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EDITORIAL 

Generația fulgilor de nea 

 

            Adulții vor spune mereu despre tineri că sunt prea sensibili și greu de înțeles. Într-adevăr, 

cam așa e. Suntem niște fulgi de nea. Te uiți la noi și aștepți să ne topim. Pe lângă asta, fiecare 

dintre noi are forma sa cristalizată proprie și strălucește într-un mod unic. Unii poate sunt mai 

slabi, se topesc mai repede, alții rezistă cât de mult pot. 

 Totuși, eu cred că fiecare generație a 

avut fulgii ei de nea. În mod absolut normal, 

aceștia s-au   “update-at” de-a lungul anilor. 

Trăind într-o lume în care fiecare detaliu este 

abuzat într-un mod, de cele mai multe ori, 

negativ, când perfecțiunea a devenit principalul 

scop urmărit de majoritatea persoanelor, când 

lumea fizică are o importanță mult prea mare și 

în aer domină un aer de “război rece”, tinerii, 

prin fire confuzi și debusolați, ne găsim aflați 

într-o postură destul de incomodă, iar pe umerii 

noștri este pusă o greutate invizibilă, dar 

existentă. Nu știm ce e cu ea, dar o  

 simțim că e acolo.  

       Oamenii au așteptări de la noi. Ne 

pun la dispoziție tehnologie, iar mai apoi ne 

blamează că o folosim. De unde putem ști noi 

ce, cât și cum? Suntem sensibili, așa este, însă sensibilitatea noastră este din ce în ce mai 

necesară zilelor în care trăim, tocmai prin puritatea sa. Ideea este de a învăța și de a fi învățați să 

ne transformăm, mai departe, în bulgări mari și puternici, mult mai greu de distrus. 

Ce-i drept, trebuie să precizăm că una este să fii sensibil, și alta este să fii mofturos… 

 

Teodora Bordianu, clasa a XII-a A 
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RELIGIE 

Preasfinţirea  Maicii Domnului 

 

Vorbind despre cultul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, trebuie să spunem că el 

debutează odată cu urarea arhanghelului Gavriil, adresată în timpul arătării de la Nazaret, când i-

a vestit că  va naşte pe Mântitorul lumii:” Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar, Marie, Domnul 

este cu tine”! Elisabeta, mama  Sfântului Ioan Botezătorul, a cinstit-o şi chiar ne-a învăţat  cum 

s-o numim, „ Maica Domnului”. Pruncul Ioan, aflat încă în pântecele maicii sale, „ A săltat de 

bucurie” atunci când Maria a văzut-o pe Elisabeta. Mântuitorul  Hristos, Fiul ei, a cinstit-o în 

chip deosebit fiindu-i supus şi ascultător în vremea copilăriei; mai târziu, la Cana Galileii, i-a 

împlinit rugăciunea, săvârşind minunea înmulţirii vinului doar la stăruinţa Maicii Sale. După 

această minunată întâmplare, Biserica a numit-o  pe Maica 

Domnului „rugătoare nebiruită”, adică nerefuzată de Hristos, 

Domnul. Poporul  a  preţuit-o încă din vremea existenţei 

pământeşti a Fiului ei şi Mântuitorului nostru.  O ştim  din 

spusele femeii anonime pomenite de Evanghelia de la Luca: „ 

Fericit este pântecele care Te-a purtat şi sânii de la care te-ai 

hrănit”! La auzul vorbelor femeii, Domnul a întărit afirmaţia 

ei: „aşa este, Maica mea este fericită!” Însăşi Fecioara Maria a 

profeţit: „Iată, de acum mă vor profeţi toate neamurile”. 

Ce  poate învăţa femeia modernă a zilelor noastre, din viaţa 

Maicii Domnului? 

Maica Domnului este femeia prin excelenţă şi reprezintă modelul suprem al vieţuirii în 

Hristos. Adevărata femeie modernă trebuie să ia aminte şi să-şi împlinească vocaţia de mamă, 

învăţând din viaţa Maicii Domnului acele trăsături sufleteşti şi virtuţi  care au caracterizat-o pe 

Sfânta Fecioară Maria. Aş enumera, între altele: smerenia, ascultarea, supunerea, sensibilitatea,, 

tandreţea, frumuseţea lăuntrică, delicateţea, gingăşia, sensibilitatea, fineţea, credincioşia, 

jertfelnicia şi, nu în ultimul rând, maternitatea. Mai înainte de a fi modernă, femeia trebuie să fie 

creştină nu numai cu numele, ci şi cu fapta, cu cuvântul, cu gândul. Femeia contemporană 

trebuie să păstreze curăţia gândurilor, să nu urmărească succesul, să nu fie egoistă şi lipsită de 

bun simţ, ci să arate bună creştere, pentru ca împreună cu bărbatul, să poată oferi copiilor o 

educaţie aleasă. 

Femeia vremurilor noastre ar trebui să fie mai răbdătoare şi să lupte neîncetat pentru 
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îmbunătăţirea vieţii duhovniceşti, prin post şi rugăciune, în vederea eliberării patimilor. Maica 

Domnului este cel mai de preţ model al femeii creştine. 

Către Maica Domnului trebuie să spunem rugăciuni în 

permanenţă, dar mai ales  în timpul postului rânduit de biserică  

pentru cinstirea  adormirii sale. După Mântuitorul  Hristos, 

Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, i se cuvine supravenerare, 

fiind mai cinstită decât toţi sfinţii. Dacă sfinţilor ne rugăm pentru 

a fi împreună-rugători, la Maica Domnului ne rugăm pentru a ne 

fi mijlocitoare Fiului lui Dumnezeu. În perioada în care ne aflăm 

trebuie să rostim şi să trăim mai intens rugăciunile pe care 

biserica le-a formulat. Aş enumera aici acele cântări şi rugăciuni 

din rânduielile slujbelor bisericeşti: imne, tropare, stihiri, canoane: „ Paraclisul Maicii 

Domnului”, „ Acatistul Maicii Domnului”,” Acatistul Naşterii Maicii Domnului”,” Acatistul 

Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului”, „Acatistul Intrării în Biserică a Maicii 

Domnului”,” Acatistul Bunei Vestiri”,” Acatistul Adormirii Maicii Domnului”; dar şi rugăciuni 

special rânduite pentru cinstirea şi lauda sa, precum „ Cuvine-se cu adevărat”. Alături de acestea 

trebuie să nu uităm a participa la sfintele slujbe săvârşite de biserică pentru preamărirea Fecioarei 

Maria, în timpul anului şi mai ales în această perioadă. Cinstirea pe care nu numai femeile, ci toţi 

creştinii o aduc Maicii Domnului trebuie să  se  reflecte în viaţa morală a fiecărui creştin în parte. 

Maica Domnului  este ocrotitoarea familiei şi a părinţilor care nasc copii; este 

ocrotitoarea copiilor, a mamelor, dar şi a fecioarelor. Maica Domnului este bucurie şi iubire 

pentru cei pe care nu-i mai iubeşte nimeni, pentru cei uitaţi, pentru cei singuri, pentru cei 

abandonaţi. Maica Domnului este model de smerită ascultare. Maica Domnului ne arată taina 

Bisericii care duce la viaţă veşnică pe cei care cred în Hristos. Ea este o mamă a suferinţelor şi a 

durerilor. De aceea , ea înţelege şi simte orice suferinţă şi orice durere din familie, orice suferinţă 

a părinţilor care cresc copii şi îi îngrijesc, precum simte şi bucuriile celor care primesc ajutorul 

lui Dumnezeu. Maica Domnului în rugăciune este Biserica, iar Hristos este viaţa Bisericii. El 

este izvorul vieţii, iar Maica Domnului, prin puterea harului primit de la Hristos, devine şi ea 

izvor purtător de viaţă. Maica Domnului este model pentru toţi cei care ascultă cuvântul lui 

Dumnezeu şi îl fac roditor.  

Maica Domnului este rugătoare şi mijlocitoare pentru oameni, mai ales când ei e află  în 

situaţii grele.Toată cinstea şi slava Maicii Domnului derivă din calitatea ei de Mamă, Născătoare 

de Dumnezeu. 

                                        Preot George Nicorescu, Parohia Pârâul Cârjei 
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PRIETENII REVISTEI  
 

Icoana – artă sacra 

 La fel de bătrână ca și creștinismul, iconografia este o artă prin excelență sacră. Icoana nu 

este o reprezentare naturalistă a unui personaj sau a unei persoane oarecare. Ea este o altă lume, 

o lume nevăzută. Icoana este o poveste despre Dumnezeu, despre oameni deosebiți care l-au 

cunoscut pe Dumnezeu și despre întâmplări nemaipomenite în care personajul principal a fost 

Dumnezeu. 

 Prima icoană din istoria omenirii a 

fost o icoană vie. Dumnezeu s-a făcut văzut 

în mod real pentru prima dată în însuși Fiul 

Său, Mântuitorul Iisus Hristos. Putem spune 

că întruparea dumnezeirii în persoana 

Domnului nostru Iisus Hristos este începutul 

iconografiei. 

 Prima icoană întipărită pe un 

material, a fost chipul Mântuitorului Iisus 

Hristos rămas pe mahrama Sfintei Veronica 

atunci când aceasta i-a șters fața lui Iisus pe 

drumul Golgotei. Este cunoscută sub numele 

de ”Mahrama Sfintei Veronica”. 

