate 
normele pentru siguranţă.

Renata cUPcEA

Gabriel Lupașcu a obţinut titlul de vicecampion mondi-
al printre cadeţi. El a dus o luptă strânsă cu ucraineanul 
Mykyta Alieksieiev, în faţa căruia a cedat aurul. A cuce-
rit medalia de argint la Campionatele Mondiale, care s-au 
desfăşurat  la Sofia, în Bulgaria. Calea spre  finală i-a adus 
lui Gabriel mai multe victorii  în faţa reprezentanţilor Indi-
ei, Georgiei, Finlandei şi Kazahstanului. În 2019 s-a clasat 
pe locul V la Campionatul Europei printre cadeţi. 

Și-a continuat antrenamentele şi în perioada pandemi-
ei: sportivul a plecat la cantonamente cu lotul naţional în 
România şi Croaţia. 

Dl Petru Zaporojan, antrenorul lui Gabriel, are doar cu-
vinte de laudă pentru discipolul său. „Gabriel este un spor-
tiv disciplinat, e receptiv, comunicativ, liniştit. E o mândrie 
pentru ţara noastră”, menţionează antrenorul.

Actualmente face parte din sportivii calificaţi pentru  jo-
curile olimpice ce vor avea loc în vara anului acesta. Tână-
rul se pregăteşte intens şi pentru Campionatul  European 
Mondial de juniori.

Adolescenţi-campioni

Maria Cojocari, medaliată cu bronz 
Maria Cojocari a cucerit medalia de bronz la 

Campionatul Mondial de scrimă printre cadeți. 
Sportiva de 15 ani s-a clasat pe locul 3 la floretă, 
după ce a cedat în semifinale unei sportive din Ru-
sia. (Sursa: diez.md).
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„Aspir să ajung la inimile spectatorilor”
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Frământări de limbă
Jocuri de toloacă

ansamblul de fluierași

Damian SPINEI este câștigătorul Premiului Mare la Concursul Internațional 
de Folclor „Prezintă Orchestra Folclor” (2018),  Premiului I la Festivalul-con-
curs de interpretare vocală și instrumentală „Efta Botoca” din Jabel (2019), 
deținător al Trofeului Festivalului-concurs de folclor „Ion Petreuș” din Baia 
Mare (2020). Sunt doar câteva dintre succesele pe care a reușit să le obțină atât 
în Republica Moldova, cât și în România. Damian SPINEI a absolvit  Centrul 
de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga” din Chișinău, în prezent 
își continuă studiile la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din 
Cluj-Napoca. Este un adevărat exemplu de perseverență și ambiție, concluzio-
năm și din interviul ce urmează.

Copiii din Edineț au îndrăgit mult fluierul. Sunt interesați de 
acest instrument popular nu doar cei din centrul raional, ci și 
elevii din satele învecinate. Dl Ghenadie Popov, conducăto-
rul ansamblului de fluierași, dar și dirijorul tarafului de copii 
„Izvoraș”, prin magia muzicii, atrage mereu în preajma-i copii 
din Gordinești, Ruseni, Onești, Gașpar, Hlinaia și alte localități. 
De-a lungul anilor, mulți dintre discipolii-fluierași și-au ales ca-
lea muzicii și au devenit lăutari vestiți (printre care și cei patru 
feciori ai săi).  

Din actuala componență a ansamblului îi zic cu foc la fluier 
Cătălin FANDOFAN, Timur CIOCLEA, Lăcrimioara COMAL-
DINOV. Nu rămân în urmă nici cei din grupa mai mică - Andrei 
ARAMĂ, Simion TINEI, Nicolae POIATĂ. Au însușit puțin in-
strumentul și mulți bobocei. Ba chiar au reușit să învețe câte 
două-trei piese. „Însă a venit peste noi covidul ăsta nemilos 
care ne-a stricat toate planurile. Am încercat să facem lecții la 
distanță. Dar e valabil doar pentru cei care pot descifra parti-
turile. Pentru începători e foarte dificil. Este nevoie să ai alături 
profesorul care să-ți arate cum să pui degețelul corect,” spune 
cu regret în glas dl Ghenadie Popov. 

Cu toate dificultățile create de pandemie, membrii ansamblu-
lui au reușit să înregistreze un concert de Anul Nou și, recent, 
de 8 Martie, un filmuleț pentru mămici. Viața este în continuă 
evoluție: tehnologiile deschid noi posibilități. Astfel, tinerele 
talente au găsit modalitatea de a se afirma, participând la con-
cursuri online. 

- Damian, cum și-a făcut loc muzica popu-
lară în sufletul tău? 

- Se spune că „Românul s-a născut poet”, 
plătind tribut eternității prin tânguirea unei 
doine, lacrima unei balade ori dezlănțuirea 
grațioasă a unei hore. De mic copil am îndră-
git datinile, poveștile, muzica și poezia, care, 
după cum spunea A. Russo, sunt arhivele po-
porului. Sunt pasionat de istorie, de trecutul 
îndepărtat al strămoșilor noștri, de obiceiuri-
le calendaristice și de familie, cântecele ritu-
alice etc. Recunosc: am încercat și alte genuri 
muzicale, dar am simțit că muzica populară 
îmi este cea mai aproape, este lumea mea lă-
untrică exteriorizată.   

- A existat un model artistic care te-a in-
spirat?

- Drept model artistic mi-a servit Nicolae Su-
lac. El m-a frapat prin simplitatea sa, prin felul 
de a fi, ca artist și ca om. Cu o trăire sufletească 
adâncă, cu o lume interioară bogată și frumoa-
să, Sulac te face să salți din loc la orice cântec 
ritmat, la fel, alinându-ți dorurile și necazurile 
prin nemuritoarele sale doine și balade. Aspir 
și eu, prin cântecele interpretate, să ajung la 
inimile ascultătorilor. 

- Ai reușit să obții circa 40 de trofee la 
diverse festivaluri și concursuri. Care este 
rețeta succesului tău?

- Mai exact, am 37 de premii în palmares și 
nu mă opresc aici, am viitorul pus în față. Ştim 
că orice rețetă care este respectată pas cu pas 
te duce spre rezultatul dorit. La fel și în lumea 

muzicii: succesul nu este altceva decât muncă 
zilnică, străduință, dăruire de sine și sacrificiu. 
Extrem de importantă este și studierea litera-
turii de specialitate, culegerea cântecelor din 
arhiva națională și din zona de proveniență etc.

- Multă lume crede că este ușor să urci pe 
o scenă și să cânți. Așa să fie?

- Întâi de toate, trebuie să fii înzestrat cu har 
de la Dumnezeu, să ai chemare în sfera mu-
zicii. Odată ce ai urcat pe scenă, porți o mare 
responsabilitate pentru transmiterea mesaju-
lui prin intermediul textului și melodiei. Este 
nevoie de pregătire zilnică asupra mișcării 
scenice, dicției, tehnicii vocale. Numai cei pu-
ternici și care nu se opresc din drum la orice 
eșec pot obține ,,atingerea regelui Midas”!

- Ce sfaturi le-ai oferi cititorilor noștri 
pentru a-și atinge scopurile și visurile?

Mihai Eminescu spunea: ,,În orice om o lume 
întreagă își face încercarea”. Fiecare trebuie 
să-și descopere la timp talentul și să-l dez-
volte, pentru a-și realiza idealurile dorite. Vă 
recomand să vă implicați activ în dezvoltarea 
comunității din care faceți parte, din punct de 
vedere social, cultural, să participați la strân-
gere de fonduri în scopuri de caritate, să faceți 
voluntariat. Astfel veți avea acces la noi opor-
tunități și experiențe, puteți întâlni oameni va-
loroși care vă pot schimba viitorul.

- Îți dorim și ție noi realizări!
Mihaela ROTĂREANU,

studentă în anul IV 
la facultatea de Jurnalism

 și științe ale Comunicării, USM

Fluierașii de la Edineț

Unul dintre cei mai dotați este Vasilică BRUDARI, care 
cunoaște toate secretele fluierului. Asta l-a ajutat să devină 
laureat al mai multor concursuri. La Concursul național al 
fluierașilor (Chișinău, 2020) a cucerit juriul interpretând cu 
măiestrie o Doină, Ostropățul de la Edineț, Sârba și Bătuta și s-a 
ales cu Locul III și un premiu bănesc de 1000 de lei. Iar  la Festi-
valul-concurs internațional „New Festival of Arts” (Kiev, 2021) 
a obținut Premiul I cu „Hora de concert”. Se pregătesc pentru 
concursuri internaționale online și alți doi tineri instrumentiști 
- Vasile TINEI la trompetă și Anastasia PREAșCĂ la vioară. Să 
le urăm succes!

Eudochia VERDEȘ

• un caricaturist, care caricaturizează caricaturi
caricaturistice, nu poate caricaturiza caricatura sa.
• O barză brează face zarvă pe o varză.
• e pestriţă prepeliţa pestriţă, dar mai pestriţi decât 

prepeliţa pestriţă sunt puii pestriţi ai prepeliţei pestriţe.
• O întâmplare întâmplătoare s-a-ntâmplat din întâm-

plare.

„Boboceii” Simion tinei și fraţii artiom și Cristian Cotaru

alături de maestrul nicolae Botgros

Damian Spinei

În orice localitate s-au păstrat din străbuni jocuri vechi, pline 
de dinamism şi ingeniozitate. Vă propunem unul din jocurile 
copiilor din s. Câşliţa-Prut, r-nul Cahul, cules de membrii an-
samblului etnofolcloric „Moştenitorii", conducător artistic dl 
Valeriu Chiper.

Participă 12-40 de copii care 
se împart în 2 echipe (armate) a 
câte 6-20 de persoane (număr 
cu soţ). Fiecare armată îşi are 
„steagul” ei: o bandă roşie şi 
alta albastră. Echipele îşi aran-

jează jucătorii în două rânduri, 
faţă în faţă, la distanţa de 10-15 
paşi unul faţă de altul. Steagul 
se află la jucătorul cu nr. 1, si-
tuat în fruntea coloanei, iar 
între armate stă conducătorul. 

La semnalul conducătorului, 
jucătorul cu steagul aleargă 
repede spre cel din faţa sa, îi 
transmite steagul şi se situea-
ză în locul lui. Jucătorul cu nr. 2 
transmite şi el steagul vecinului 
aflat în rândul din faţă şi în felul 
acesta toţi îşi schimbă locurile, 
alergând în zigzag dintr-un rând 
în altul. Când steagul ajunge 
la ultimul jucător, acesta fuge 
din răsputeri pentru a-l aduce 
conducătorului. Învinge echipa 
(armata) care ajunge prima la 
arbitru.

Turcii  și  moldovenii
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CAPCANELE GÂNDIRII

Delphi din inima Greciei                    Sursa: viata-libera.ro

Alfabetul  lui  Louis  Braille

foto: Wikimedia

foto: Pinterest

Sursa: tmn.aif.ru

De ce unii elevi învaţă foarte 
bine, parcă fără nici un efort, 
pe când alţii stau ore în şir fă-
când exerciţii la nesfârşit şi ”to-
cind” materia fără prea mult 
succes? Probabil, mulţi dintre 
voi aţi visat cu ochii deschişi că 
răspundeţi tema uşor, iar agen-
da voastră se umple de note de 
zece. Ei bine, lucrurile nu stau 
simplu deloc.

Oracolul din Delphi, cel mai 
important templu al Greciei 
antice, îi întâmpina pe oamenii 
veniţi în căutarea adevărului cu 
un mesaj scris pe frontispiciu: 
„gnōthi seauton” („cunoaşte-
te pe tine însuţi!”). Au trecut 
aproape 3.000 de ani, dar şi 
acum mintea noastră rămâne a 
fi unul dintre cele mai misteri-
oase obiecte de studiu care se 
numeşte cogniţia. 