 O altă icoană asemănătoare este 

aceea pe care însuși Iisus Hristos o trimite 

regelui Abgar ca 

 încredințare despre existența Sa reală. 

Mântuitorul a așezat o bucată de pânză pe chipul Său, iar acesta a rămas întipărit pe ea. Este 

cunoscută sub numele de ”Icoana chipului nefăcut de mână”. 

Prima icoană  pictată a fost realizată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și o 

reprezintă pe Maica Domnului cu Domnul Iisus Hristos, copil, în brațe. Este cunoscută sub 

numele de ”Povățuitoarea”. 

 De atunci au apărut nenumărate modele de icoane cu evenimente din viața Mântuitorului 

Iisus Hristos, a Maicii Domnului și a sfinților, precum și icoane individuale ale unor sfinți. 

 Din punct de vedere tehnic, icoana trebuie să respecte o serie de reguli bine stabilite. 

Suportul pe care se pictează trebuie să fie solid, să confere rezistență în timp. În general se 

folosește lemnul, pregătit prin anumite procedee. Mai întâi se ”încleiază” cu o zeamă de clei de 

oase foarte diluată și foarte fierbinte, pentru a pătrunde cât mai adânc în fibra lemnului. Când se 

usucă bine, pe lemn se aplică un strat de grund alb obținut tot din clei de oase amestecat cu praf 

de cretă. Grundul, după uscare, se șlefuiește foarte fin, până ajunge ca foaia de hârtie. 

 Pe această suprafață fină urmează să se picteze modelul de icoană dorit. 
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Tehnica pictării icoanelor 

 După cum spuneam, iconografia este o artă prin excelență, sacră. 

 Sursa de inspirație în icoană nu este imaginația. Nu este o artă imaginativă. Tot ce reprezentăm 

în icoană are un temei concret, văzut sau nevăzut. Reprezentăm persoane care au existat, 

evenimente din viața sfinților sau a Mântuitorului însuși, dar și lucruri nevăzute-sfinții îngeri, 

intervenția lui Dumnezeu Tatăl, viziuni ale sfinților. 

 Și din punct de vedere tehnic întâlnim în iconografie o mulțime de simboluri. Materialele 

pregătitoare-lemnul, cleiul de oase, praful de cretă, apa, nu sunt altceva decât simbolul materiei 

ce urmează a fi sfințită. Sfințită prin prezența în ea a omului îndumnezeit-omul care ”sfințește 

locul”, dar și prin 

intermediul rugăciunii 

din momentul slujbei 

de sfințire a icoanelor.  

     Grundul alb 

imaculat pe care se va 

picta, simbolizează 

sufletul curat al 

pruncului abia născut. 

Desenul, transpus 

după model, 

simbolizează 

întipărirea în inima 

omului a chipului 

dumnezeirii din 

momentul sfântului 

Botez. Culorile prime ce se vor așterne peste desen simbolizează pe de o parte, materia primă din 

care a fost făcut omul-proplasma-lutul, pământul, iar pe de altă parte, energia divină-harul-care îl 

înrudește pe om cu Dumnezeu simbolizată de culoarea galben-ocru, o culoare esențială în 

iconografie. 

 Peste culorile  de bază, care de regulă sunt mai închise, urmează așternerea luminilor, 

date succesiv de la mai închis la foarte deschis, până la albul final dat sub forma unor raze fine 

numite ”blicuri”-strălucirea dumnezeirii pe chipul omului. 

 Ultima etapă constă în trasarea aoreolelor cu roșu aprins, culoare ce simbolizează focul 

divin ce separă sacrul de profan. 

Pictor Cătălin Popovici, iconar 
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EVENIMENT 
Conferința ”Familia și femeia creștină” 

Duminică, 24 martie, a avut loc la Căminul Cultural din Borca, a cincea conferinţă 

dedicată  Maicii Domnului, femeii şi familiei creştine. Organizatoarele  acestei întâlniri au fost 

doamnele învăţătoare Cristina Petrea şi Nicoeta  Ciubotă. Sala de spectacol a fost plină de părinţi 

şi de copii, care au renunţat la odihna de după-amiază  şi au ales să întâmpine împreună cu 

invitaţii, sărbătoarea Bunei Vestiri. Invitaţi au fost preoţii George Nicorescu de la Parohia Pârâul 

Cârjei, Mihai Ifrim, de la Parohia Sabasa, sociologul Marius Apopei, preşedintele APOR Neamţ. 

În deschidere a cântat grupul de chitarişti “ Bor - Canto”, instruit de preotul Ciprian Mitocariu. A 

urmat un moment poetic, închinat mamei, susţinut de elevii clasei a IV-a. Preotul George  

Nicorescu a  ţinut o prelegere având ca temă Preasfinţirea  Maicii  Domnului, în care a spus că 

Fecioara Maria este modelul  femeii creştine. A urmat un moment de mare sensibilitate şi trăire 

emoţională: Maria  Bălăcianu a recitat poezia “ Presfântă Maică”, creaţie proprie.  Preotul  Mihai 

Ifrim a conferenţiat despre rolul femeii în biserică. Părintele a remarcat că feminismul  este slugă 

a lumii egocentrice. Primul promotor al feminismului a fost Iisus Hristos. Iisus Hristos a dat 

atenţie femeii, uimindu-I pe evreii care nu permiteau promovarea  acesteia. Clasa pregătitoare a 

doamnei învăţătoare Nicoleta Ciubotă a impresionat audienţa cu poeziile şi cântecele 

interpretate. A urmat o prezentare power- point  a martirelor care au suferit în închisorile 

comuniste pentru că nu au vrut să-şi trădeze credinţa şi neamul. Preşedintele ASCOR pe judeţul 

Neamţ, sociologul Marius Apopei a tras un semnal de alarmă asupra provocărilor lumii 

contemporane. Există pericolul desensibilizării şi a dezumanizării existenţei. Cea mai afectată va 

fi familia, dacă nu va da dovadă de fermitate şi de păstrare a valorilor dobândite de la înaintaşi. 

S-a referit şi la manualele de educaţie sexuală, la violenţa în familie. A amintit de Consiliul 

elevilor, unde adolescenţi  nemulţumiţi de schimbările în rău care se produc în societatea noastră, 

iau atitudine curajoasă. Ei vor să li se ceară părerea în legătură cu proiectele care ni se impun. 

Sociologul Marius Apopei a răspuns la întrebări legate de viitorul nostru şi al familiei. Întâlnirea  

a avut un final pe măsura interesului pe care l-a stârnit încă de la început. A cântat corul Parohiei 

Sabasa, grupul vocal condus de doamna învăţătoare Cristina Petrea şi Mădălina Dorneanu. 

Spectatorii au putut aprecia expozitia de icoane pe sticlă a clasei a IV-a de la Şcoala “ Aurel 

Dumitraşcu “ Sabasa.  

La sfârşit s-a dat slavă Maicii Domnului, printr-un axion cântat de toată lumea. 

Membrii Clubului de Jurnalism 
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Pui de om și pui de brad 

 

       E frumos să ai prieteni , mai ales când ai ce învăța de la ei. Vorbesc despre angajații 

Ocolului Silvic Borca. 

      În dimineața de 12 aprilie aceștia au venit înarmați cu lopeți ,săpăligi și cu găleți cu puieți 

de plantat în pământ. 

Două zile la rând a plouat și eram tare îngrijorați 

că vremea să nu ne joace feste . 

 Ca printr-o minune ploaia s-a oprit și soarele se 

uita curios de după nori să vadă : vrednici sunt 

copiii de la școala „ Aurel Dumitrașcu ” sau ba? 

Însoțiți de doamna Cristina Petrea-profesor 

coordonator al școlii noastre și doamna Lia 

Gavriluț- profesor de tehnologie am pornit să 

urcăm muntele din spatele școlii, acolo unde era 

necesar de îndesit pădurea. 

Cât ne-am odihnit, domnul inginer Ilie Nevoie ne-

a explicat și ne-a arătat ce avem de făcut.Toți am 

primit un brăduț și căutam locul potrivit să îl plantăm: 

un pui de om și un pui de brad. Eram tare mândră să las 

în urma mea un brăduț. Să vin la anul să-l văd cât a 

crescut. 

Copiii au început să planteze puieții pe care i-au adus 

oamenii de la Ocolul Silvic. 

 Aceștia au făcut gropi destule pentru a putea copiii să 

planteze. Ei s-au simțit foarte bine în pădure. 

La întoarcere, altă bucurie: domnul inginer Costel 

Ruscanu ne-a așteptat cu cadouri. Copiii au primit suc, 

plăcinte, apă și mai ales șăpcuțe, veste, penare făcute 

din lemn și culori cerate și minunat de colorate. 

  Când au ajuns la școală au povestit încontinuu despre 

această drumeție superbă. Eram obosiți, dar amintirile 

frumoase și darurile primite ne-au făcut să vedem 

numai frumusețea evenimentului. 

                           Eugenia Petrea, clasa aV-a, Școala „Aurel Dumitrașcu”-Sabasa 
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ISTORIE 
7 mai 1775, „Raiul” Moldovei răpit 

 

Pentru români și a lor istorie, 7 mai 1775 reprezintă o dată cu semnificații dramatice, căci 

începând de atunci teritoriul țării Moldovei a fost sfârtecat. Amintim că în Europa era perioada 

de împărţire a sferelor de influenţă între Imperiul Otoman şi cel Habsburgic. Astfel, la 7 mai 

1775, la Istanbul, se semna Convenţia austro-otomană, alcătuită din patru puncte, prin care 

nordul Moldovei, numit de vrednicii români țara Fagilor, iar de austrieci, Bucovina, intra în 

componenţa Imperiului Habsburgic. Teritoriul răpit României măsura 10.441 km pătrați, cu o 

populaţie de 70.000 de locuitori. Reorganizarea noului teritoriu al statului austriac s-a făcut în 

mai multe etape şi a culminat în 1783, an în care au fost secularizate moşiile mănăstireşti şi 

episcopale, înfiinţându-se „Fondul bisericesc”, 

care avea misiunea de a întreţine Biserica şi 

şcoala. A fost o lovitură brutală pentru viaţa 

monahală de aici deoarece toate mănăstirile au 

fost desfiinţate, rămânând doar trei: Putna, 

Dragomirna şi Suceviţa. Însă Biserica Ortodoxă 

nu avea o organizare unitară. Sudul regiunii era 

supus Mitropoliei de la Iaşi, care o conducea 

printr-un dichiu, iar nordul provinciei era organizat într-o eparhie numită Episcopia Rădăuţilor. 

La 24 aprilie 1781 a avut loc o înţelegere între Mitropolitul Gavriil Calimachi de la Iaşi şi 

Episcopul de la Rădăuţi, Dosoftei Herescu, prin care s-a purces la arondarea eparhiei 

bucovinene. Practic, s-au făcut schimburi de teritorii în aşa fel încât Episcopia de la Rădăuţi să 

conducă spiritual şi canonic toate ţinuturile regiunii luate de austrieci în ocupaţie. Această 

iniţiativă a aparţinut guvernatorului militar al provinciei, Enzenberg. Tot el a fost cel care a 

poruncit Episcopului Dosoftei de la Rădăuţi să-şi stabilească Reşedinţa episcopală la Cernăuţi, 

oraş ales de Iosif al II-lea drept capitală a Bucovinei. Mutarea oficială a Episcopiei Bucovinei la 

Cernăuţi s-a făcut la 12 decembrie 1781, iar Episcopul Dosoftei s-a numit „episcop exempt al 

Bucovinei”. 

Politica habsburgică a fost, în general, una favorabilă Bisericii Ortodoxe de aici, Biserică 

majoritară, dar asta doar la început deoarece nu peste mult timp s-a trecut la subordonarea 

Bisericii faţă de stat printr-un decret imperial numit „dreptul statului asupra bisericii”. De aici 

încolo s-a început o politică de cenzurare a activităţii Bisericii. Acest lucru s-a întâmplat pe 

timpul domniei lui Iosif al II-lea care a recunoscut oficial Biserica Ortodoxă din această regiune 

şi chiar a primit să fie numit Patron Suprem al Bisericii Ortodoxe din Bucovina. Însă lucrul cel 

mai reprobabil a fost acela că Biserica din Bucovina a fost scoasă de sub jurisdicţia Mitropoliei 

de la Iaşi şi trecută sub Mitropolia Ortodoxă de la Karlowitz, deşi clerul bucovinean a protestat 

energic deoarece prin această mutare s-au deschis şi mai larg porţile slavismului spre Ortodoxia 

românească din Bucovina. Românii au dus o grea și adesea înăbușită luptă pentru libertate și 



9 

Biblioteca din Nord 

 

păstrarea elementului național. Impulsionarea luptei de eliberare de sub dominaţie străină a fost 

motivată de evenimentele din 1859 din Ţările Române, Muntenia şi Moldova, care prin unirea 

lor au pus bazele Statului Naţional Român. Mişcări importante au avut loc şi pe plan bisericesc.  

Anul 1866 a adus mutaţii importante în Imperiul Habsburgic, de fapt era anul când 

răsărise apusul acestui stat multinaţional. Noua Constituţie adoptată în 1867 păstra autonomia 

Bucovinei şi separa puterea administrativă de cea judecătorească în ducat. Datorită acestui lucru 

economia regiunii se dezvoltă, iar viaţa socială cunoaşte o evoluţie remarcabilă. S-a dezvoltat 

învăţământul, o serie de şcoli fiind subordonate Consistoriului Ortodox din Cernăuţi. În anul 

1875 fusese inaugurată Universitatea din Cernăuţi, care cuprindea şi Facultatea de Teologie 

greco-orientală (ortodoxă).   Cu toate acestea, Viena ducea o politică vizibilă de deznaţionalizare. 

De aceea, de-a lungul timpului s-au organizat diferite societăţi culturale (de exemplu, Arboroasa) 

care au încercat să sensibilizeze opinia publică asupra acestor nedreptăţi. 

      Una din acţiunile pro-româneşti din Bucovina cele mai mediatizate a constituit-o manifestaţia 

studenţească de la Putna, din anul 1871, din al cărui comitet de conducere făcea parte şi Mihai 

Eminescu, care era legat atât de mult de dulcea Bucovină, dar şi inegalabilul compozitor Ciprian 

Porumbescu, care a şi fost închis după 6 ani 

pentru această acţiune, în urma nedreptei 

întemnițări îmbolnăvindu-se de tuberculoză, 

boală care i-a adus și dramaticul sfârșit la doar 

29 de ani. 

Proclamarea Independenţei României la 10 mai 

1877 a dat noi speranţe românilor bucovineni de 

a se uni cu ţara-mamă. 

   Pentru aceasta apar noi mijloace de 

luptă, cum ar fi formarea primelor partide politice. Prima formaţiune de acest fel a fost Partidul 

Naţional Român, constituit în 1905 sub conducerea marelui patriot Iancu Flondor. Prin 

activitatea acestui partid şi mai ales prin strădaniile marelui patriot Iancu Flondor relaţiile dintre 

Bucovina şi celelalte provincii româneşti se amplifică considerabil. Emanciparea românilor şi 

dorinţa lor de a reveni la patria-mamă au fost intens amplificate de evenimentele din 1914 prin 

atacarea Serbiei de către Austro-Ungaria (declanşarea Primului Război Mondial). După alţi patru 

ani de speranţe, neîmpliniri, piedici, uneltiri din partea noii orânduieli politice din Rusia 

(revoluţia din octombrie 1917) unirea acestui străbun pământ românesc cu ţara-mamă s-a 

înfăptuit la 28 noiembrie 1918, când Congresul general al Bucovinei condus de neobositul Iancu 

Flondor proclamă unirea Bucovinei cu România.  

Așa s-au încheiat 143 de ani de amară înstrăinare. Dar istoria poate fi uneori și mai crudă. 

La 22 de ani de la unirea Bucovinei cu România, acest petic de pământ românesc ne-a fost iarăși 

furat tot într-o zi de 28, dar a lunii iunie 1940, care reprezintă o altă zi mohorâtă pentru 

Bucovina. Sârma ghimpată a fost așezată nu doar pe graniță, sfârtecând trupul Bucovinei în 

două, ci mai ales în sufletele bucovinenilor, pricinuind multe și sângerânde răni în sufletele lor. 

Arhimandrit  Mihail Daniliuc  
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MARTIRII TEMNIȚELOR COMUNISTE 
        

    Minunați sunt Sfinții mărturisitori între sfinții lui Dumnezeu! Aflând despre Sfinţii 

mărturisitori, citind despre faptele lor, despre suferinţele lor şi despre jertfa lor întru Hristos, am 

simţit că sufletul meu s-a întregit.  La Aiud, pe pământul sfinţit cu sângele lor, în faţa moaştelor 

lor, am trăit cel mai paradoxal sentiment de durere sfâşietoare şi bucurie mângâietoare în acelaşi 

timp. 

          Dacă ar fi să mă întrebe cineva ce m-a impresionat cel mai mult atunci când am văzut 

monumentul de la Aiud, aș spune – crucile! Este demn de remarcat ingeniozitatea arhitectului 

Goga, care a pus șapte perechi de cruci de marmură, legate între ele prin lanțuri, două câte două, 

care poartă crucea mare(de lemn) pe umerii lor, a Mântuitorului. Aceste perechi de cruci 

simbolizează deținuții, care erau scoși la plimbare doi câte doi, legați cu lanțuri. Desigur, aceștia 

“purtau” Crucea Mântuitorului pe umerii lor, deoarece făceau mucenicie, așa cum și Învatatorul 

lor, Hristos, a făcut la vremea Lui, această mucenicie a Lui culminând cu Răstignirea. 

           Părintele Iustin a întemeiat în munții Neamțului, în apropierea satului în care s-a născut, 

Mănăstirea Sfinților Arhangheli. În jurul acesteia au apărut cu timpul, un schit de maici, un azil 

de bătrâni și o casă de copii, iar cu binecuvântarea și ajutorul Părintelui s-au luat inițiative pentru 

construirea  de troițe sau monumente, printre care și monumentul de la Aiud. 

           Dacă ar fi să adaug ceva despre mucenicii din închisori, aș spune că m-a impresionat cum 

Radu Gyr, care a facut și el închisoare la Aiud, a fost arestat pentru o poezie și anume pentru 

poezia “Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane!”. Gheorghe si Ion sunt nume românești, iar poezia 

lui era un îndemn la „luptă”, dar la o luptă spirituală, ceea ce nu prea au înțeles anchetatorii 

comuniști, ei fiind puțin mai simpli la minte pentru a pricepe lucruri complexe... Pentru mine, 

după Mihai Eminescu, Radu Gyr a scris cele mai frumoase poezii din literatura română. 