Psihologul Daniel Kahneman, 
specialist în cogniţie, a cercetat 
timp de 40 de ani cum şi de ce 
creierul uman alege să ia anumi-
te decizii. Rezultatul cercetărilor 
este uluitor: noi, creaţia perfec-
tă a naturii, facem o mulţime de 
erori cognitive fără să ne dăm 
seama. În 2002, Kahneman a 
luat Premiul Nobel pentru Eco-
nomie, deoarece a demonstrat 
că omul nu este un „actor raţio-
nal”, ci unul care trebuie să evite 
mereu numeroase capcane ale 
intuiţiei, exact ca într-un joc de 
calculator cu raliuri. Ca şi în joc, 
deseori, trebuie să simţim, nu 
să gândim care va fi următoarea 
cotitură a traseului. 

Aşadar, gândirea umană este 
controlată de două sisteme: 
sistemul de gândire rapidă (in-

Iluzia optică müller-lyer                          Sursa: tarquinius.ro

conştientă, intuitivă, care nu 
necesită efort voluntar) şi siste-
mul de gândire lentă (conştien-
tă, care foloseşte raţionamente 
deductive).

Pentru a observa că o persoa-
nă este furioasă nu trebuie să 
medităm mult. Aici acţionează 
gândirea rapidă, pe când rezol-
varea unei  probleme de mate-
matică necesită direcţionarea 
conştientă a atenţiei, un efort 
voluntar pentru gândire lentă.  

Sistemul 1 este înnăscut, o 
consecinţă a evoluţiei, iar siste-
mul 2 este specific în mod apar-
te fiecărui om - sinele conştient 
şi raţional, cel care determină 
credinţe, opţiuni şi decizii.

De obicei, ne pare că tră-
im o viaţă conştientă, totuşi 
acţiunile noastre sunt contro-
late, în mare măsură, de primul 
sistem. De ce? În fiecare zi, cre-
ierul trebuie să ia foarte multe 
decizii, ceea ce face imposibilă 
folosirea permanentă a celui 
de-al doilea sistem. De exem-
plu, lucruri „elementare”, cum 
ar fi respiraţia, mersul etc.  

În mare parte, sistemul 1 ge-
nerează sugestii pentru cel de-al 

doilea (impresii, intuiţii, intenţii 
şi sentimente), pe care acesta le 
acceptă fără a le schimba. Siste-
mul 2 ne vine în ajutor, atunci 
când sistemul 1 nu ne poate da 
un răspuns imediat, adică tre-
buie să gândim puţin sau atunci 
când ne abţinem să reacţionăm 
greşit într-o situaţie dificilă, 
când mecanismul de control al 
sistemului 2 blochează intenţia 
generată de sistemul 1. De pil-
dă, trecem strada pe verde şi 

dintr-o dată ne pomenim că s-a 
aprins roşul. Deci, sistemul 2 îl 
opreşte pe cel dintâi şi le ordo-
nă picioarelor să stea pe loc. 

Totuşi sistemul 2 are limite: 
dacă o persoană este ocupată 
cu soluţionarea unei probleme 
complicate, omul poate comite 
erori ale sistemului 1, exact ca 
în cazul calculatorului - dacă îi 
dai prea multe sarcini, el se blo-
chează. Aceste erori sistemice, 
erori cognitive duc, deseori, la 
adoptarea unor decizii greşite. 
O ilustrare a autonomiei siste-
mului 1 ar fi iluzia optică Mül-
ler-Lyer, în care două linii para-
lele par a avea lungimi diferite. 
Chiar dacă măsurăm cele două 
linii şi ne convingem că lungi-
mea lor este aceeaşi, sistemul 1 
va continua să le vadă inegale.  

Toată lumea simte pe pielea 
ei slăbiciunile sistemului 1. Iată 
un test simplu al lui Kahneman: 
„O bâtă de baseball şi o min-
ge costă împreună 1,10 dolari. 
Bâta costă cu un dolar mai 
mult decât mingea. Cât costă 
mingea?”. Chiar şi cei mai in-
teligenţi studenţi de la Harvard 
şi Princeton, în mare parte, au 
dat răspunsul evident, oferit de 
sistemul 1, dar greşit: 10 cenţi. 

Răspunsul corect era 5 cenţi 
(bâta costă 1 dolar şi 5 cenţi).

O eroare cognitivă observată 
de Kahneman este estimarea 
greşită în planificare. Oamenii 
tind să estimeze o perioadă 
mai scurtă de timp pentru re-
alizarea unei acţiuni. De exem-
plu: îmi voi face tema la mate-
matică în 20 de minute. Peste 
5 minute, însă, îmi dau seama 
că exerciţiul nu e simplu. În 
consecinţă, lucrez 60 de minu-
te, deoarece nu sunt atent şi 

mă uit de multe ori prin geam 
cum bat mingea băieţii care mă 
aşteaptă să ies la joacă.  

Pentru a lichida erorile siste-
mului 1 există, de fapt, o soluţie 
simplă: recunoaşterea semne-
lor ce arată că ne aflăm într-o 
situaţie delicată, încetinirea 
procesului de decizie şi apela-
rea la sistemul 2. Nu e nevoie 
să stăm încordaţi tot timpul, ci 

doar atunci când este vorba de 
o decizie importantă.  

Mulţi copii se folosesc de ero-
rile cognitive: probabilitatea  de 
a obţine un cadou de la părinţi 
e mai mare când aceştia sunt 
bine dispuşi (după o masă copi-
oasă) ori prea ocupaţi (cu o con-
vorbire telefonică importantă).  

Un sfat al lui Kahneman în de-
pistarea erorilor este să apelăm 
la prieteni, pentru că oamenii 
recunosc mai uşor greşelile al-
tora decât pe cele proprii. 

Efectul placebo. Nu e nece-
sar să continui o activitate dacă 
aceasta e sortită eşecului. De 
exemplu, să iei lecţii de canto 
când nu ai auz muzical. Com-
portamentul de turmă când 
te simţi în siguranţă, deoarece 
eviţi conflictul în grupul social, 
îţi poate juca festa. Multe lu-
cruri urâte au fost la modă din 
cauza acestei mentalităţi.

După descopera.ro

Sursa: linkedin.com   

Din  istoria  invenţiilor  făcute  de  copii

Braille și-a pierdut un ochi când avea trei 
ani, în timp ce se juca în atelierul tatălui său. 
Infecția de la ochiul bolnav s-a extins și la cel 
sănătos, astfel că la vârsta de cinci ani era deja 
orb. În ciuda acestui fapt, în 1824, pe când avea 
15 ani, a dezvoltat un cod tactil pentru alfabetul 

francez, adaptând un sistem care era folosit la 
acea vreme de armată.

Deși alfabetul Braille nu a fost adoptat decât 
după moartea inventatorului, a devenit popu-
lar în întreaga lume și este utilizat pe larg în 
zilele noastre.

Originar din Maine, SUA, Ches-
ter Greenwood, în vârstă de 15 
ani, a avut această idee în 1873, 
în timp ce era la patinoar. I-a 
cerut bunicii sale să-i facă două 
petece de piele îmblănită pe care 
le-a atașat de un arc de sârmă.

După ce a obținut un brevet 
(la vârsta de 19 ani), a continu-
at să îmbunătățească invenția, 
dezvoltând o afacere care a cre-
at locuri de muncă în orașul său 
timp de 60 de ani. Pe când Ches-
ter Greenwood avea 28 de ani, 
compania sa livra deja marfă în 
toată lumea.

Căștile de protecție termică  
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Primul zbor al lui Ingenuity pe Marte

În urmă cu doar câteva săptămâni, un aisberg 
uriaș s-a desprins din Antarctica și a început să 
plutească încet spre Marea Weddell. Acum cercetă-
torii au văzut viețuitoarele marine care trăiesc sub 
gheață. Acestea au fost expuse pentru prima oară 
după ce gheața le-a acoperit timp de cinci decenii.

Între  ştIInţă  şI  fantaStIC

Elicopterul Ingenuity a efectuat cu succes primul zbor pe planeta Marte. Aces-
ta este primul zbor al omenirii pe o altă planetă, iar NASA a comparat reușita cu 
zborul fraților Wright pe Pământ. (Sursa: descopera.ro)

Elicopterul a desfășurat cu succes, pe 19 
aprilie, primul zbor pe Planeta Roșie, Ingenui-
ty a reușit să se ridice de la sol până la 3 metri 
înălțime, iar apoi a coborât ușor. Oamenii de 
știință au arătat și primele imagini cu elicopte-
rul zburând pe Marte, una în care se poate ve-
dea umbra lui Ingenuity, iar alta în care elicop-
terul a fost fotografiat de roverul Perseverance.

Elicopterul Ingenuity a călătorit aproape 482 
de milioane de kilometri la bordul roverului 
Perseverance. Inginerii de la NASA au inclus 
o bucată din primul avion al fraților Wright la 
bordul elicopterului Ingenuity.

Lamele unui elicopter obișnuit pe Pământ 
efectuează în jur de 400 sau 500 de rotații pe 
minut, însă lamele elicopterului Ingenuity fac 
aproximativ 2.500 de rotații pe minut, deoare-
ce atmosfera pe Marte este foarte rarefiată.

Elicopterul Ingenuity cântărește aproxima-
tiv 1,8 kilograme pe Terra. Totodată, fuzelajul 

elicopterului este de mărimea unei cutii de 
șervețele. Cercetătorii de la Jet Propulsion La-
boratory (JPL) al NASA erau siguri că zborul în 
atmosfera subțire a lui Marte este posibil din 
punct de vedere teoretic. Totuși, nimeni nu știa 
cu certitudine dacă poate fi construit un vehicul 
îndeajuns de puternic pentru zborul pe Marte, 
dar și pentru comunicarea și supraviețuirea în 
mod autonom.

Ingenuity a fost conceput pentru a demon-
stra tehnologia și operațiunile necesare pen-
tru zborul în atmosfera planetei Marte. Zborul 
pe o altă planetă ar putea permite dezvoltarea 
altor vehicule zburătoare pentru viitoarele mi-
siuni umane și robotice pe Marte.

De asemenea, utilizarea elicopterelor pe Mar-
te sau pe alte planete ne-ar permite să obținem 
imagini de înaltă rezoluție și să accesăm zone 
în care vehiculele noastre nu pot ajunge.

Oamenii de știință care studiază rechinii din Noua Zeelandă au descoperit că 
trei specii strălucesc în întunericul din adâncuri, inclusiv o specie care a deve-
nit acum cea mai mare vertebrată luminoasă cunoscută. (Sursa: descopera.ro).

Rechini ce  strălucesc în întuneric

vind viaţa din adâncurile mări-
lor. Acesta este unul dintre cele 
mai puţin studiate ecosisteme 
de pe planeta noastră. Rechinii 
trăiesc în ceea ce este cunos-
cută drept zona mesopelagică 
sau „de amurg” a oceanului, la 
o adâncime de 200 şi 1.000 de 
metri, în care lumina soarelui 
nu poate ajunge.

Oamenii de ştiinţă au sugerat 
că strălucirea acestor trei specii 
de rechin ar ajuta la camuflarea şi 
protejarea de posibili prădători. 
Pentru  confirmarea acestei ipo-
teze trebuie să fie efectuate mai 
multe cercetări, precum şi pen-
tru a înţelege cum funcţionează 
bioluminescenţa speciilor şi po-
sibilele implicaţii pentru relaţiile 
dintre pradă şi prădător.

„Având în vedere imensitatea 
mărilor şi apariţia organismelor 
luminoase în această zonă, este 
tot mai evident acum că produ-
cerea luminii în adâncuri joacă 
un rol important pentru struc-
tura celui mai mare ecosistem 
de pe planeta noastră”, au scris 
oamenii de ştiinţă.

Bioluminescenţa înseamnă 
producerea luminii vizibile prin-
tr-o reacţie chimică de către or-
ganismele vii, este un fenomen 
răspândit în rândul speciilor 
marine, însă aceasta este prima 
oară când a fost documentat şi 
analizat în cazul rechinilor kite-
fin, rechinul lucifer şi rechinul 
lanternshark sudic. Rechinii au 
fost colectaţi în timpul unor 
cercetări asupra peştilor de pe 
coasta de est a Noii Zeelande în 
ianuarie 2020.