          Putem spune despre Radu Gyr că a compus literatura noastră orală cultă, adică așa cum 

avem literatura orală populară, avem și o literatură orală cultă – poezia din temniță. Deținuții 

politici nu aveau dreptul la hârtie și creion, dar învățau versurile pe de rost și, cum unii făcuseră 

războiul, știau alfabetul Morse, astfel încât băteau în țevile de la calorifere,în perete sau scriau pe 

talpa pantofului cu săpun, deoarece poezia era un fel de supraviețuire, un imbold, o rezistență.  

          În pușcărie, se căuta ruperea deplina a celor închiși, de viața lor de dinainte și de tot ce ar 

fi putut însemna un sprijin spiritual, sufletesc sau duhovnicesc, ascunzându-li-se deținuților până 

și data marilor praznice precum Crăciunul sau Paștile. Mai târziu s-a aflat “Mâna Sfântului Ioan 

Damaschin” – se făcea calendaristica pe falange, începând de la degetul mic până la degetul 

mare și se afla exact data Paștelui. Acesta și alfabetul Morse le-a fost de mare ajutor. Erau unii 

care știau Noul Testament pe de rost, Faptele Apostolilor, Epistolele si Apocalipsa. Că numai așa 



11 

Biblioteca din Nord 

 

s-a putut menține viața în încordările ,mizeriile și chinurile din temnițe. De asemenea, și  Psalmii 

sau poeziile lui Radu Gyr, Crainic și Voiculescu au fost forțe de menținere și apropiere de 

sfințenie a miilor de tineri ale căror oseminte se găsesc așa frumos păstrate în aceste mari 

lăcașuri dumnezeiești: Aiud, Gherla și celelalte. 

         Cei deținuți în închisorile comuniste au suferit și au răbdat frig, foame, teroare, insulte, 

durere. “Suferința lor se umaniza prin iubire și devenea o treaptă de înalțare din acel univers 

nenorocit.” Reușeau, prin prezența Mântuitorului, să trăiască clipe de adevărată fericire în acea 

cloacă de ură în care erau aruncați. Cât de frumos spune Vasile Voiculescu în poezia lui despre 

durere, că este cel mai important Înger din Cetele Îngerești. 

  Durerea 

Oprită să se urce în Ceruri  vreodată,  

Durerea n-are aripi, să-și facă vânt, 

Ci calcă, peste lespezi, încovoiată, 

Înger pururi încătușat de pământ. 

  

Adâncu-i glas n-ajunge la stele... 

Brațele-i vântură cenușă și lut, 

Presărându-le peste răni grele. 

Dar Domnul a ales-o de la-nceput. 

  

În ochii ei lucește, încă neînțeleasă, 

Lumina, semnul Lui izbăvitor, 

Și a pus-o mai presus, crăiasă 

Și pildă, îngerilor tuturor. 

 

Ea nu știe... Dar când somnul o doboară, 

În miezul nopții și-al tăcerii, 

Marii îngeri pe pământ coboară 

Și se pleacă de sărută picioarele durerii. 

 

         Datorită lor avem şansa de a ne regăsi identitatea şi de a căuta, luminaţi de exemplul lor, 

calea mântuirii noastre şi a urmasilor  noştri. Avem datoria de a-i mărturisi la rândul nostru. 

            Emanuel Platon,  clasa a X-a A 
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DASCĂLI DE ALTĂDATĂ 
 

Profesor universitar doctor docent Mihai Lazăr 

 

 Familia 

Căsătorit de două ori, încă din studenție leagă o prietenie cu studenta Irina, care își 

dorește să se casătorească cu tânărul student român, astfel că depun actele necesare pentru 

oficierea căsătoriei, dar statul român le tot amână aprobarea căsătoriei.  

Desigur că părinții lui Mihai-Mircea nu și-ar fi dorit ca băiatul lor să părăsească țara, dar 

logodnica lui vine în România și împreună încearcă să urgenteze aprobarea căsătoriei.  În vara 

anului 1968, obțin aprobarea și pleacă la 

Leningrad. 

Viața celor doi a decurs frumos la 

început, dar cu timpul…Serviciul și 

activitatea soției o ține departe de familie. 

Este ghid internațional (pentru limbă 

germană), o meserie grea și cu pretenții, 

pleacă uneori mai multe zile din oraș, în 

străinătate, în țară și chiar când nu este 

plecată din oraș, timpul alocat familiei este 

foarte puțin. Să nu uităm și de rapoartele pe care trebuia să le dea după orice grup de turiști 

străini.  

Soțul se ocupă de familie, de copil… Asta a dus la neînțelegeri și într-un final la separare 

și despărțire. Din această căsătorie au un băiat, 

Mircea, născut în 1973, absolvent al Facultății de 

Economie a Universității de Stat din Sankt-

Petersburg, manager la o firmă din oraș. Mircea 

junior de mic copil a fost des în România, chiar a 

copilărit aici, are prieteni și vorbește foarte bine 

românește.     

Dar Mircea senior este un familist, își mai 

dorește o familie adevărată. Astfel cunoscând pe a 

doua Irină, doctorandă la sociologie și care se 

îndrăgostise de acest șarmant domn, din 2006 

întemiază împreună o familie. 

 Cu toate că între ei este o mare diferență de 

ani, este o familie fericită și…”bogată”, au doua fete, 
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Elena, născută în 2007 și Sofia, născută în 2010, eleve la școala din orașelul Ianino-1, unde 

locuiesc, aflat la 1,5 km de Sankt-Petersburg.Numele fetelor sunt predestinate; Elena în memoria 

mamei sale și Sofia, zeița înțelepciunei. Cele două fete încă nu au învățat românește, dar le place 

mult și această țară pe care acum în 2018 o vizitează a doua oară și au obținut și cetățenia 

română. 

Din activitatea științifică. 

Lista publicațiilor științifice și de altă natură, conține peste 185 de denumiri și include 

monografii, manuale, capitole de manuale și cărți, studii și articole științifice, programe ale 

cursurilor ținute, recenzii și teze  ale comunicărilor ținute la simpozioane științifice, articole în 

presa locală. Din cele mai importante lucrări voi enumera trei monografii, un manual, și câteva 

articole științifice. Publicațiile cuprind o gamă largă de probleme și de discipline științiifice, 

precum: istoria esteticii românești între cele două razboaie mondiale, sociologia româna în anii 

1970, etica științei și noilor tehnologii, sociologia  științei, istoria eticii științei, sociologia  

învățământului superior, probleme ale reformei învățământului superior și științei din Rusia, etc.  

Prima sa carte a fost publicată la editura Academiei de Științe a URSS, “Știința”, în anul 

1978, împreună cu conducătorul științific al tezei de doctorat în etică și se numește  “Revoluția 

tehnico-științifică și factorii morali în cercetarea științifică. Eseu despre  etica științei”. 

Cuprinde patru capitole și are 160 de pagini. Practic ea a fost prima carte în URSS cu asemenea 

denumire (deocamdată ca subtitlu) -  Etica științei, ceea ce a dus la recunoașterea oficială 

ulterioară și consacrarea acestei direcții de cercetare în filozofia și sociologia științei.  

A doua carte – cu coperta albastră, merge mai departe în această direcție de cercetare și 

consacră denumirea “ETICA ȘTIINTEI” ca parte integrantă a Scienticii (Science of science), 

fiind prima monografie din URSS cu acest titlu. A apărut în editura Universității din Leningrad 

în 1985. Cenzura a redus cam cu 40% textul predat inițial (290 de pag.), însă cartea a stat la baza 

celui de-al doilea doctorat – de doctor-docent în filozofie. Este important de subliniat prioritatea 

editării acestei monografii, fiindcă nu era ușor în condițiile ideologice de atunci să pui bazele 

unei noi direcții de cercetare, mai târziu, în anul următor a apărut la Moscova a doua carte în 

URSS cu același  titlu și de aceeași culoare a coperții, a academicianului I.T.Frolov, consilier al 

lui M.Gorbaciov, în colaborare cu B.G. Yudin, candidat în științe pe atunci, acum academician, 

fapt care a dus la recunoașterea oficială definitivă a acestei ramuri a filozofiei și sociologiei 

științei. 

În loc de încheiere, “Societatea și responsabilitatea oamenilor de știință pentru soarta 

viitoare a societății”.  Tocmai de aceea, a dorit ca și coperta ultimei monografii din 2012 (apărută 

de sub tipar în 2013), să fie tot albastră, fiind tot pe această temă de cercetare și se numește 

“SOCIOLOGIA ȘI ETICA ȘTIINȚEI ÎN RUSIA: trecutul și prezentul”, în care a inclus 

aproximativ 16-18 din noile sale studii, aparute în ultimii 7-8 ani în diferite reviste și tratate, dar 

reactualizate. Ultima monografie, destinată studenților-masteranzi și doctoranzilor care dau 
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examen la cursul de “Istoria și filozofia științei”, a fost concepută ca un cadou pe care și l-a facut 

lui însuși la aniversarea a 70 de ani, căci este fără onorariu. În prezent pregătește un manual 

pentru studenți - “Sociologia științei”. 

Manualul de politologie cu subtitlul “Istoria gândirii politice” (2006),  pentru studenți, 

include 7 lecții – din antichitate până la societatea de azi. De menționat două din recenziile la 

cărțile sale. Recenzia la monografia “Etica științei”(1985), publicată în revista de la Moscova 

“Cercetări sociologice”, N.2 din 1986. La această monografie a apărut o recenzie și în România, 

în “Revista de filozofie”, tot în anul 1986, sub semnătura eticienei dr. Elena Cobianu. 

 La ultima monografie, apărută în 2013, “bună de tipar” în 27 decembrie 2012, au apărut 

în anul 2013 două recenzii. Una, semnată de prof. univ. dr.doc. E.Z. Mirskaya, șefa sectorului de 

sociologie a științei din Institutul de Istorie a Științei și Tehnicii a Academiei de Științe a Rusiei, 

din Moscova, apărută în “Revista de sociologie”, N.3, 2013. A doua recenzie este semnată de 

omologul ei de la Sankt-Petersburg, dr. E.A. Ivanova, șefa sectorului de sociologie a științei și 

inovațiilor al Institutului de sociologie a Academiei de Științe Ruse din Sankt-Peterburg, apărută 

în revista “Sociologia Științei și Tehnologiei” N 4 -2013, pag.161-163. În 2016, cartea 

“Sociologia și Etica Științei în Rusia – Trecutul și Prezentul” a fost reeditată peste graniță în 

limba rusă de editura Palmarium Academic Publishing.        

  Multe articole în domeniu de  sociologia și etica științei (14) i-au apărut din 1993 

în Almanahul anual internațional “Probleme ale activității savanților și colectivelor 

științifice”, editat din anul 1968 până în 2015 de profesorul univ. Kugel S. organizatorul și 

conducătorul științific al Școlii internaționale de sociologie a științei și tehnicii, la care Mihai 

G. Lazăr a activat an de an ca lector și participant organizatoric activ.  

Titluri, funcții, apartenențe și distincții. 

Desigur, principalul titlu este acela de profesor doctor docent, obținut cu multă muncă și 

talent, dar a făcut și face parte dintr-o serie de mari organizații științifice. 

Membru al Consiliului Științific de acordare a titlului de doctor în științe filozofice, al 

Facultății de Filozofie a Universității de Stat (unde a studiat) - din anul 1993 până în 2003, când 

acesta a fost desființat. 

Membru al Consiluilui Științific de acordare a titlului de doctor-docent al Facultății de 

Filozofie al Omului a Universității Pedagogice de Stat “A.Herzen” din 1996  până în 2015. 

Membru al Consiliului de redacție al revistei științifice “Sociologia Științei și 

Tehnologiei”, înființată în 2010 în Sankt-Petersburg. 

Între anii 2004 si 2013 a fost cooptat ca expert la două fundații științifice federale din 

Moscova în domeniul științei și filozofiei. 

Din 2007 până în prezent este expert al Comitetului pentru Știință și Învățământ Superior 

al Guvernului orașului Sankt-Petersburg în domeniul filozofiei și sociologiei.  
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A fost decorat cu: 

-  titlu de “profesor emerit al Universității” unde lucreză,  

-  titlu de “lucrător emerit al Învățământului Superior a Federatiei Ruse”. 

-  medalia “300 de ani de la întemeierea orașului  Sankt-Petersburg”. 

 

Prolog pentru un nou articol, “DESTINUIRI”, despre Prof.dr.doc. Mihai G. Lazăr 

 

Izbânzile vieții la mine sunt foarte strâns legate de profesie, am fost nevoit să renunț la 

cetățenia română, fiindcă în timpul regimului sovietic puteau preda științe sociale doar membrii 

de partid, sau cu aprobarea partidului dacă nu erai membru de partid. Ori eu eram cetățean 

străin, plus că nu aveam buletin de orașul Leningrad. De aceea consider o izbândă personală, 

recăpătarea cetățeniei  române în 1998, după aproape 30 de ani de  viață, în care nu speram să 

mi-o pot recăpăta. Dar a fost nevoie de căderea comunismului în ambele state, pentru a avea 

posibilitatea de trecere liberă a granițelor, de a reveni în orice moment pe locurile natale. 

Pentru cel care nu a trăit în situația mea, când milițianul ascuns în porumbul din grădina 

vecinului mă supraveghea și asculta ce vorbesc cu vecinii sau în casă, este greu de înțeles ce 

bucurie imensă am simțit când  s-a schimbat regimul politic, când s-a ivit posibilitatea 

recăpătării drepturilor depline de cetățean  român, de întoarcere în orice moment acasă, 

temporar sau definitiv.  

A doua izbândă, a vieții și în profesie, a fost susținerea primei teze de doctorat, și 

editarea după 2 ani de către editura Academiei de Științe a URSS a primei cărți. Dintre colegii 

de grupă la universitate, până atunci susținuseră teza cel putin 4-5 persoane, dar de scris și 

editat o monografie nu au fost decât doi, eu fiind unul dintre ei. Iar a doua teză de doctorat, care 

atunci era obligatorie pentru obținerea postului și titlului de profesor universitar, se putea 

susține public numai după o carte scrisă de unul singur, și care în regimul de atunci avea loc 

cam la vârsta de 50-55 de ani. Eu am  susținut-o la vârsta de aproape 45 de ani, în octombrie 

1988, la trei ani după apariția celei de a doua monografii “Etica științei” în 1985 în editura 

Universității de Stat din Leningrad. Și aceste cărți și teze, scrise într-o limbă străină, nu în limba 

maternă, susținute la o vârstă  mai tânără decât alți colegi, le consider o realizare și izbândă 

profesională.  

În sfârșit, o ultimă realizare a vieții mele o consider, căsătoria cu actuala soție, mai 

mică decât  mine cu 37 de ani și nașterea celor două fetițe, cu care trăim în armonie, modest, 

dar fericiți. 

       Doctor Fizician Mihăiță Peptanariu 
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SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE 
    

Radicalii liberi- Ce sunt și cum să îi ținem la distanță 

 

        Radicalii liberi sunt niște atomi care atacă moleculele esențiale ale organismului , printre 

care și ADN-ul, ducând astfel la deteriorarea celulelor sănătoase. Prin efectele negative pe care le 

produc asupra organismului, radicalii liberi întrețin stresul oxidativ, ceea ce duce la afectarea 

sistemului imunitar, la apariția unor boli cardiovasculare, boli degenerative, boli neurologice 

chiar și cancer.  

        Pentru a lupta împotriva stresului oxidativ, organismul formează numeroși antioxidanți. Cu 

toate acestea, corpul uman nu are capacitatea de a produce suficienți antioxidanți pentru a anihila 

atacul radicalilor liberi. Astfel, numărul prea mic de antioxidanți în raport cu un număr mult prea 

mare de radicali liberi sunt responsabili la procesul de îmbătrânire a pielii mult mai devreme , 

prin pierderea 

rezintenței și 

elasticității 

țesuturilor.        

        În corpul 

uman sunt 

prezenți radicali 

liberi proveniți de la procesele de oxidare din organism , cum ar fi stresul și stările emoționale 

negative, dar și de la toxicele din mediul exterior: poluare; alcool; tutun; droguri; malnutriție; 

medicamente în exces; razele UV; fierul consumat în cantitate mare. 

        Radicalii liberi sunt prezenți chiar și în alimente cum sunt uleiurile vegetale hidrogenate, 

precum: margarina , sosurile îmbuteliate, uleiurile de gătit. 

        Principalii antioxidanți sunt vitamina E, vitamina B și vitamina C. Având în vedere că 

organismul uman nu poate produce suficienți antioxidanți , aceștia trebuie luați dintr-o dietă 

zilnică.  

Sunt numeroase alimente cu putere antioxidantă mare, de exemplu: piperul negru boabe, 

afinele crude, merele, prunele, usturoiul, vinetele, căpșunile, strugurii negri, cartoful, morcovul, 

avocado,  conopida, merișoarele, spanacul,  pătrunjelul, etc… 

O dietă adecvată , bogată în consumul de fructe , legume, plante aromate, un stil de viață 

sănătos , ne poate proteja celulele de acțiunea radicalilor liberi. 

                                       Bibliotecar Georgiana Bucur, Biblioteca “Irineu Cheorbeja”-Farcașa 
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SONDAJ DE OPINIE 
 Interesul pentru cărţi şi lectură 

Dacă lectura obligatorie din liceu este, pentru mulţi dintre noi o corvoadă, avem o 

alternativă: să citim cărţi facile şi fără importanţă literară majoră. Astfel se formează plăcerea şi 

obiceiul de a citi.  Până la marea literatură, parcurgând aceşti paşi mici, nu mai este decât foarte 

puţin. Lectura ne îmbogăţeşte vocabularul şi exprimarea, ne stârneşte imaginaţia şi creativitatea. 

Putem pătrunde în miezul lucrurilor, 

înţelegându-le şi explicându-le. Discuţiile despre 

cărţile care ne plac sunt un bun prilej de 

socializare, de empatie. Cărţile sunt relaxante şi 

ne dau o stare de bine. La sondajul propus de 

noi, au participat 49 de elevi cu vârste cuprinse 

între 17 şi 18 ani. 

Am fost plăcut surprinşi de răspunsurile 

pe care le-au dat colegii noștri la următoarele 

întrebări: 

1.Cât de des citiţi?  

20 de elevi au spus ”des „ ;2 „foarte des”; 26 „rar”; 1 „foarte rar”. 

2.De unde vă procuraţi cărţile? 