Rechinul kitefin (Dalatias li-
cha) poate creşte până la 180 
centimetri în lungime şi este 
acum cea mai mare vertebrată 
luminoasă cunoscută. Cercetă-
torii l-au numit „rechinul lumi-
nos gigant”.

Cercetătorii de la Universita-
tea Catolică din Louvain, Belgia, 
şi Institutul Naţional pentru 
Cercetarea Acvatică şi Atmosfe-
rică din Noua Zeelandă, au spus 
că descoperirile au repercusiuni 
pentru înţelegerea noastră pri-

Viaţa  marină

Oamenii de ştiinţă au des-
coperit o comunitate prospe-
ră de moluşte, stele de mare, 
castraveţi de mare şi, cel puţin, 
cinci specii de peşti şi două spe-
cii de calamari.

„Primele imagini cu fundul 
marin dezvăluie un nivel uimitor 
de biodiversitate într-o regiune 
care a fost acoperită de un strat 
gros de gheaţă timp de zeci de 
ani”, au explicat cercetătorii.

Nu este chiar neobişnuit să fie 
descoperită viaţă marină pros-
peră în apropiere de fundul ma-
rin al Antarcticii. Sute de specii 
marine trăiesc în apele reci, 
uneori chiar în locuri complet 
neaşteptate. În luna februarie a 
acestui an, oamenii de ştiinţă au 
descoperit o colonie de spongi-
eri şi alte creaturi staţionare pe 
o piatră aflată la 900 de metri 
adâncime, în apropiere de pe-
ninsula Antarctică.

Acea descoperire, la fel ca 
noile cercetări desfăşurate de 
Polarstern pe fundul Mării We-
ddell, i-a nedumerit iniţial pe 
oamenii de ştiinţă. Speciile ma-
rine staţionare (de la corali până 
la spongieri) rămân în acelaşi 
loc şi aşteaptă ca nutrienţii să 
vină la ele, de obicei sub formă 
de fitoplancton, un tip de alge 
marine microscopice.

Fitoplanctonul depinde pe lu-
mina solară pentru fotosinteză. 
Acesta are tendinţa să plutească 

în regiunea superioară a oceanu-
lui. Acolo, apa este cel mai lu-
minată, potrivit Administraţiei 
Naţionale Oceanice şi Atmosfe-
rice (NOAA). Aşadar, descope-
rirea comunităţilor de creaturi 
care se hrănesc cu fitoplancton 
în bezna de sub gheaţa Antarcti-
cii este cel puţin absurd.

Cumva, nutrienţii, fie sub for-
ma fitoplanctonului sau a parti-
culelor organice, sunt aduse la 
mii de metri sub gheaţa din An-
tarctica pentru a hrăni creaturile 
din adâncuri. Pentru a afla mai 
multe despre ecosistemul regiu-
nii, echipa a colectat mostre de 
sedimente. Acestea vor dezvălui 
conţinutul de nutrienţi din apă.

Antarctica este una dintre 
regiunile cel mai afectate de 
schimbările climatice. Mare par-
te din gheaţa de aici riscă să fie 
pierdută pentru totdeauna dacă 
emisiile de gaze cu efect de seră 
nu vor fi reduse în acest secol.

Artefacte  preistorice

Descoperiri arheologice 
neprețuite

Iepuraşii au dezgropat două artefacte, o unealtă din Epoca de 
Piatră veche de 9.000 de ani şi un fragment de ceramică vechi de 
3.750 de ani, cel mai probabil de la o urnă din Epoca Bronzului.

Arheologii au descoperit artefacte similare pe teritoriul Regatu-
lui Unit, însă noile descoperiri sunt primele de acest fel pe Insula 
Skokholm. Aşadar, istoricii au presupus că oamenii au vizitat sau 
au trăit aici în urmă cu mii de ani.

Insula, supranumită „de vis” datorită frumuseţii naturale, e situ-
ată la 3,2 kilometri de coasta comitatului Pembrokeshire din sud-
vestul Țării Galilor. Este cunoscută pentru miile de păsări acvatice 
care îşi fac cuiburi aici în lunile de primăvară şi vară.  

Descoperirile arheologice de-a lungul anilor au arătat dovezi ale 
prezenţei oamenilor preistorici pe insulă, însă acestea au fost prea 
puţine până acum. Paznicii Richard Brown şi Giselle Eagle, care 
monitorizează insula în timpul pandemiei, au găsit mai întâi arte-
factul neted şi cu formă ovală din Epoca de Piatră, în timp ce se 
aflau în apropiere de o crescătorie de iepuri. Ei au descris obiectul 
drept „o pietricică cu aspect interesant”.

Câțiva iepuri sălbatici au dezgropat comori arhe-
ologice neprețuite pe o insulă din apropiere de Țara 
Galilor, în Regatul Unit. (Sursa: descopera.ro)

Bioluminescenţa
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Tudor PALLADI   

O  ADEVĂRATĂ  ȘI  IMPRESIONANTĂ  NARAȚIUNE 
NOBILIARĂ RAPSODICĂ ȘI EPOPEICĂ...(I)

Soprana anastasia Dicescu (Cluj, 1921)

Speranța nu moare niciodată.
(Ion ANTON)

Pavel Dicescu - marele nanu. 1908
Inspirat de istoria multisecular-mile-

nară a propriului ethos şi închegat 
spiritualmente prin prisma destinal-dra-
matică a unei elite nobilare basarabene, 
urmărite de-a lungul a patru secole (din 
secolul  al XVII-lea până în secolul  nos-
tru, al XXI-lea...), romanul-cronică „ma-
rele nanu sau Stejarul genealogic 
DIcEScU” de Ion ANTON (Editura EI-
KON, Bucureşti, 2020) ne oferă o reală şi 
ideală explorare din trecutul  neamului 
nostru supus încercărilor grele ale vre-
mii în drum spre sine.

Întors cu faţa spre Dumnezeu şi Adevăr 
din capul locului, scriitorul îşi propune a 
ilumina cu mijloace personale realist-na-
rative şi asociativ-disociative plauzibile 
constituirea ideii de „nobilime” din per-
spectivă istorică şi genealogică în cadru 
naţional în jurul dinastiei Dicescu sau 
„STEJARULUI” genealogic al acesteia pre 
nume Pavel Dicescu, supranumit de că-
tre prozator „MARELE NANU...”.

Original construit (ca şi cel de unicat 
despre Eugeniu Coca „Ieşirea din uita-
re”), atât privind desfăşurarea acţiunii, 
cât şi modalităţilor de încadrare a perso-
najelor în subiectul propriu-zis al scrierii, 
romanul-cronică, prin orizontul lui pro-
blematic, prin deschiderile lui panora-
mice şi ideatice, prin vastitatea momen-
telor legate de Primul Război Mondial şi 
de cea de-a doua conflagraţie mondială, 
prin ampla cuprindere a activităţii socio-
umane şi prin interacţiunea culturilor 
mai multor civilizaţii de-a lungul isto-
riei şi convieţuirii seculare a naţiunilor, 
este o pânză de mari proporţii, dacă 
nu o frescă sau o saga sui-generis, care 
depăşeşte din start cadrul îngust al spe-
cificării, deşi autorul pune accentul pe 
„STEJARUL genealogic DICESCU”.

Raportată la celelalte pânze romaneşti 
anterioare, inclusiv la romanul-cronică 
„Foka”, scrierea de faţă  se distinge prin 
ţinuta ei cultural-artistică de „cronică”, 
de cronologie a evenimentelor şi de suc-
cesiunea lor expres-ideatică şi medita-
tiv-narativă în conformitate cu creşterea 
şi descreşterea liniilor de subiect în care 
acţionează şi se manifestă un personaj 
sau altul din galeria creată de prozator, 
unele dintre acestea (cum este, bună-
oară, Anastasia Dicescu) ar putea lesne 
constitui un roman de succes aparte... 
Cu doi concurenţi la dragostea ei (Luci-
an Blaga şi un tenor italian), ambii pre-
tinzându-i să se „repatrieze” şi pe care-i 
refuză categoric („Mirele meu este cân-
tecul” va  zice ea sarcastic...). Destinul ei 
singular dispune de toate datele şi sur-
sele ce i-ar alimenta inspiraţia  şi fante-
zia creatoare  auctorială.

Dincolo de stilul echilibrat-obiectiv, se-
mipublicistic, bine şi graţios documen-
tat, dar şi pigmentat uşor totodată cu di-
gresiuni lirice formidabile la momentul 
potrivit, scrierea curentă ne întăreşte,  o 
dată în plus, convingerea că Ion Anton 
este dispus să creeze o adevărată frescă 
a epocii interbelice care l-a cucerit pe 
de-a întregul  prin avântul ei cultural şi 
prin imaginea ei monumental-autohto-
nă şi panromânească prin duhul ei în-
tregitor şi înnoitor. Să medităm profund 
doar asupra uneia dintre abaterile lirice 

şi anume asupra celei din capitolul 4. Is-
pravnicul Ioan din Partea I. Strămoşii re-
feritoare la chemarea „glasului pămân-
tului”: „Ca să vedeţi, dragii mei cititori: 
în sufletul căpitanului Ioan Dicescu, 
urmaș al vel-logofătului Grigore și al 
comisului Iancu, glasul pământului era 
mai puternic decât bubuitul armelor! 
Chemarea pământului strămoșilor săi 
a răbufnit ca o doină, ca o baladă, ca o 
horă… Plaiul strămoșesc e un loc sfânt. 
martor mut al unor istorii uitate, el 
perpetuează, din generaţie în genera-
ţie, secole la rând, valori umane funda-
mentale, obiceiuri și tradiţii specifice, 
modele de viaţă, exemple de a fi și de 
a trăi. Pământul strămoșilor e promo-
tor al unui întreg florilegiu de cultură și 
de civilizaţie, de unicitate și de auten-
ticitate. neschimbat, veșnic căutător 
al frumosului, pământul neamului tău 
înfruntă cu seninătate timpurile potriv-
nice și nedrepte. loial, transparent, iz-
vor nesecat de dor și de căldură, el își 
cheamă copiii rătăciţi înapoi, tăcut și 
iertător.”. Epopeea rapsodică ionanto-

trecutul, prezentul şi viitorul acesteia. 
Omul şi familia, ambianţa socioumană, 
râvna de a-şi îndrepta visele spre conso-
lidarea propriei dinastii şi spre colabora-
rea strânsă cu aspiraţiile/cu năzuinţele 
societăţii moldoveneşti de odinioară, 
de a face studii şi de a fi la înălţimea 
cerinţelor călăuzitoare ale vremii atât 
ale mai-marelui dinastiei, cât şi ale între-
gii familii (ale celor trei fete - Iulia, Ana-
stasia şi Natalia - şi ale fiului Victor). Toţi 
cu studii în domeniile îmbrăţişate, şcoliţi 
la cele mai bune instituţii din străinăta-
te (Germania, Italia, Rusia), specialişti 
calificaţi şi bine pregătiţi, vor persevera 
şi în ce priveşte apartenenţa lor la nea-
mul şi cultura românească, la demnita-
tea naţională şi a limbii lor, la „sângele” 
care „apă nu se face”, vorba vine.

Epoca Duceştilor este una de destin, 
stelar-destinală, „Stejarul” lor genea-
logic secular-milenar se înalţă odată cu 
creşterea şi descreşterea neamului, Țării 
– trecând prin toate transformările so-
cioumane din cadrul  Imperiului Rus, pe 
sub furcile lui caudine de la 1812 încoace 
şi prin cele de la 1940 şi de după 1944.