5 elevi au spus „de la edituri”; 17 „de la librării”; 32 „de  la bibliotecă”; 19 „de la prieteni”; 23 „ 

de pe site-urile de specialitate”, 31 de elevi au folosit două sau mai multe variante de răspuns. 

3.Cât de des vă procuraţi cărţile? 

20 de elevi au spus „des „ ; 2 „foarte des „ ; 27„ rar”; 2 „foarte rar” . 

4.Ce genuri preferaţi? 

17 elevi au răspuns „ SF”; 30 au răspuns „acţiune”;13 „horror”; 29 „dragoste”; 11 „dramă”;18 „ 

suspans”; 9 „altele”; 35 de elevi au ales mai multe alternative de răspuns. 

5.Care este cartea care v-a plăcut cel mai mult? 

10 elevi au răspuns că nu au cărţi preferate; restul au ales următoarele titluri: ”Cum să spânzuri o 

vrăjitoare”; ”Insomnii”; ”Fluturi”; ”Vândută la 13 ani”; ”Furia aurie”; ”La Medeleni” ;”Dama de 

treflă”; „Ion”; „A hand to guide me” ; ”Jurnalul lui Adam”; „Roşu şi negru”; „Split”; „Dama cu 

camelii”; „Război şi pace”; „Sissi, împărăteasa Austriei”; „Minţile lui Billi Milingam”;” The 

Academy Vampires”; „Cartea memoriei”; ”Accidentul”; ”Războiul salamandrelor”, ”O fată din 

bucăţi”; ”Priveşte-mă!”; ”Urmează-ţi inima!”, ”Procesul”; „Dragoste la prima vedere” ;”Trei 

dinţi din faţă”; ”Iubindu-l pe Pablo, urându-l pe Escobar”, ”Invitaţie la vals”, ”O mai lungă 

istorie a timpului”; ”Baltagul”, ”Spider”; ”Alchimistul„ ;”Zece negri mititei”; ”Blindatele 
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morţii”; ”Forma apei”. 

6.Care este ultima carte citită? 

Răspunsuri: ”Romanul adolescentului miop”; ”Diavolul este politic corect”; ”Shantaram”; ”O 

plimbare de neuitat”; „Spider”; ”Viaţa, minunile şi acatistul Sf. Xenia”; ”Maitreyi”, ”Manualul 

femeii de succes”; ”Iubindu-l pe Pablo, urându-l pe Escobar”; ”Pe frontul de vest nimic nou”; 

”Sub aceeaşi stea”; ”Lumea Sophiei”; ”Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”; 

”Moromeţii”; ”Dacă te-aş găsi”; ”Căpitanul Hatteras”; ”Hoţul de spânzurătoare”; ”Alexandru 

Lăpuşneanul”; ”Mândrie şi prejudecată”; ”Suge-o, Ramona!”; „Amintiri din copilărie”; ”Ultima 

noapte de dragoste, întâia noapte de război”; „Un caz foarte straniu”; ”Antonia mea”; ” 

Insomnii”; ”Ugly love”; ”A hand to guide me”; ”Genţiane”; „Jurnalul unui Adam”; ”Cartea 

memoriei”; „Moara cu noroc”; ”Genul acela de fată”; „Pădureanca”; „Război şi pace”; 

„Insomnii”. 

În conluzie, cine are de citit, citeşte. Şi suntem mulţi, după cum observaţi. De 15- 20 de 

ani se observă o reducere a cititorilor. E de bine, dacă la liceul nostru se infirmă regula. Încă mai 

iubim cărţile, chiar dacă nu toate sunt celebre. Profităm cât putem de pasiunea noastră, pentru că 

nu ştim ce ne rezervă viitorul şi căt timp vom mai avea pentru citit. 

Membrii Clubul de Jurnalism 

          

 

PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 
Gellu Dorian 

 

   Scriitorul Gellu Dorian  s-a născut la 13 octombrie, 1953, la Botoşani. De profesie  este 

bibliotecar, iar în prezent ocupă funcţia de referent de specialitate la sectorul  literatură- teatru al 

Centrului judeţean de conservare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare Botoşani; redactor 

şef al revistei de cultură ”Hyperion”, redactor şef şi consilier editorial al Editurii „ Axa” 

Botoşani, preşedintele Fundaţiei  Culturale „Hyperion”, director de programe al Societăţii 

Culturale „Dacia Revival New York”, membru în colegiile de redacţie ale revistelor: „ 

Convorbiri literare”, „Poezia”, „Caietele de la Durău”. Iniţiatorul colecţiei de poezie „ La 

steaua”- Poeţi optzecişti”, Editura „Axa” Botoşani. Iniţiatorul Premiului Naţional de Poezie 

„Mihai Eminescu”, acordat în fiecare an  la 15 ianuarie. A debutat în 1972 în revista „ România 

literară”, sub pseudonimul  Gheorghe Dor. În 1974 apare în volumul „Caietul debutanţilor” , de 

la Editura „Eminescu”. Apar, pe rând, volumele: „Esopia” -1981, ”Poeme introductive”-1986, 

„Paşii poetului”- 1989, ”Elegiile după Rilke”-1993, ”În căutarea poemului pierdut”-1995, ”În 
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absenţa iubirii”-1996, ş.a. Poezia sa a fost tradusă în germană 

şi engleză. A primit numeroase premii literare. Este membru 

al Uniunii Scriitorilor din România, al Asociaţiei Scriitorilor 

din Iaşi, al Societăţii Ziariştilor din România. 

În poezie, temele primordiale  abordate de Gellu 

Dorian sunt singurătatea, absenţa femeii iubite, rememorarea 

prezenţei ei, identificarea ei cu figuri biblice. Atâta durere 

răzbate din versurile sale, încât avem impresia că poetul  se 

auto-crucifică. În proză, este foarte apreciată de critica literară 

tehnica inedită de construcţie a textului. În „Cartea de la 

Uppsala” ,apărută în 2017, se întâlnesc  cele mai lungi fraze 

din istoria recentă a literaturii române. Două capitole ( 3 şi 28) sunt construite dintr-o singură 

frază. Timpul prezent al verbelor şi punctuaţia le dă credibilitate şi coerenţă. Este una dintre cele 

mai dificile tehnici abordate de scriitori, pe care Gellu Dorian a trecut-o cu succes. Criticul 

Mircea Martin spunea în 1987 despre poezia lui Gellu Dorian: ”Se întrevede la Gellu Dorian o 

sensibilitate citadină, gata să  facă un miracol din tot ceea ce o deosebeşte, precum şi o oarecare 

dexteritate capabilă să armonizeze impulsurile şi, mai ales, să asimileze orice pretext”. 

      

    „ Rugăciune” 

Am spus-o de cum am văzut în faţa ochilor 

Prăpastia care se deschidea în mine, iar în interiorul ei 

Stătea atârnat un firicel de aţă 

În vânzoleala unui milion de andrele, din care numai una 

Putea împleti plasa în care să mă arunc, 

Mult mai târziu mi-am dat seama 

Că buzele mele se mişcau fără voia mea 

Înaintea somnului din care nu ştiam dacă mă voi mai trezi 

Cineva se ivea în mine şi mă salva 

Deși prin preajmă nu părea a fi moartea 

Ci mai curând mici pericole din care ea se putea isca 

Aşa cum peste straturile de salată seceta, acum fac acest lucru cu speranţa în care stau ascunse 

Toate zilele mele fericite ratate până acum, 

Şi mi -ar fi de ajuns doar una 

Pe care aş şti să o înmulţesc 

Sau să mi-o fac haina pe care să nu o mai dezbrac niciodată. 

Bibliotecar Iolanda Lupescu 
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DEBUT 
 

Profesor Petru Bordianu 

 

 Pe domnul profesor Petru  Bordianu îl cunoaștem ca fiind informaticianul liceului. Puțini 

știu că a predat istorie și filozofie și că îi plac exercițiile de logică. Că își cântă cântecele pe care 

le compune, acompaniidu-le la chitară. Că nimic din ce-i frumos, nu-i este străin. Îi urăm ”bun 

venit” în revista noastră, cu un foarte sensibil grupaj de versuri.   

 

Prea greu 

 

E greu să te simți ca o pată pe soare, 

E greu să te simți inutil și stingher. 

 Un flutur bolnav, ucis pe o floare, 

 Un zâmbet nătâng pe o mască de fier.  

 

E greu să fii punct într-o lume de linii, 

E greu să fii surd, într-o lume de orbi. 

 Un secol pierdut într-un șir de milenii, 

 Un înger atlas sfâșiat crud de corbi. 

 

E greu să te lupți cu-n destin neferice, 

E greu să alungi un amarnic blestem. 

 Un strigăt lovit în piept de-o alice, 

 Un plaur plutind pe un fluviu suprem. 

 

E greu să te schimbi ca o marcă-nvechită, 

E greu să te schimbi ca un simplu decor. 

 Un bon banal de poliță plătită, 

 Un Prometeu jucat de un actor. 

 

                                                                       

    Membrii Clubului de Jurnalism 
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CENACLU 
Fâșie din martie 

 

Într-adevăr e martie... 

aud păsările cu fericirea lor în glas, 

văd în juru-mi razele nou-născute ale soarelui  

simt între pământ și tălpile mele dezghețul, 

dar, Doamne, mie de ce mi se prelinge pe nas -  

o lacrimă amară? 

 

Venele mele nu simt nici-o schimbare; 

sunt negre...  

sunt ofilite de pustietate și de viață,  

nu aparțin nimănui fiindcă  

o umbră este goală  

de suflet, de trup, de credință.  

 

Într-adevăr e martie, 

aud, văd și simt tot ce este în afară, în exterior; 

natura e în schimbare, e veselia în toi  

doar sufletu-mi e gol, fiindcă nu-i deloc ușor  

să fii om și să porți dor.  

Inimă , te rog, du-mă în martie înapoi... 

                                   Larisa Măhălău, clasa a X-a A 

 

Orașul umbrelor 

povestea continuă.... 

Zidul negru de piatră era împodobit cu bostani tomnatici, în interiorul cărora pâlpâiau 

lumini plăpânde. Crucile din lemn negru erau aproape surpate de lutul lacom. Frunze uscate se 

încolăceau de jur-împrejrul mormintelor triste. Ploaia încetase. Pe cer se puteau observa câțiva 

nori palizi, mângâiați de razele slabe ale lunii abia observabile. O bubuitură puternică se auzi din 

senin, iar în fața Allihei își făcură apariția trei umbre negre, de mărimi diferite.Una semăna cu 

chipul mamei ei, cealaltă cu al tatălui, iar cea din urmă cu chipul surorii sale.Tremurând de 

spaimă, încercă să-ți găsească cuvintele, pentru a putea rosti măcar o propoziție care ar putea-o 

ajuta în dezlegarea misterului.  

- Sunt Alliah...și...,începu să vorbească, însă fu întreruptă.  

- Știm cine ești! zise cu dezgust una dintre umbre. Știm și de ce ai venit aici.Vrem să-ți spunem 

doar că oamenii nu sunt ceia ce par. Să nu mai ai încredere în ei!  
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-Să nu...ce? La ce te referi? Eu am venit aici ca să-mi salvez orașul. Oamenii nu sunt ceia ce par? 

Adică...da...poate ai dreptate.Toți bătrânii din el sunt de fapt oameni tineri care își chinuie 

sufletele aici, doar datorită unui blestem care a căzut asupra înregului oraș.  

-Fetițo...ești atât de naivă!Nu! Nu despre asta e vorba. Henry...Henry nu e ceia ce pare. La ea se 

află elicsirul vieții. Ea deține fericirea acestui oraș. Cum auzi una ca asta, fata simți cum 

sentimentul de ură începu să-i îmbrățișeze inima. Setea de răzbunare începu să crească în ea, din 

ce în ce mai mult. Cum a putut să o considere prietenă atâta timp? Cum de și-a pus încrederea în 

vorbele ei dulci și amăgitoare? Hotărâtă, se grăbi să facă cale întoarsă, însă una din umbre îi tăie 

calea.  

-Nu pleci nicăieri! zise aceasta. Femeia aceia e șireată. Elicsirul vieții se află chiar într-una dintre 

cele trei plăcinte ale tale. Acum va trebui doar să guști din cea pe care ți-o voi arăta eu. Alliah 

încremeni în momenul în care văzu că una dintre plăcinte devenise neagră ca tăciunele.Să guste  

din plăcintă? Era totul doar o farsă? Nu conta, era înarmată să-și scape orașul din pustiul veșnic 

care dăinuia acolo. Luă o înghițitură și o înfulecă pe nerăsuflate. Începu să simtă că devine din ce 

în ce mai ușoară. Nu-și mai simțea trupul. Totul în jurul ei rămase monoton, doar ea plutea în 

aer, privind deasupra orașului trist.  

-Pune-ți o dorință! Auzi ea cum o voce groasă îi șoptește la ureche.  

-Vreau ca Orașul Umbrelor să devină Orașul Viselor. Imediat după ce rosti această frază, simți 

cum coboară cu picioarele pe pământ.  

      Se afla din nou pe veranda casei, privind în gol. Ce se întâmplase? Dintr-o dată cerul se 

umplu cu artificii. Zgomotul asurzitor al acestora înghițiră liniștea 

orașului. La scurt timp o explozie de frunze multicolore 

invadară toate străzile. Copacii galbeni începură să cânte 

piese de dor. Becurile felinarelor luminau aleea 

proaspăt pietruită. Mirosul de fructe și ștrudel cu 

măr începuse să se răspândească în aer.  

             Luminile blocurilor începură să se 

aprindă una câte una. Râsete de copii se auzeau pe 

străzile care șerpuiau printre blocurile uriașe. Luna 

de ceară ședea ca o regină pe nori de zahăr ars. 

Alliah studia cu atenție o doamnă care se îndrepta spre parc 

alături de copilul ei care se afla în căruț. Studia urma pașilor ei 

care făceau ravagii printre frunzele uscate de toamnă.Trecătorii veseli mișunau pe străzile 

aglomerate ale orașului. Un strigăt de la etajul case o făcu să se trezească din visare:  

-Alliah, a zis mama că mergem la film cu familia în seara asta! Privi cu blândețe spre geamul 

deschis, unde atârna pe jumătate în afară corpul firav al surorii ei. 
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        Plină de fericire se grăbi să-și aleagă o ținută confortabilă pentru a-și petrece o seară în 

familie. 

Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea mea! 

Estera Buzdugan, clasa a IX-a C 

 

Travestire 

De ce să zic că-s tristă? 

Mi-e mai ușor să tac... 

Nu sunt o specialistă 

Dar știu să mă prefac. 

 

Un zâmbet fals pe buze 

Trec mândră printre umbre 

                                                  Mă fac iar nevăzută 

Pășind ușor în noapte. 

 

Am o rutină sumbră 

E mult prea dificil 

Noaptea să fii adult 

Iar ziua-un copil. 

 

Toate astea fiind zise, 

Prefer să-nchei așa. 

Prea multe au fost scrise, 

Eu nu mă voi schimba. 

Ramona Moșuc, clasa a XII-a A 
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ESEU 

 

Când să facem pauze? 

 

      Pauzele lungi şi dese nu reprezintă doar cheia marilor succese, conform zicalei, ci şi un mod 

de a ne menţine sănătoşi. Neurologii spun că persoanele care omit să facă un repaus în timpul 

programului de lucru sau care nu şi-au luat concediu de odihnă de ani întregi riscă să dezvolte 

mai multe boli şi chiar să fie nevoite să meargă la psihiatru. 

            Este de reținut faptul că pauzele nu trebuie 

luate doar în momentele în care ne simțim extenuați 

și suntem pe cale să cădem din picioare. Cel mai 

bine este ca după ce am supus corpul și totodată 

creierul, la un anumit efort, să luăm măcar o pauză 

de câteva minute sau ore...depinde de cât de mare a 

fost consumul de energie. Astfel, putem să ne 

reîncărcăm cu energia și dispoziția necesară 

următoarelor activități, fără a ne supune organismul 

la eforturi excesive. John Steinbeck, prozatorul 

distins în 1962 cu premiul Nobel, spune că opera sa 

uriașă a fost scrisă alternând lucrul la romane, cu 

plimbările. Alterna munca și relaxarea, și astfel a 

reușit să își definitizeze opera. 

     După pauze, putem observa că suntem  pozitivi și 

că ne este mult mai ușor să găsim soluții la 

problemele care ne frământă. Sunt foarte cunoscute și mediatizate cazurile în care oamenii ajung 

la spital din cauza epuizării, unii îmbolnăvindu-se chiar grav, cel mai afectat fiind sistemul 

nervos. Mulți oameni cred că odihna și relaxarea constă doar în somn, lucru total greșit. Chiar 

dacă dormind dăm voie creierului și ochilor să se relaxeze, nu înseamnă că întreg organismul se 

va relaxa. SOMNUL NU ÎNSEAMNĂ RELAXARE. 

    Este important să includem în pauzele noastre plimbările, cititul sau exercițiile fizice. Astfel, 

corpul își păstrează dexteritatea și nu facem un salt prea mare de la muncă la odihnă. Activitățile 

de relaxare nu trebuie să presupună doar statul în casă, pe canapea sau în fața televizorului. 

Acestea se pot caracteriza prin hobby-uri, excursii, ieșiri cu prietenii, lucruri care ne fac plăcere. 



25 

Biblioteca din Nord 

 

Trebuie să profităm din plin de zilele frumoase, să ieșim în aer liber și să lăsăm natura să își pună 

amprenta asupra organismului nostru, dar și asupra stării noatre de bine. 

Ramona Moșuc, clasa a XII-a A 

 

Lauda de sine 

 

        Trăim în secolul XXI, în perioada gadgeturilor și a tuturor posibilităților. Însă, cu toate 

acestea mulți dintre noi suntem prizonierii unui prezent, unde oamenii au o multitudine de fețe 

iar lingușeala alături de impocrizie, domină. 

    Astăzi, până și respectul de sine și-a pierdut din 

valoarea sa, odată cu creșterea laudei fără rost. 

Unii oameni au început să fie supraapreciați de 

persoanele din jurul lor fără motiv, fără vreun 

merit aparte și doar așa, de "ochi frumoși". 

Nimeni nu ar putea nega asta fiindcă fiecare 

dintre noi  a lăudat în van măcar o dată.  Fiecare 

dintre noi a înălțat într-un mod fals speranțele 

cuiva,  cu gândul de a-i oferi un sprijin. Și, într-

adevăr, nu am greșit, fiindcă unele persoane 

capătă încredere și stimă de sine atunci când sunt 

încurajate. 