Impresionant şi plastic e configurată 
perioada interbelică (1918-1940), când 
ia amploare revenirea la spaţiotimpul 
naţional, la matricea culturală şi 
civilizaţională românească, la credinţă, 
la tot ce-i al fiinţei neamului (cu rădăcini 
dacice la tradiţii şi obiceiuri, la cultura 
strămoşească, la portul naţional, la tea-
trul popular etc.). Aici pana prozatoru-
lui e înfiorată într-un mod aparte, toate 
personajele au o expresie proprie, fiind 
susţinute în elanul  lor de participarea/

contribuţia regelui Ferdinand, a compo-
zitorului George Enescu, a scriitorului şi 
istoricului Nicolae Iorga etc., etc. De unde 
şi manifestarea lor expresă. Anastasia 
creează la Chişinău Conservatorul „Uni-
rea”, cu suportul lui George Enescu şi cu 
intervenţia regelui. Tot ea este şi directo-
rul Conservatorului, director-adjunct de-
vine sora ei Natalia Dicescu, iar Iulia Di-
cescu-Siminel e folcloristă şi profesoară 
la aceeaşi instituţie de arte. „Drept mo-
del a luat structura  Academiei de Muzi-
că  din Roma unde a studiat”, recunoaşte 
Domnia Sa. Colaborarea lor fructuoasă a 
fost una model, în urma căreia au avut 
de câştigat treburile, mersul lor, la Con-
servator. Aici Anastasia Dicescu a avut-o 
printre discipole şi pe celebra de mai târ-
ziu soprană Maria Cibotari. Tot aici a stu-
diat pe atunci şi Eugeniu Ureche, marele 
nostru actor, şi Eugeniu Coca, personajul 
central din romanul Ieşirea din Uitare...

Fiind ocupate tustrele peste poate 
cu organizarea, înzestrarea instituţiei şi 
desfăşurarea activităţii pedagogice etc., 
rar se arătau la moşiile lor de la Găleşti, 
pe care le-au lăsat pe capul lui Constantin 
Manuilă-senior, inginer-agronom, care a 
făcut studii la Odesa, soţul Nataliei şi ta-
tăl lui Constantin Manuilă-junior (Cotic), 
care în 1930 a plecat pe neaşteptate ne-
văzut de nimeni nu se ştie unde şi nu s-a 

mai întors deloc. După decesul Nataliei 
în 1979, la vârsta de 89 de ani, fiul a în-
mormântat-o numai el ştie cum alături 
de taică-său, pe care l-a găsit înmormân-
tat la Cimitirul Bellu Evanghelic (decedat 
în 1978, la vârsta de 90 de ani), astfel 
cei doi foşti soţi întâlnindu-se ca printr-
o minune divină după moarte. Se vede 
că Domnul i-a iubit şi a avut grijă să-i 
odihnească totuşi în acelaşi mormânt 
nedespărţiţi. Că intuiţia feciorului a fost 
iluminată de Domnul, nici vorbă.

Zguduitoare sunt paginile în care Ion 
Anton descrie refugierea din Basarabia 
cu căruţa în Țară a Nataliei şi Anastasiei 
Dicescu, a  lui Gheorghe Teodosiu şi a lui 
Constantin Manuilă-junior. Destinul dra-
matic al Iuliei se încheie  tragic la 22 au-
gust 1944, când „o bombă aviatică i-a fă-
cut una cu pământul pe cei printre care 
se afla şi Iulia”. „Or, când doctorul Simi-
nel pornise spre hotar, împreună cu na-
talia manuilă și fiul acesteia Constantin, 
dezmierdat Cotic, în ultimul lor refugiu 
din '44, narează autorul, cu toţi cei pa-
tru copii ai familiei Siminel:  Gheorghe,  
Paul,  nicolae  și maria –; Iulia, având 
o criză de diabet, n-a putut să-i urme-
ze cu căruţa. au hotărât că ea va ple-
ca cu trenul. au urcat-o într-un mărfar, 
pe o platformă deschisă, cu alţi zeci de 
refugiaţi. trenul a mers spre românia  
pe la tighina, prin staţia Basarabeasca, 
spre podul de cale ferată din sud, căci 
trenurile în direcţia Iași, din cauza bom-
bardamentelor sovietice intensive, deja 
nu mai circulă. Din această neagră zi nu 
s-a mai știut nimic despre Iulia...”. 

Prin dimensiunile lui spaţiotemporale şi 
psihologice, geografice şi naţionale, „Ma-
rele Nanu...” este nu numai un roman-
cronică, dar şi o saga epopeică secular-mi-
lenară consacrată nobilimii basarabene, 
având în centrul  ei o dinastie aparte, 
model – Dicescu, care aidoma unui „Ste-
jar” a concentrat în ea toate aspiraţiile 
neamului şi a luptat pe toate căile pentru 
drepturile lui istorice şi naţionale călău-
zite de credinţă şi de dragostea pentru 
aproapele. De aici şi specialitatea legată 
de jurisprudenţă pe care o îmbrăţişează 
atât Pavel Dicescu (Marele Nanu...), tatăl, 
cât şi fiul acestuia Victor (zis şi „judecător 
de pace”...).  Cartea se citeşte cu interes 
şi sub acest aspect al Omului în timp, în-
tre familie şi istorie, între profesie şi ge-
nealogie, autorul împletind iscusit dorul 
de neam şi de ţară cu cel de cunoştinţe 
şi de prosperare economică şi civică, cul-
tural-spirituală. În acest scop prozatorul 
dezvăluie pe încetul încadrarea dinastiei 
nobiliare locale cu rădăcini găleştene în 
viaţa şi activitatea urbană, precum şi în 
cea rurală, legată de economia şi agricul-
tura meleagului care trebuiau puse pe 
picioare dintr-o perspectivă europeană. 
Era nevoie de cunoştinţe, de studii şi de 
investiţii în dezvoltarea domeniilor eco-
nomiei naţionale, agriculturii, pomicultu-
rii şi viticulturii etc.

(Va urma)

moșia Gălești. 1905 
(foto din arhiva familiei)

niană viază, în fond, prin faptul că toate 
personajele naraţiunii „au dat ascultare 
acestei chemări” lăuntrice a Acasei.

Faptul că „dialogul” e unul deschis cu 
societatea şi cu lumea, că dinastia lor, a 
Diceştilor, s-a constituit legic şi energetic 
în urma unor îndelungi eforturi, dacă nu 
secular-milenare, şi radiază aidoma unei 
constelaţii nobiliare de moment şi de du-
rată pe firmamentul istoriei ce i-au favo-
rizat apariţia şi evoluţia, dezvăluie volens-
nolens natura lui stimulatoare de interes, 
pe de o parte, pentru consângenii săi, 
iar, pe de alta, îi orientează din interior 
de a-şi căuta rădăcinile neamului şi de a 
avea grijă de destinul lor care le aşteaptă 
deşteptarea şi participarea sufletească 
fierbinte, într-un fel sau altul, la mersul 
dialectic al lucrurilor înainte, în direcţia 
necesară a creşterii şi înfloririi, a conso-
lidării relaţiilor socioumane, naţionale şi 
universale întru binele tuturor.

Un element nou pentru roman în 
cazul dat e şi identificarea în numele 
„Speranţei” a unui protagonist/perso-
naj „abstract”, vorba autorului, care îi 
prilejuieşte pe întreaga arie narativă a 
pânzei să întreţină un „dialog” viu cu na-
ratorul, cu personajul reflexiv-epic auc-
torial, uneori polemic, alteori sardonic 
sau ironic, întotdeauna însă contribuind 
la aprofundarea vădită a mesajului ve-
hiculat, sau la schimbarea de direcţie în 
cazul de necesitate obiectiv-subiectivă 
şi conotativă. Aceste „S. şi S.” („Suflet” 
în „Ieşirea din uitare” şi „Speranţa” în 
„Marele Nanu...”), prin condiţia lor misi-
onară şi legendară imprimă funciarmen-
te pânzei romaneşti antoniene un carac-
ter simplamente al siguranţei obiective 
ferite de pericolul „căderii sentimenta-
le” în subiectivism şi retorism, dacă nu 
în platitudine.

Conturul problematic şi ideatic al scri-
erii, şi în special al dinastiei nobiliare 
DICESCU în frunte cu mareşalul ei, cu 
găleşteanul şi Marele Nanu, Pavel Dices-
cu, pune în evidenţă însăşi contribuţia 
scriitorului care a dat viaţă operei ce 
i-a frământat inima şi conştiinţa trăirii 
de sine mai mulţi ani în arealul culturii 
şi limbii ce i-au alimentat aspiraţiile şi 
inspiraţia dinspre Om şi Istorie, dinspre 
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Vacan t e l e ,

CU  TOȚII  NE-AM  BUCURAT  CĂ  NATURA  A-NVIAT...

Mamă, adierea primăverii
la glasul tău eu preferam să vin,
la o povaţă, la chipul tău divin,
am îndrăgit parfumul tău de catifea
şi părul tău bogat, albit de nea.
mamă, ești floarea primăverii mele,
ești luna printre miile de stele,
ești numai suflet, dragoste și gând,
tu, scumpă mamă, luceafăr pe pământ.
aș încerca să-ţi dau o rază de soare, 
Spre a-ţi mulţumi când cuvinte nu-s,  
Căci nu-i o stavilă depărtarea,
Să-ţi spun că iubirea ta mi-e de ajuns!  

Alexa GROIAN, elevă în clasa a VIII-a la 
Liceul Teoretic „P. ştefănucă”

Speranța unei cărți
Într-o bibliotecă veche,
Sta o carte fără pereche
şi suspina întruna,
C-a rămas doar una.
Iar în sine tot visa
S-o citească cineva...
Cât avea un pic de viaţă,
Cartea trăia cu speranţă
Că minunea va veni...
Dacă mereu vei citi 
Cu spor și inimă –
Cartea va fi prietena ta, 
Dar... n-o lăsa singurea!

Carina COTOVANu,
 elevă în clasa a IV-a 

la Gimnaziul „Alexandrina Rusu”
s. Dănceni, r-nul Ialoveni

Anotimpul cel 
mai drag

a venit pe-al meu meleag 
anotimpul cel mai drag.
Primăvara-n prag sosește 
şi în jur totu-nverzește.
Prin livezi și prin grădini, 
mugurași răsar senini
şi copacii înfloriţi
ne salută, fericiţi.
a ieșit un ghiocel,
şi drăguţ și voinicel.
e atât de sclipitor
Ca o lacrimă de dor!
Pe câmpii – ca niște salbe. 
Cu petale fine, dalbe – 
florile fermecătoare,
Ocrotite chiar de soare.
Primăvara minunată 
În culori este pictată. 
frumuseţea-i ne uimește,
Inima o încălzește!

Dimitria SăNDuţă, 
elevă în clasa a IV-a 

la şcoala Primară „I. Creangă”

Eternitate
Îţi scriu aceste versuri ţie,
tu, veșnică iubire-a mea,
tu, care mă-nvăţai iubire, 
mă împărtășeai cu ea.
trăiam momente dificile
Când eu ades te ofensam
Cu o privire-usturătoare, 
Iară cu vorba – te uitam. 
Dar tu-ncercai să mă iubești,
atunci când eu nu mă iubeam,
şi-n sufletul tău nesfârșit
adesea iar mă regăseam…
În visuri, fapte, rătăciri,
mi-ai dat speranţe și trăiri,
şi cu-al meu suflet de copil
eu te iubeam nespus, umil!...
tu iartă-ţi, dar, a ta iubită, 
Ce te așteaptă ne-ncetat, 
Căci a ei viaţă fără tine 
e-un cer etern îndurerat… 

Adelina CuţELABA, 
elevă în clasa a XII-a 

la Liceul Teoretic „P. ştefănucă”

Școala altfel
De când virusu-a venit
şi-n izolare ne-am oprit, 
noi la școală nu plecăm –
De la distanţă învăţăm.
Pandemia nu ne lasă,
ne ţine închiși în casă
şi-nvăţăm cu mare spor,
Însă de colegi mi-i dor.
Profesori, vă mulţumim
şi sănătate vă dorim.
mulţumim de grijă și răbdare
şi pentru dragostea cea mare!

Cristian RuSu, 
elev în clasa a IV-a 

la şcoala Primară „Ion Creangă” 

Întru promovarea, stimularea şi valorificarea creaţiei copiilor şi a tinerilor ta-
lentaţi, a capacităţii lor de exprimare, afirmare şi implicare în activităţile cul-
turale de dezvoltare personală, de la 10 la 21 martie curent, Filiala Bibliotecii 
„Nicolae Titulescu” din Ialoveni, în parteneriat cu Secţia de Cultură din lo-
calitate, a organizat Concursul de Creaţie literară online cu genericul „Magia 
Cuvintelor”. Au participat elevii din clasele a III-a – a VIII-a şi a IX-a – a XII-a, 
dar şi studenţi originari din raion. Doamna Maria GÂNDEA, director al Filialei 
Bibliotecii „Nicolae Titulescu”, ne-a oferit spre publicare grupajul de poezii ale 
premianților concursului, pe care le propunem atenției cititorilor noștri.

Să trăiești, măicuța mea!
luceferi, ochii tăi privesc spre mine.
În noaptea vieţii, la inima ta grăbesc. 
te visez mereu, parcă aș trăi în somn!
la răsăritul Căii lactee,
Când vin acasă, măicuţa mea,
Simt cum îmi veghezi pașii... 
mă alintă dezmierdarea vocii tale
atât de dulce și neprihănită!
Îngenunchez în faţa ta, măicuţă iubită.
atât de mult am nevoie de tine!
tu mă ocrotești, chiar dacă sunt departe!
ştiu că ochii tăi-luceferi luminează în noapte,
vreau să te pot îmbrăţișa, ca să-ţi spun: 
-  Să trăiești mult, măicuţa mea!

Adelina COTOVANu, elevă
la Colegiul Național de Medicină 

și farmacie „Raisa Pacalo” 
 mun. Chişinău

originară din s. Dănceni, r-nul Ialoveni

Primăvara
este inimaginabil să spui ceva bine,
e imposibil să spui ceva nou, 
Când sub soarele rece pulsează, secat,
un horoscop decimat cenușiu-renegat...
şi numai primăvara auzi, matinal,
În aerul greu parfumat,
Cum duhul lumii te schimbă treptat,
Căci o viaţă întreagă ai viaţă de dat…

Cristian NEBOISEA, student
la universitatea „ştefan cel Mare”

or. Suceava, România
originar din orașul Ialoveni

Copilăria
un vis frumos copilăria este  – 
râdem și alergăm ca în poveste,
Să admirăm orice ne este-n fire,
Cântăm și ne jucăm, ce feerie!
În plină armonie cu toţii să trăim
noi, copiii lumii, doar asta ne dorim.
Să tot zburdăm voios pe-a noastră glie,
şi pace pe pământ mereu să fie!

Olga MERIACRE, elevă în clasa a III-a 
la şcoala Primară „Ion Creangă” 

De la distanță
zi cu soare, razele cobor,
e-o liniște cu glasuri de cocor,
Dar a venit neașteptat un virus
necruţătorul COrOnavIruS...
şi oamenii sunt supăraţi,
e trist când lumea nu o vezi.
la ore, copii online adunaţi:
Scrii cu atenţie și exersezi!...
Însă-n acest răstimp prea greu,
Dumnezeu ne are-n pază
şi de dușmanul cel rău
ne salvează cu o rază.
vezi tu, nouă, copiilor,
uneori nu ne prea pasă,
Dar ascultăm de vorba 

părinţilor,
Căci pandemia-i nemiloasă.
Chiar de suntem încă mici,
viaţa-i înainte, măi pici. 
Carantina are un sfârșit,
Dar atenţie la… COvID!

Cristian PuPAZAN, 
elev în clasa a IV-a 

la şcoala Primară „Ion Creangă” 

Rozănțica
Într-o zi de primăvară,
am ieșit în prag, afară,
mă uit în dreapta, în stânga, 
văd o floare  – rozănţica.
floare rară de cireș era,
Ce la dânsa mă chema. 
mi s-a pus pe mână
Despre ea să-mi spună. 
şi mi-a zis că a venit 
Spre grădina cea frumoasă
Din cireșul înflorit 
la mine acasă.
Soarele-ncălzea mai tare,
rozănţica da să zboare…
tot plutea de sus în jos
Prin orașul meu frumos. 
floare rară, rozănţica!
Dar, zău, nu-nţeleg nimica!
Căci era așa fragilă –
De n-o mai văzui pe mână.
Poate a zburat la tine?!

Andreea GHENEA, 
elevă în clasa a IV-a „B”, 

şcoala Primară „Ion Creangă”

Despre Ea 
De la a mamei 

privire-ocrotitoare, 
Ce-o văd în timp nemuritoare, 
am învăţat ce-nseamnă viaţa,
Cu ea încep azi dimineaţa.
Cu-a sa inimă mereu blândă, 
măicuţa e acea fiinţă sfântă,
necontenit izvor al vieţii,
Care-o descriu în cărţi poeţii. 
Când ea, măicuţa, este acasă, 
viaţa mea pare mai frumoasă.
şi-acum, când am crescut 

mai mare,
vă spun că-i pentru mine soare.

Valeria SCROB,
elevă în clasa a IX-a 

la Liceul Teoretic „P. ştefănucă”

Bunicuța, dulcea mea! 
Dorule, să-ţi spun aș vrea
Că gândul mi-i la buna mea!
Când mă necăjești prea tare,
Sufleţelul rău mă doare. 
Dorule, aș vrea să știi
Că n-am multe bucurii
şi fără scumpa mea bunică,
Inimioara-mi este mică. 
Dorule, așa îţi spun:
fii cu mine azi mai bun!
lasă-mă și ai răbdare
Până vin din depărtare. 
Dorule, dacă n-ai fi,
eu mai bine aș trăi.
zău, n-aș fi tristă mereu
şi timpul n-ar trece greu. 
Dar să știi, îţi mulţumesc,
C-am înţeles cât o iubesc.
şi ce mult mi-i dor de ea,
De bunicuţa, dulcea mea! 

Ana-Maria BuCIuMAş,
elevă în clasa a IV-a 

la şcoala Primară „Ion Creangă”

Zâna Primăvară
Cu rochiţa-i parfumată,
Subţire și-nvolburată,
a venit la noi în ţară
mândra zână Primăvară.
şi-a suflat cu duioșie
aer cald și bucurie 
Peste iarbă, mugurași,
Stârnind păsări, fluturași
şi albine muncitoare,
Ce zboară și cresc sub soare.
Cu toţii ne-am bucurat
Că natura a-nviat!

Delia STOICA, 
elevă în clasa a IV-a 

la şcoala Primară „Ion Creangă”

Draga Moldovă
O pasăre măiastră
Îmi cântă la fereastră.
şi-atunci când o privesc,
De ţară-mi amintesc.
moldovă, dragă moldovă,
ești locul unde m-am născut.
moldovă, dragă moldovă,
tu ca măicuţa m-ai crescut!

Loredana REABOI, 
elevă în clasa IV-a 

la Liceul Teoretic „P. ştefănucă” 

Pagină pregătită de lidia unGureanu
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CIUPERCA  AROGANTĂ
Nicolae  RUSU „Pragul e scara

 de ieșit în lume”
Nicolae ESINENCu: (n. 13 august 1940, 

s. Chiţcani, judeţul Orhei (azi r-nul Tele-
neşti) – d. 25 aprilie 2016, Chişinău). Dra-
maturg, poet, prozator, scenarist de film, 
traducător, membru al Uniunii Scriitorilor 
din Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din 
România, membru al Uniunii Cineaştilor 
din Moldova. A studiat la Institutul de 
Literatură „Maxim Gorki” din Moscova, 
1971-1973. Redactor la Editura „Lumina” 
şi secretar, apoi consilier al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova (din 1989), al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din România. fil-
mografie (1975-1988): Calul, puşca şi nevasta (coautor Vlad Iovi-
ţă), Făt-Frumos, Căruţa, La porţile satanei (coautor Vlad Ioviţă), 
Tunul de lemn, Tălpile verzi, Adio, viaţă de holtei.  Dramaturgie și 
poezie (1968-2004): Grand prix, Tabachera, Fumoarul, Oameni de 
paie, SRL Moldovanul, Antene, Sens, Dealuri, Copilul teribil, Stai 
să-ţi mai spun, Cuvinte de chemat fetele, Disciplina mondială. Pro-
ză (1968-1977): Nunta, Sada, Portocala, Toi, Doc, Era vremea să 
iubim. Premii și distincții: Premiul pentru cel mai bun scenariu (fil-
mul Tunul de lemn) al Festivalului filmului naţional din Costineşti 
(1992), Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru Dramatur-
gie, vol. V, din seria „Scrieri”, Editura Prometeu, Chişinău (2002), 
medaliile „Meritul Civic” (1996) şi „Mihai Eminescu” (2000).  

Mihai CIMPOI, critic literar: „Predispoziţia  copilărească de a 
spune adevărul, ironia şi autoironia este un mod de a fi, adică – 
de a vieţui şi a supravieţui (căci astfel se pune problema în zilele 
noastre). Nicolae Esinencu mânuieşte această armă cu strălucire. 
E arma spirituală şi morală a „Copilului teribil”, care pe lângă nai-
vitate are şi înţelepciune, pe lângă spontaneitate are dexteritate, 
pe lângă capacitatea de a mima este dotat cu darul trăirii sincere 
şi adânci, pe lângă mască îmbracă o pelerină de romantic tăbăcită 
de vânturi sau o cămaşă înrourată  de copil”.    

Cântecul Patriei
Copacul să-l ajungă, 
şi nu-l ajunge.
Pasărea să-l întreacă, 
şi nu-l întrece!

Parabole  pentru  adolescenţi

METEORUL

In memoriam: Nicolae EsINENCU

Desene de Cristina COvrIG

După mai multe zile de 
cumplită arșiță, când unii 
arbori încep a-și îngălbeni 
frunzele pentru a le cruța de 
razele arzătoare ale soarelui, 
peste codrul năucit de sete 
se abat  adevărate talazuri de 
ploi. Ele vin însoțite de vân-
toaice zănatice și de tunete 
dintre cele mai năprasnice, 
iar într-o margine a codrului 
fulgerul aprinde chiar și vreo 
câțiva plopi uscați. Oricum, 
ploile devin o binecuvântare 
dumnezeiască pentru tot ce 
respiră sau foșnește în codru. 
Pământul, uscat ca iasca, se 
jilăvește și în umezeala de la 
poalele copacilor prind a ră-
sări fel de fel de floricele și a 
mișuna nenumărate gângănii. 
Totodată, printre frunze și 
crenguțe putrede încep a se 
iți și roiuri de ciupercuțe. Ele 
sunt ca niște umbreluțe de tot 
felul, unele crescând stinghe-
re, altele în pâlcuri, iar pălă-
rioarele lor au diverse culori, 
forme și mărimi.

La un moment dat, printre 
ele prinde a se evidenția tot 
mai mult o ciupercă albă cu 
picățele roze care răsărise 
la umbra unui frasin bătrân. 
Aceasta e înconjurată de un 
roi de ciupercuțe mici și zbâr-
cite, de o culoare spălăcită, 
nici tu galbene, nici tu verzi și 
urâte de mama focului. Alba 
cu picățele crește ca din apă și 
aruncă priviri trufașe la pâl-
cul de ciupercuțe pipernicite, 
care o privesc, de jos în sus, 

cu admirație și respect. Înfu-
murata ciupercă depășește 
în înălțime niște fire de lăcri-
mioare și de brebenei, ajun-
ge apoi la înălțimea unui pui 
de frasin și aruncă ocheade 
disprețuitoare asupra unor 
tineri aluni și asupra unei 
tufe de dârmoz din apropie-
re. Crescând văzând cu ochii, 
ciuperca înțelege că are toa-
te șansele să-i depășească 
în înălțime și pe carpenul de 

cumplită și creându-i discon-
fort în meditațiile-i filozofice. 