    Bineînțeles că trebuie să luăm aminte că o 

persoană prea lăudată capătă obiceiul să nu mai 

facă nimic. De exemplu în cazul unei relații de 

tipul părinte-copil, părinții trebuie să se limiteze 

în a-și lăuda copiii, așa cum ar trebui să renunțe la critici și comparații negative. Aceștia trebuie 

să-și răsplătească copiii  în mod just, fără exagerări și să-i ajute să oscileze între modestie și 

autoaprecierea imaginii de sine. Persoanele de succes nu-și divulgă succesul în stânga și în 

dreapta, dar dacă sunt întrebate, povestesc, lipsite de modestie despre  propria biruință. 

  Fii mereu împăcat cu reușitele tale, dar fără să te fălești cu acestea! Învață să oferi mereu 

complimente, fiindcă în acest fel vei învăța să apreciezi oamenii din viața ta și să înlături invidia 

și egoismul. Dacă vrei să menții relații în limita bunului simț  și al corectitudinii, fii tu însuți 

corect, modest și lipsit de agresivitate. Păstrează-ți simplitatea mereu intactă. 

Larisa Măhălău, clasa a X-a A 
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NOI, DESPRE NOI 
 

-Luna martie a fost bogată în evenimente cultural- religioase la Liceul " Mihail Sadoveanu " 

Borca. Astfel, în ordine cronologică, cu ocazia  Zilei  Internaţionale a Poeziei,  clasa pregătitoare 

şi învăţătoarea Ramona Spătărescu, clasa a III-a şi învăţătoarea Dumitrela Alămâie, împreună cu 

profesorul Petru Bordianu şi bibliotecarele Despina Gheorghiu şi Iolanda Lupescu ,au participat 

la o întâlnire de neuitat cu bibliotecarii de la Biblioteca Municipală "George Sbârcea" din 

Topliţa. A fost un parteneriat fructuos . Pe de o parte invitaţii de la Borca au recitat, acompaniaţi 

de chitara domnului Bordianu. A fost prezentat poetul Aurel Dumitraşcu şi s-a făcut o donaţie de 

carte. Directoarea bibliotecii din Topliţa, Viorica Lazăr,le-a prezentat copiilor un experiment 

chimic în urma căruia s-a obţinut hârtie din apă. S-a vizitat Muzeul Etnografic, unde custode şi 

ghid este artistul plastic Zorel Suciu, un pasionat colecţionar care ne-a încântat cu expunerea sa 

foarte documentată. Copiii nu se mai dădeau duşi din parc, deşi masa era programată la prânz. La 

întoarcere ne-am abătut pe la Mănăstirea Topliţa, minunat loc de reculegere şi rugăciune. 
-În ziua de 22 martie a avut loc "Marşul pentru viaţă " ,unde elevi şi cadre didactice, însoţiţi de 

preoţii Mihai Ifrim şi George Nicorescu, de la parohiile Sabasa şi Pârâul Cârjei, au parcurs 

drumul de la Primăria Borca  până la Căminul Cultural, în semn de simpatie pentru familia 

creştină, alcătuită dintre un bărbat şi o femeie. Cei prezenţi  au militat şi pentru stoparea 

avorturilor. 

-De Ziua Mondială a Cărţii, din 23 

martie, la C.D.I. s-au omagiat 

scriitorii Daniel Corbu, Nichita 

Danilov, Emil Cioran şi Petru 

Creţia. A participat clasa a XI-a A. 

S-a recitat, s-au citit fragmente de 

proză şi s-a discutat despre 

importanţa acestor personalităţi.   

-De Buna Vestire, ca în fiecare an, 

s-a organizat o conferinţă  cu tema 

"Maica Domnului, ocrotitoarea 

familiei creştine". Invitaţi au fost 

preoţii Mihai Ifrim, George Nicorescu şi sociologul Marius Apopei. A fost prezentat şi un reuşit 

program artistic, realizat de învăţătoarele Cristina Petrea şi Nicoleta Ciubotă, organizatoarele 

conferinţei. 

-Pe data de 31 martie, clasa a XI-a C a participat la C.D.I. la o activitate despre omul şi poetul 
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Nichita Stănescu. S-a ascultat muzică pe versurile marelui 

poet şi s-a recitat din lirica sa.   

-În luna aprilie s-a derulat la şcolile din comuna Borca 

proiectul naţional "Prietenie pe o sfoară". Copiii au desenat şi 

şi-au amintit de povestea "Pinocchio" a lui Carlo Collodi. 

Desenele copiilor au fost afişate pe sfoară la Biblioteca "Aurel 

Dumitraşcu". 

-Tot în această perioadă, elevii şcolilor din comuna Borca au participat la Căminul Cultural la 

spectacolul Circului "Stoneli" . Aşa cum spuneau şi artiştii, spectacolele de circ vor fi tot mai 

puţine, pentru că acest act artistic este descurajat şi tinde să se desfiinţeze. Nu mai au voie să 

folosească animale în spectacolele lor, programul fiind unul sumar şi puţin atractiv. Noi am 

crescut cu spectacolele de circ, dar colegii noştri mai mici nu vor mai avea această bucurie. 

-Pe data de 16 aprilie echipa quan ki do "Floare de colţ" Borca, antrenată de vice campioana 

mondială Anca 

Bujoreanu, a participat 

la Campionatele 

Mondiale de unde a 

venit cu 5 medalii de 

argint şi una de bronz. 

Petrea Ştefan a obţinut 

locul al II-lea la tao 

quyen şi locul al III-lea 

la Song Dan.  

Tănase Andreea şi 

Budăi Marta s-au clasat 

pe locul al II-lea la tao 

quyen. Amalia Popa a 

obţinut locul al II-lea la 

înlănţuire, la categoria 

12-13 ani. Casian 

Ciubotă s-a clasat pe locul al II-lea la înlănţuire, la categoria 10-11 ani. Petrea Constantin s-a 

accidentat în timpul  meciului, dar şi-a revenit spectaculos şi a participat la Campionatul 

European  de qwan ki do de la Zurich, unde a ocupat locul I şi a devenit campio european. 

Felicitări antrenoarei, copiilor şi părinţilor! 

-În vacanţa de primăvară, elevi ai clasei pregătitoare- învățătoare Ramona Spătărescu-, dar şi 

elevi selectaţi din clasele I-IV, au participat la C.D.I. la lecţii de pictare a icoanelor. Pictorul 
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iconar Cătălin Popovici i-a învăţat pe copii să-şi pregătescă materialul pentru pictat, să-l trateze 

şi să coloreze imaginile ce-l reprezentau pe Iisus Hristos. 

Icoanele au fost sfinţite şi au intrat în posesia copiilor. 

-Tot la C.D.I. a fost omagiat poetul George Topârceanu, în 

prezenţa clasei a XII- a C. S-a recitat, dar activitatea a fost 

centrată pe deosebita poveste de dragoste dintre Otilia Cazimir şi 

George Topârceanu. A fost o activitate în care istoria literară a 

dat la iveală întâmplări cu scriitori ieşeni, cu moravuri de la 

începutul secolului al XX-lea. 

-Clasa a VIII-B, diriginte profesor Romulus 

Răşchitor- a participat la C.D.I. la o dezbatere având 

ca temă "Detoxifierea digitală". Copiilor li s-a atras 

atenţia asupra pericolelor la care se expun, abuzând 

de calculator şi telefoanele mobile. 

 -Clasele a IX-a C şi a X -a C au participat la o 

discuţie despre lectură şi jurnalism. Cu această 

ocazie s-a format şi o echipă tânără de jurnaliste, 

cărora le urăm succes şi să nu abandoneze munca. 

-La Olimpiada judeţeană TIC, primul clasat a fost colegul nostru Apăvăloaie Robert Florin. 

Pezamosca Ştefănel a fost primul clasat la Programare C#, iar Gherasim Georgian, al doilea 

clasat la Programare C#. Olimpiada 

Naţională a avut loc la Arad.  La 

TIC, Apăvăloaie Robert Florin a 

obţinut mențiune și medalie de 

argint, iar Gherasim Georgian a 

obținut de asemenea mențiune și 

medalie de argint. Felicitări 

băieţilor şi doamnei profesoare 

Liliana Chirilă. 

-Revista " Biblioteca din Nord" a 

obţinut locul I la Concursul de 

jurnalism şi reviste şcolare 

organizat de Inspectoratul Şcolar Neamţ. Felicitări jurnalistelor, doamnei profesoare Liliana 

Chirilă pentru punerea în pagină şi doamnei bibliotecare Despina Gheorghiu pentru corectură ! 

                                                                       Membrii Clubului de jurnalism 
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  UMOR 
 
-Tatăl către fiică: 

-Poartă-te şi tu ca o fată de vârsta ta. 

-Da, tată, asta fac. Decupez poze cu băieţii de la „ Flamingo Boys” şi le lipesc pe pereţi. 

 

-Claustrofobia înseamnă teama de spaţiile închise. Exemplu: Merg la toneta cu fast-food şi mi-e 

teamă să nu fie închisă şi să crăp de foame. 

 

-Eu sunt un băiat activ şi urăsc lenea. De aceea nu împrumut cărţi de la C.D.I., pentru că dacă mă 

apuc de citit trebuie să stau locului. Şi dacă stau locului, adorm. Nu se spune că lipsa de mişcare 

dăunează grav sănătăţii? 

                                       Membrii Clubului de jurnalism 
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