Astfel, ciuperca le dă tuturor 
de înțeles că sunt totalmen-
te lipsiți de tact și educație, 
din care motiv au și ajuns să 
fie  atât de dizgrațioși, urâți și 
ghimpoși. Ea mai promite tu-
turor că, atunci când pălăria 
ei va ajunge la nori, îi va ad-
umbri pe toți și razele soare-
lui n-o să mai ajungă la frun-
zele copacilor, iar ploile nu le 
vor mai uda rădăcinile. Şi, evi-
dent, toți care au culoare ver-
de vor pieri sau vor accepta să 
fie albi, cu picățele, adică vor 
deveni ciuperci ca ea. Astfel, 
pământul va fi dominat doar 
de întreg neamul ei, al ciuper-
cilor albe, cu picățele roșii...

 Deodată, debitările ei sunt 
întrerupte de niște voci și 
foșnete molcome de pași, iar 
la marginea poienii apar doi 
bărbați cu panere în mâini.

- Ehe-he, drăgălașele de mâ-
nătărci, parcă ne-ar aștepta 
pe noi, rostește bucuros unul 
dintre ei și ambii prind a le cu-
lege, având grijă să lase rădă-
cinile în pământ, pentru a nu 
le stârpi sămânța.

După ce culeg grijuliu pâlcul 
de ciupercuțe, al doilea băr-
bat se oprește lângă uriașa 
ciupercă albă,  cu picățele.

- Mare și frumoasă, dar vai 
de ea, zice el și o năruiește la 
pământ, călcând-o și strivind-
o sub călcâiul cizmei, păcat 
că-i otrăvitoare.... 

Iar celălalt se apleacă și-i 
smulge rădăcina, aruncând-o 
pe cărăruie, să se usuce la soa-
re și să nu mai dea rod a doua 
oară.

lângă stejarul de alături, și pe 
fagul din marginea poienii, 
chiar și pe bătrânul salcâm 
cu creasta atinsă de fulger. Se 
și vede deja, prin valoarea și 
importanța sa, cea mai fasci-
nantă creație a naturii, un fel 
de regină nu doar a acestui co-
dru, ci a tuturor câmpiilor din 
jur. Îi privește cu neprefăcută 
aroganță pe toți din preajmă, 
apucă chiar să beștelească și 
niște sălcâmași, care-și  zor-
năie păstăile în bătaia vân-
tului, făcând, cică, o gălăgie 

De cum răsare de după geana zării și 
până asfințește, Soarele e unicul astru care 
strălucește pe bolta cerească. Noaptea, însă, 
imensitatea cosmică scoate la iveală și pe alții, 
infinit de mulți și imposibil de numărat. Cerul 
este, pur și simplu, împuzderiat  cu stele, mai 
mari și mai mărunte, mai luminoase sau abia 
pâlpâind, în pâlcuri sau singuratice. În afară de 
aceste nenumărate făclii cerești, care se fac vizi-
bile grație luminii stelelor din aceeași familie cu 
Soarele, Universul este împânzit de și mai mulți 
Meteori. Deși sunt incomparabili mai mici ca o 
Stea, Planetă, Asteroid, Cometă sau Bolid, Mete-
orii fac, la fel, parte din familia aștrilor cosmici. 
Mai mult, ei se consideră la fel de importanți 
și de valoroși, precum tot ce zboară și există în 
spațiul Universului, de la fărâmele de praf din 
cozile Cometelor până la Soare.

Unul dintre Meteoriți își urmează calea 
prin Cosmosul fără margini, însă, de cum se 
dumerește cine este el în acest Univers, prinde 
a privi cu alți ochi la conviețuitorii imensității 
cosmice. Meteorul își dă seama că, pentru a-și 
remarca individualitatea, e stringent necesar 
să se evidențieze prin ceva. Îi vine un gând 
să depună eforturi pentru a crește până la di-
mensiunile unei Planete sau măcar ale unui 
Asteroid, însă pentru o asemenea performanță 
înțelege că ar trebui să se confrunte cu veșnicia 
cosmică. Apoi îl găsește ideea să nu respecte 
nicio lege a Universului, dar se dumerește că 
aștrii revoltați de comportamentul său rebel îi 
vor declina numele pe toată întinderea nemăr-
ginită a Cosmosului. Înțelege, însă că și această 
idee este mai mult decât utopică și nu are ni-
cio șansă de a fi realizată. În cele din urmă, se 
agață de un gând care i se pare cam hazardat, 
dar cu o oarecare doză de succes. 

Deși e mult mai mic decât Asteroidul, care-și 
are orbita prin preajmă, Meteorul crede că nu-l 
costă prea mare efort să încerce a-l ataca și, dis-
trugându-l, să-i ia locul. Temerar în nebunatica 
sa intenție, Meteorul se aruncă asupra Astero-
idului și din această coliziune cosmică se naște 
o Cometă. Aceasta pornește în viața ei cerească 
pe propriul său itinerar, iar Meteorul părăsește 
orbita Asteroidului și, mult mai voluminos, își 
continuă calea. Îmbătat de succes, el se avântă 

în intenții și mai grandioase, dându-și seama că 
în ascensiunea sa astrală următoarea etapă pe 
scara ierarhică este să ia locul vreunei planete. 
E conștient că, atacând-o și distrugând-o, îi va 
rămâne să mai depună un efort, poate ultimul, 
pentru a rămâne pe bolta cerească în locul Soa-
relui sau, cel puțin, aproape de el. 

Cea mai apropiată Planetă fiind Pământul, 
ea semnând în analele cerești cu pseudonimul 
Terra, Meteorul se aruncă asupra acesteia cu 
ferma convingere că și de data aceasta succesul 
îi este hărăzit și asigurat. Atacând Pământul cu 
viteză cosmică, Meteorul se pomenește în stra-
tul de atmosferă cu care-i protejată Planeta și, 
la un moment dat, e cuprins din toate părțile de 
flăcări. O lumină orbitoare se împrăștie în jurul 
său, străbătând întreaga imensitate cosmică și 
pe câteva clipe toți aștrii cerești rămân în um-
bra lui. Meteorul prinde a jubila, extaziat de 
faptul că i-a eclipsat pe toți, că întreg Universul 
este umbrit de importanța și valoarea sa. Gloria 
sa, însă, durează în veșnicia timpului doar o cli-
pită, după care, fără să atingă suprafața plane-
tei, din Meteor se alege doar fumul și pulberea... 

De cum răsare peste geana zării și până 
asfințește, Soarele rămâne același astru or-
bitor care strălucește pe bolta cerului. Noap-
tea, copleșit de întunericul cosmic, licăresc în 
imensitatea cerului, alături de el, aceleași ne-
numărate stele, planete și asteroizi. Iar specta-
colul de pe bolta cerească a stelelor căzătoare 
este unul etern.

Exact ca ploaia de meteoriți din Universul ar-
telor frumoase.

Copilărie
m-am urcat în cel mai înalt 

copac
Din mijlocul satului.
ah, la marginea satului
abia începe 
Cerul!

Pragul
mama zice:
„Pragul e scara de intrat 

în casă.”
eu zâmbesc:
„Pragul e scara de ieșit 

în lume.”

Într-un pom 
o floare

acum toată speranţa florii
e la pom.
acum toată speranţa pomului
e la floare!

Neliniște
tata înfige
De două ori coasa în iarbă
şi-și ridică de pe frunte 
Pălăria.
este, tată, cerul, este!

Despărțire
ai plecat. 
Pe masa mea stă trandafirul
Uitat,
Desfăcut
Ca o rană!

Școala
şcoala noastră
e doar din învăţătoare tinere.
a, zic, și feţele lor se aprind 

ca macii.
B, zic, și când te uiţi, 

le cresc aripi. 
Copiii le ascultă atenţi.
Se duc acasă
şi a doua zi aduc scrisori 

de dragoste
De la fraţii lor mai mari.

Amintiri din 
copilărie

În fiecare vale – 
O lună!
Pe fiecare deal – 
un soare.

Cireșele
fetele au furat, 
De pe nu știu unde, cireșe, 
şi le poartă ascunse-n sân...
flăcăii au aflat, 
De pe nu știu unde, de cireșe,
şi umblă toată ziua
Cu cămășile arse 
la piept! 

Talisman
am întâlnit piatra
Care mi-a julit genunchii.
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DEBUT  LA  „f.D.”Dumitru PĂSAT    

Bade, bădie mihai,
mi-e dor de dulcele tău grai,
mi-e dor de teiul înflorit, 
De soarele-n zenit.
te cheamă codrii la Ipotești,
S-asculţi cum freamătă povești,
Cum susură încet izvorul 
şi floarea-albastră-ţi duce dorul.
Pe deal se lasă ceaţă lină
şi-un fluier se aude-n stână.
el zice viersul tău duios,
Ce ne pătrunde pân-la os.
Când nu mai știu ce să-ţi 

mai spun –
Din lacrimi visul îmi adun.
Căci vei rămâne-n veci și-n stele
un astru neuitat printre ele.
luceafăr blând, fără de moarte, 
Care-mi va fi mereu aproape…

FilozoFia vieții 
și trăirismul

Ca atare, viața este în atenția filozofiei în 
două ipostaze/domenii ale acesteia: filozofia 
viului și filozofia vieții.

Filozofia viului (numită și filozofia biologiei) 
este preocupată, indubitabil, de semnificațiile 
filozofice ale cercetării naturii vieții: naturalism 
și spiritualism, evoluționism și creaționism (în 
interpretarea evoluției realității nevii și vii), 
unde viața este definită ca formă superioară de 
mișcare biologică a materiei, așezată (în ierar-
hia formelor de mișcare) după mișcarea chimi-
că, apărută (evolutiv) pe baza existenței macro-
moleculelor proteice și acizilor nucleici.

Pe Terra, materia vie apare și este organiza-
tă într-o succesiune de niveluri: molecular, ul-
trastructural, al organismelor celulare, celular, 
tisular, al organelor, idiobiologic, al populației, 
biocenotic. Evoluția sistemelor vii se manifestă 
ontogenetic și filogenetic, evoluția filogeneti-
că constituind expresia cea mai caracteristică 
a dezvoltării generale a materiei vii, individul 
biologic devenind suportul individului uman. 

Filozofia vieții este denumirea răspândită 
în Germania la sfârșitul secolului al XIX-lea și 
desemnează concepțiile conform cărora filo-
zofia nu izvorăște din reflecția rațională sau 
din exercițiul intelectului, ci din plenitudinea 
experienței vieții, viața fiind considerată drept 
fondul original, operațional, voluntar și in-
structiv care generează forme și valori într-o 
continuitate nelimitată. 

În viață se produce/manifestă o finalitate 
imanentă care (pare neverosimil, dar adevă-
rat) nu trebuie să conducă la nicio inteligență 
ordinatoare, deoarece viața își are rațiunea în 
sine însăși și în ea se rezolvă toate contraste-
le și toate opusurile devin compatibile (bine 

Scrisoare lui 
Eminescu

Desen de marinela Caran-
cIUc, şcoala de arte  Plastice, 
or. şoldănești

- rău, pozitiv - negativ, adevărat - fals etc.): dua-
lismele sunt produse numai de intelect care, de 
fapt, izolează aspecte parțiale și le opune, fiind 
incapabil să le adune într-o unitate vie și pro-
fundă. Filozofia, adeseori, sfârșește în inefabil 
și incognoscibil, aceasta fiind una din cauzele 
de ce despre fondul vital se spune că mai de-
grabă nu este, decât că este. 

Pornind de la aceste viziuni/concepții din fi-
lozofia vieții, trebuie să evidențiem ideea/teza 
că viața nu e înțeleasă ca obiect al unui nou tip 
de cunoaștere, deoarece în acest caz viața ar 
fi deja ceva mort, obiectivizant vorbind, ceva 
„înghețat”. Dimpotrivă, aceste concepții con-
sideră viața în nemijlocirea existenței, în altul 
însuși prin care ea este experimentată. E un act 
creativ, cu privire la care experiențele trecute 
sunt depășite prin realizări totdeauna noi. 

Filozofia vieții, printre altele, este o denumire 
inevitabil generică și poate da naștere la unele 
echivocuri, deoarece asimilează perspective ce 
diferă prin conținut, origini și intenții, dar sunt 
similare în polemica radicală împotriva intelec-
tualismului și împotriva absolutizărilor științei 
în anii pozitivismului. Arthur Schopenhauer și 
Friedrich Nietzsche (exponenți semnificativi) 
vedeau în filozofie exigența asigurării și oferi-
rii stabilității împotriva continuei fluctuații a 
vieții. 

Schopenhauer crede că voința este fun-
damentul unitar și irațional al oricărei re-
prezentări căreia nu i se aplică principiul 
individuației. Nietzsche consideră viața ca pe 
o energie ce curge în întreaga realitate, mereu 
generând forme noi, în ciuda celor gândite de 
Charles Darwin; și asta deoarece consideră că 
viața nu este calcul, adaptare sau conservare. 
Pentru Wilhelm Dilthey, doar trăirea vie per-
mite retrăirea evenimentului istoric în ireduc-
tibila sa singularitate, stând la baza autonomiei 

spiritului. José Ortega y Gasset reacționează 
față de criza civilizației occidentale, conjugând 
raționalitatea cu viața, în timp ce Miguel de 
Unamuno găsește că „originea sentimentu-
lui tragic al vieții s-ar afla în opoziție dintre 
cunoaștere și viață, și în incapacitatea rațiunii 
de a satisface existența nemuririi.” Henri-Lou-
is Bergson vede în intuiție „depășirea scheme-
lor intelectuale și mijlocul contopirii cu viața”, 
înțeleasă ca temporalitate reală și continuă 
noutate. La antipodul iraționalismului, Ed-
mund Husserl denumește „lume a vieții” fun-
damentul „trăit imediat și evident pe baza că-
ruia se edifică abstracțiile științei și prin care 
se poate găsi sensul lor ultim.”

Principalele școli/curente ale filozofiei 
vieții sunt: 

1) Neoromantismul german (Friedrich 
Nietzsche, Wilhelm Dilthey, Georg Simmel, 
Oswald Spengler, Eduard Spranger, Her-
mann von Keyserling), care a pus în evidență 
particularitățile și complexitatea fenomenului 
culturii, contribuind la elaborarea aparatului 
conceptual și metodologic al unor discipline 
filozofice moderne, ca filozofia culturii, filozo-
fia istoriei, a rămas totodată pe terenul antro-
pologiei filozofice individualist-subiectiviste; 

2) Neospiritualismul francez (Alfred Fou-
illée, Jean-Marie Guyau, Félix Ravaisson, Émile 
Boutroux, Henri-Louis Bergson), care e dominat 
în special de problemele logicii, epistemologiei, 
teoriei evoluției și esteticii, ale căror categorii 
centrale le-a supus unei analize minuțioase; 

3) Orientarea, ce e reprezentată de Miguel 
de Unamuno și José Ortega y Gasset în filozofia 
spaniolă și e preocupată de estetică, sociolo-
gie și antropologie filosofică, domenii care, în 

ciuda unor tendințe iraționaliste, 
contradictorii, sunt abordate de ea 
prin prisma umanismului.

Trăirismul – varianta româ-
nească a filozofiei vieții

Trăirismul, reprezentat în princi-
pal de Nae Ionescu, Mircea Vulcă-
nescu și Emil Cioran, este varianta 
românească a filozofiei vieții, care 
nu exprimă ideile filozofice într-o 
formă logică închegată, sistematică, 
ci acordă preferință eseurilor. Pro-
clamând primatul vieții, concepțiile 
subiectiviste și voluntariste ale tră-
irismului, dânșii înțeleg filozofia ca 
act de trăire prin care fiecare cuge-
tător mânuiește realitatea în felul 
său. 

Înrudit cu gânditorul, trăirismul 
nu apelează neapărat la ortodo-

xism, prezent oricum la Nae Ionescu, ci, ara-
reori, la mistica indiană (Mircea Eliade) sau 
la nihilism (Emil Cioran). Ei, trăiriștii, și-au 
răspândit ideile întâi de toate prin publicațiile 
Gândirea și Cuvântul, iar pe la 1930 s-au gru-
pat în cercul „Criterion”, scoțând apoi reviste 
de dreapta ca Axa (1932-1933), Iconar (1936-
1937) ș.a. Trăirismul, practic, s-a manifestat 
ca o orientare specifică, în perioada istorică 
delimitată de cele două războaie mondiale, 
devenind astfel destul de productiv/activ în 
deceniul al patrulea și, nolens-volens, poate 
fi considerat reprezentativ pentru direcția de 
gândire a dreptei politice. 

Inspirată din Søren Kierkegaard, Friedrich 
Nietzsche, Oswald Spengler, Ludwig Klages, 
Henri-Louis Bergson, Vladimir Soloviov, Ni-
kolai Berdiaev (și adesea din misticii antici), 
filozofia trăiristă are câteva note comune: 
iraționalismul și subiectivismul. Însă, pe 
lângă aceste trăsături generale, se înregistrea-
ză în cadrul curentului și deosebiri de accente, 
la unii dintre reprezentanții săi predominând 
nota mistică, la alții aflându-se pe primul plan 
pesimismul negator, mai apropiat fiind de ori-
entarea cunoscută sub denumirea de filozofia 
vieții și de existențialism.    

Poziția exarcebat critică de până adineaori 
față de trăirism a blocat, evident, calea spre 
analiza surselor și a specificului trăirismu-
lui ca formă românească a filozofiei vieții, 
aceasta din urmă existând, după cum s-a 
menționat mai sus, la germani, francezi, spa-
nioli. Concepțiile principalilor reprezentanți 
români ai trăirismului sunt prezentate ma-
gistral în Istoria filozofiei românești, volumul 
II, coordonatori Dumitru Ghișe și Nicolae 
Gogoneață, însă de acestea ne vom preocupa 
mai amănunțit cu o altă ocazie.

(Eseu)

Se-mbracă-n haine-mpărătești
frumoasa, mândra lună.
Coboară lin, sfios, la geam, 
şoptindu-mi: - noapte bună! 
Din lanuri aurii de grâu, 
Își ia comori în ceruri,
S-aprindă-n inimi veșnicii,
lumină peste neguri.  
Perdeaua nopţii în văpaie
Se-ntinde-n depărtare,
văzduhul plin de praf de stele
lucește tot mai tare… 

Desen de Carolina cOcU, elevă, Complexul educaţional 
Cotul morii, r-nul Hâncești

Nocturnă

O lună rece coboară în 
fereastră,

Se zbuciumă în sufletul curat, 
Se aude-n vers o pasăre 

măiastră
şi-un dor nespus se lasă 

peste sat. 
Iar la Bădragi te-așteaptă 

o măicuţă
Să-ţi împletească-un fir 

de busuioc,
De răul lumii să te ocrotească
floarea de tristeţe, 

floarea de noroc. 

Citindu-l pe 
Vasile Romanciuc

auzi cum noaptea susură prin văi?...
Sub bolţi de frunze se strecoară,
Întinde umede și lungi văpăi
Peste-a lunii clară, mândră scară.

Să ascultăm în liniștea adâncă-a serii
Cadenţa adierii aceluiași vânt,
Spre a ne pierde-n vraja înserării
Ca-n lungi acorduri ale unui cânt.

Doar valul mării zbuciumate
şi ţărmuri pustiite de talaz,
Păreri, iluzii, vise adunate
În scoica cu sclipiri de-almas.

Se varsă șoapta de taină între noi,
Din glasu-ţi de bărbat voievodal
Care cuprinde zarea și clipa de apoi,
Purtându-ne pe al iubirii val…

Expediate de Adriana MIHENICO, elevă în clasa a X-a
la Liceul Teoretic „Pan Halippa”

 s. Cubolta, r-nul Sângerei 

Noapte de almas 

Desen de  Irina DANILA, 
Complexul educaţional Cotul 
morii, r-nul Hâncești
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Noi, urmașii  lui  Grigore  Vieru

Pacea-i tot ce-i mai frumos
Pentru fiecare.
Comoară, soare luminos –
Bucuria cea mare. 
Pacea este tot ce-i sfânt
În această lume.
Pacea-i rodnicul pământ,
Speranţă și nume.

Andreea PAşA

Primăvara ne-a zâmbit, 
florile  au înflorit.
Paștele, cu nerăbdare
așteptat de fiecare,
Cu iertare ne-a sosit
şi cu suflet pocăit.
ne zâmbește bunul soare
Pân` la marea Înălţare!

Alexandra BăTRîNCEA,
elevă în clasa a IX-a 

Paștele, zi luminată,
De creștini e așteptată.
Cu ouă roșii, cozonac, 
Bombonele și colac.
la sfinţit mergem cu drag,
Iar bunelul și bunica 
ne-așteaptă la prag. 
masa-i plină cu merinde
În cuptor coapte și fripte. 
Ouă roșii noi ciocnim
şi pe mesia îl slăvim.
Creștinilor din lumea toată
Sănătate le dorim!

Maria POPA

Privighetoarea
te trezești de dimineaţă
şi privești încet prin geam,
unde flori împart mireasma,
Soarele încălzește-un ram.
vezi privighetoarea mică,
unică printre artiști –
e faimoasă, e-o solistă
Ce cântă pentru pitici.
a cântat și-acum, la Paște,-
S-o asculţi, s-asculţi mereu.
Oare cine n-o cunoaște?!
Cu drag o ascult și eu!  

Alexandru SCARLEţCHI 

MUGURAşI

Pacea e mama 
Care îmi zâmbește
şi cu vocea-i dulce
Inima-ncălzește.
mama e o floare
şi lumină vie,
Iar frumosu-i suflet,
Prilej de bogăţie.
Pacea mea e mama,
Care mă iubește
şi-n fiece clipă
Pentru noi trăiește.

Amelia VACARCIuC

Paștele! zi sfântă în care,
Serbăm Învierea lui Hristos. 
Slăvită-i a lui împărăţie 

mare! –
Glasurile creștinilor îngână 

sfios.
Cu sufletul smerit și împăcat, 
noi Paștele cu toţi l-am 

întâlnit
şi cugetele ni s-au luminat
De la lucoarea  ce a răsărit.
În biserici e o slujbă mare,
lumea a venit să ia lumină,
şi strălucesc icoanele-n altare,
Iar îngerii pe toţi ne ţin 

de mână.
Cătălina CALINCIuC, 
elevă în clasa a VI-a

Vă propunem un grupaj de poezii primăvăratice, de Paști și de Pace, lucrări 
lirice semnate de tinerele talente literare de la Liceul  Teoretic cu Profil de Arte 
„Nicolae Sulac” și elevii de la Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” 
din Chișinău.

Mama

Floarea 
primăverii

Paștele când ne-a venit,
Ouă roșii am ciocnit -
mic și mare,  bucuros,
Slăvind crucea lui Hristos.
Obicei  străbun păstrat
la sărbătoare-a adunat
Creștini cu sufletul smerit -
la azimă și vin sfinţit.
Slujba Învierii lui Hristos
a  răsunat armonios.
Dumnezeu ne-a dăruit 

o sărbătoare,
Ce va rămâne pe veci 

nemuritoare…
Maria-Magdalena PAşA

Comoara

la bunica am venit,
Ouă roșii am vopsit.
Iar bunicul-bucătar
avea grijă de grătar.
Cozonacul cel gustos,
mama din cuptor l-a scos.
Coșul nostru-i plin, gătit – 
mergem seara la sfinţit. 
Dimineaţa ne trezim,
ne spălăm pe obrăjori,
ne facem mai rumeiori
şi păscuţa o-mpărţim.
Stând la masă bucuroși
şi ciocnind cu ouă roșii,
Într-un glas am exclamat:  
- Hristos a Înviat!
vă dorim noroc și parte
De multă, multă sănătate.
S-aveţi sufletul curat
şi un Paște luminat!

Ionela MîNZATu

În zi de
 sărbătoare

Pacea
Oameni buni, părinţi, bunici,
nu vreau vrajbă pe aici!
vreau în ţara noastră pace,
S-aibă spicul un`-se coace.
Dacă pace nu mai e, 
Omul pierde orișice.
De la apă pân`-la pâine,
visu-n ziua cea de mâine.
mor pe glob copii nevinovaţi,
alţii mai cerșesc de hrană, 
Căci războiul nemilos
Îi lasă orfani de ţară.
Cine oare n-ar dori 
Pace?... S-admire, zi de zi,
floarea albă-a câmpului,
farmecul pământului?
lumină, pâinică, vrem? –
Să urmăm un bun îndemn:
ura s-o dăm la o parte,
ne-nfrăţească pacea-n toate!

Gabriel LEON

Ziua luminată

Desen de Ion rOşCa, elev la şcoala de arte, or. şoldănești

Desen de Irina DANILA, elevă, 
s. Cotul morii, r-nul Hâncești

Desen de laurenţiu ţurCanu,  elev la laaP „Igor vieru”, 
or. Chișinău

Paștele Credința

Zi sfântă

şi ești cuprins de nerăbdare –
Învierea Domnului e-aproape.
Scrisă cu roșu-n calendare,
ar vrea tristeţea s-o îngroape.
e clipa-n care-un suflet 

plânge,
şi-n inimă mai simte spinul,
Păcatul de trădare-n sânge
Strecoară, picurând veninul.
am fost părtași lui la durere,
ne-am bucurat că-I osăndit?
În chinul lui simţeam plăcere…
Dar Domnul fiul și-a iubit.

Ruxanda SILOSIEV, 
elevă în clasa a VI-a 

opera lui Grigore Vieru reprezintă o valoare ine-
stimabilă. Poetul a scris şi a apărat adevărul, cul-
tivând sentimente deosebite. Creaţia sa înglobează 
teme majore, precum: copilăria, dragostea faţă de 
patrie, faţă de limba română şi faţă de mamă.

Prin versul său, poetul mă ajută să-mi formez 
caracterul şi demnitatea de om. Astfel învăţ să pre-
ţuiesc trecutul, dar şi ceea ce îmi oferă prezentul, 
învăţ să-mi respect neamul şi limba.  

Aprig luptător pentru independenţă şi limba 
română, fiind printre promotorii scrierii latine, 
Grigore Vieru ne oferă o aleasă lecţie, cum ar fi 
în poezia „În limba ta”: „Tu taci atunce/ Tot în 
limba ta” sau în versurile: „Pentru limba noastră,/ 
Pentru limba ţării” („Pentru ea”). Creaţiile sale pa-
triotice au răscolit adânc amintirea strămoşilor şi 
durerea contemporanilor care au luptat ca noi să 
avem parte de „limba noastră cea română”.

rostirile-i memorabile trăiesc prin sufletul orică-
rui copil ce-şi idealizează mama şi care conştien-
tizează faptul că mama e totul pe lume, e cel mai 
frumos dar de la Dumnezeu. Pentru poet mama a 
fost îngerul ce l-a vegheat mereu din pruncie până 
la maturitate, idee desprinsă din poezia „Tu eşti 
un geniu” şi evidenţiată în versurile: „Tu eşti un 
geniu,/ Un geniu, mamă, eşti...”. 

Grigore Vieru ne vorbeşte şi de suferinţa omului 
dintr-o  dragoste neîmplinită, îndemnându-ne să 
fim puternici, chiar dacă aceasta nu va fi uitată ni-
ciodată: „A plecat pe mări, s-o uite,/ Dar sub lună, 

dar sub stea,/ răsărea la loc pădurea,/ iar corabia-
nfrunzea” („Pădure, verde pădure”). 

evident, opera lui Grigore Vieru îmi va fi de spri-
jin în momentele, în care voi dori să-mi răspund la 
întrebarea: cine sunt şi ce reprezint pentru această 
lume? În cărţile poetului nu există vreo poezie ce 
n-are la bază o experienţă de viaţă frumoasă sau, 
dimpotrivă, dureroasă. Întreaga creaţie a lui Grigore 
Vieru are o deosebită origine, un şir de semnificaţii 
majore demne de conştientizat, care-o fac să ne dea 
energie benefică la fiece lectură. Aceeaşi lucrare, reci-
tită mereu, de fiece dată se face înţeleasă şi percepu-
tă într-un mod diferit. Poezia maestrului e o carte de 
vizită a neamului nostru, deoarece prin ea avem par-
te de un limbaj poetic aparte, iar în suflet ne rămâne 
pe veci un respect profund pentru patria noastră. 

Noi, urmaşii viereni, am fost educaţi cu abecedarul 
„Albinuţa”, care ne-a plantat bine în adâncul fiinţei 
valori ce ţin de credinţă, părinţi, baştină şi de tot 
frumosul  ce ne înconjoară.

Tu, cititor al revistei „florile Dalbe”, nu trece în 
grabă, doar cu ochii, prin creaţia viereană, dar citeş-
te atent, cu sufletul şi rămâi concentrat la versurile 
sale lirice, care te vor face să evoluezi spiritual. sunt 
sigură că mereu vei avea ceva de învăţat din opera 
marelui şi dragului nostru poet Grigore Vieru.

Ariadna BUGA, elevă în clasa a xii-a 
la Liceul Teoretic „George Coşbuc”

mun.Bălţi

Iepurașul 
la Paște 

undeva, într-o poiană 
vieţuiește iepurașul.
fuge, sare prin pădure –
Cântă și joacă poznașul 
are urechile plioștite,
lupul, zău, nu-l prinde.
Iar la Paște, iar la Paște,
zău, nu-l vei cunoaște. 
Se spală la zori cu rouă, 
Hărnicel pictează ouă.
şi-n blăniţa sa pufoasă,
umblă vesel pe la case.
afară-i senin și soare, 
Coșu-i plin cu oușoare.
şi la toţi copiii
el vine cu bucurie. 

Roxana PAşCAN,
elevă în clasa a VI-a

Desen de Bianca mIHaIlOv, 
elevă, or. Chișinău
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Pagina apare cu sprijinul Uniunii Artiştilor Plastici din R. Moldova

artă  PlaStICă

Coordonator de pagină:  
lidia unGureanu

„Arta plastică e o părticică a sufletului meu”

floarea soarelui

Dragă redacție! Sunt profesoară de arta 
vizual-plastică la Gimnaziul „Vitalie Ceban” 
din satul Alexăndreni, r-nul Sângerei. Azi, la 
rubrica Vernisaj, voi prezenta câteva din lu-
crările elevei din clasa a VIII-a, Roza-Ana Bel-
ciug. Fire creativă, tânăra pictoriță e mereu 
plină de entuziasm și optimism. Are o voce 
gingașă, asemeni ghioceilor de primăvară, 
iar ca să-și exprime sentimentele și emoțiile 
trăite în timp ce desenează, rostește cele mai 
alese cuvinte. O asculți atent și simți cum ini-
ma ei vibrează într-un ritm fermecător. Am 
descoperit-o încă din clasele primare, pe când 
participa la expozițiile organizate în gimnaziu. 
Se evidenția prin dragostea sa pentru artă. 

Apoi am redescoperit-o în cadrul lecțiilor de 
educație plastică. O văd adeseori în căutare. 
Explorează și desenează ce-i dictează gândul 
și sufletul. Dornică de a cuceri noi orizonturi 
artistice, Roza-Ana își continuă în prezent 
studiile la Şcoala de Arte din orașul Biruința, 
același raion. Inspirată mereu, merge la diver-
se concursuri locale, republicane și de peste 
hotare. Elevă dotată, cu o voință puternică, 
este mândria gimnaziului nostru și se bucură 
de stimă din partea colegilor de clasă, a colec-
tivului de elevi și pedagogi. Credem că această 
elevă are un viitor cu multe realizări. 

Am invitat-o la un interviu și ea a acceptat 
cu plăcere să ne vorbească.  

Pasărea nopţii

răsăritul pe lac

Casa viselor 

- roza-ana, ce înseamnă arta plastică 
pentru tine? 

- Arta plastică e o părticică a sufletului 
meu. Vreau să-i asigur pe cititorii revistei 
„Florile Dalbe” că frumosul din preajma 
noastră merită să fie observat şi „prins” 
în imagini ce bucură ochii şi inima pri-
vitorului. Asta încercăm să facem eu şi 
colegii mei, care au îndrăgit pictura.

- e știut că oamenii de artă preferă o 
atmosferă anume, un loc tihnit prielnic 
creaţiei. Ce opinie are eleva roza-ana 
Belciug?  

 - Sunt un copil fericit. Acasă, în familie, 
am şi atmosfera, şi locul, unde pot me-
dita şi desena în voie. Am şi susţinerea 
părinţilor Galina şi Nicolae, a surioarelor 
Dina-Maria, Iemina-Nicoleta, Genove-
va-Rut şi a frăţiorului Maxim-Katrieli. Li 
se alătură şi unchiul meu, Dumitru Cer-
nomoreţ, o persoană cu experienţă în 
domeniu. La Școala de Arte aud cuvin-
te de încurajare şi mă bucur de atenţia 
dnei Lidia Pilteai, profesoara mea de 
specialitate. 

- ai participat la diverse expoziţii or-
ganizate în instituţia noastră și nu nu-
mai. la care anume? 

- La cele intitulate: „Steluţele gimna-
ziului”, „Frumosul în viziunea copiilor”, 

„Toamna aurie în satul meu”, „Sărbă-
torile de iarnă”, „Farmecul primăverii”, 
„Hristos a înviat!” ş.a. De asemenea, 
mi-am încercat penelul pregătind lucrări 
şi pentru vernisajul cu un subiect nece-
sar: „Impactul negativ al omului asupra 
naturii” de la Centrul CRRCT „Speranţa”, 
care s-a desfăşurat, la fel, în satul meu 
de baştină. Mi-am dorit să fiu prezentă 
cu nişte  acuarele mai proaspete şi la 
festivitatea dedicată poetului Grigore 
Vieru, dar şi la cea intitulată: ,,Săptămâ-
na albă”, care au avut loc în cadrul Școlii 
de Arte din oraşul Biruinţa.

 - n-ai lipsit nici de la expoziţia de 
lucrări plastice organizată la Casa de 
Cultură „nicolae Iorga” din orașul  Sân-

gerei, unde ai mers cu lucrări executate 
la diverse subiecte și tehnici de inter-
pretare picturală.

- Adevărat. O mare bucurie a fost să 
ajung (on-line)  cu câteva lucrări şi la 
Concursul Internaţional cu genericul „Fe-
licitare din viitor” de la Castelul Banffy 
(comuna Bonţida, judeţul Cluj, România). 

- Dragă roza-ana, analizându-ţi pro-
priile lucrări ce reflectă farmecul natu-
rii, dar și chipul, frumuseţea lăuntrică și 
căldura sufletului uman, ce-ai vrea să 
le spui, în final, cititorilor revistei „flo-
rile Dalbe” pasionaţi de arta plastică? 

- Să nu-şi piardă interesul pentru pic-
tura clasică, nici pentru cea contempo-
rană, deoarece aceasta a fost şi este 
bazată pe idei, impresii şi sentimente 
profunde trăite de diferiţi autori. Din 
modesta mea experienţă, pictura îi cere 
artistului, indiferent de vârstă, creativi-
tate si multă, multă inspiraţie, dar nu 
mai puţină dedicaţie, adică e nevoie de 
muncă şi iar muncă. Tineri de creaţie! 
Studiaţi neapărat şi literatura de speci-
alitate ce ţine de capitolul ,,Arta plastică 
din perioada contemporană” (despre 
pictorii din Republica Moldova şi Româ-
nia). Sănătate şi succes vă doresc!

Consemnare: Angela CăRBuNE

Peisaj

Portret de fetiţă

angela Cărbune

roza-ana Belciug

Pâinea copilăriei 


