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Menirea vieţii tale e să te 

cauţi pe tine însuţi. 
                                   M. Eminescu 
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Nu pot spune cu siguranţă despre toţi colegii mei, însă cred că pentru majoritatea dintre ei 

Eminescu este, ca şi pentru mine, cel mai scump, cel mai iubit poet. Căci cum poate fi 

considerat altfel un scriitor a cărui operă te atrage mereu ca un magnet, şi fiece poezie a 

lui, ori de câte ori ai citi-o, de fiece dată îţi provoacă o mare satisfacţie sufletească? 
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Ştiu bine că nu sunt unica îndrăgostită de creaţia celui care este cu adevărat o ilustrare a 

sufletului românesc din epoca romantismului 

târziu, întruchiparea omului de geniu cu o soartă 

tragică. 

 Eminescu are acum milioane de admiratori nu 

numai în patria sa, dar în toată lumea. Soarta lui 

Eminescu, reflectată minunat în creaţia sa 

literară, este cu adevărat impresionantă prin 

intensitatea trăirilor şi prin prezentarea 

sentimentului de dragoste drept unul esenţial.  

Acest suflet nemângâiat s-a transformat într-un 

Luceafăr ce luminează în fiecare seară locurile în 

care şi-a petrecut acele puţine clipe de fericire 

omenească. Un om atât de singur şi atât de străin, 

după cum scria despre sine Eminescu, a fost 

totuşi o fiinţă incredibil de consistentă şi 

născătoare de dragoste, în care prevala puterea 

spiritului, exprimată foarte convingător prin 

măiestria cuvântului, a versului, a gândului 

eminescian. 

În ceea ce urmează, vă prezint câteva cugetări 

eminesciene, care sper să vă vină pe suflet și să 

vă fie cu luare-aminte: 

 Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic, cât prin ceea ce fac. 

 

 Poate că povestea este partea cea mai frumoasă a vieţii omeneşti… cu poveşti 

ne leagănă lumea, cu poveşti ne adoarme… Ne trezim şi murim cu ele. 

 

 Stejarul nu creşte pretutindenea; buruienile, în tot locul. 

 

 Adevărul este crud, dar numai el foloseşte. 

 

 Oamenii se împart în două categorii: unii caută toată viața și nu găsesc, alții 

găsesc și nu sunt mulțumiți. 

 

 Sărac e cel ce se simte sărac, căruia îi trebuie neapărat mai mult decât are. 

 

 Toată lumea crede în dragoste, însă unii se întreabă dacă ea există cu adevărat. 

 

 Cel mai mare păcat al omului este frica, spaima de a privi în faţă şi a 

recunoaşte adevărul. 

 



 

 

 Moralitatea este pentru suflete identică cu sănătatea pentru trup! 

 

 Ocazia e iute la fugă şi leneşă la întors. 

 

 Fără muncă nu există bunăstare, fără adevăr nu există cultură. 

 

 Nu risipi partea cea mai bună a vieţii şi a inimei d-tale pentru un om care nu e 

vrednic să-ţi ridice praful urmelor şi crede-mă odată în viaţă când îţi spun 

marele adevăr, că cel ce nu e-n stare a se iubi pe sine, nu e-n stare a iubi pe 

nimenea. 

 

 

          Talentul fără de seamăn al lui Eminescu a fost un 

model de invidiat pentru mulţi. Însă nu mai puţini au 

văzut în acest talent o stea călăuzitoare. Şi astfel au putut 

crea noi opere poetice sau în proză, scrieri dramatice, 

eseuri care au devenit mîndria noastră. Tezaurul pe care 

ni l-a lăsat ca moştenire Mihai Eminescu va rămîne 

veşnic viu şi mereu va ilustra soarta sufletului îndrăgostit 

de frumos, în ciuda singurătăţii şi a iubirii neîmpărtăşite, 

în ciuda mizeriilor prin care a trecut. Recunoaşterea şi 

dragostea urmaşilor este cea mai bună răsplată pentru 

puţinele clipe de fericire omenească de care a avut parte 

cel mai mare poet al românilor şi cel mai drag scriitor al 

meu. 

 

                                                               Antoniuc Valeria, eleva gr.TAP 16/4 

15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale şi ziua în 

care s-a născut cea mai importantă voce poetică 

din literatura română, MihaiEminescu. Prin 

Eminescu şi moștenirea miraculoasă rămasă de 

la el, ni s-a făcut un dar de care n-au avut parte 

alte culturi, fie şi cele mari. La scara culturii 

noastre, funcţia lui Eminescu poate fi mai vie decât 

cea a lui Shakespeare în Anglia, sau a lu Goethe în 

Germania, fiind o conștiință de cultură completă.  

Ziua Culturii Naționale în CAI 

„Gheorghe Răducan” 

 



 

 

Mihai Eminescu a fost o personalitate copleșitoare, care i-a impresionat  pe contemporani 

prin inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel european, bogăția şi 

farmecul limbajului. Din acest motiv putem spune că ''fără Eminescu am fi mai altfel şi 

mai săraci", potrivit criticului literar Tudor Vianu. 

Eminescu va rămâne în conștiința poporului nostru ca un 

suflu viu, alături de marii poeți ai lumii, fiind un model și 

o întruchipare a veșniciei pentru generația actuală. 

 

Astfel : 

„An de an noi cu mândrie 

Celebrăm în armonie, 

Ziua în care s-a născut, 

Al nostru Luceafăr 

sfânt...”  

 

 

 

 

 

 

 

 La data de 15 ianuarie, elevii colegiului CAI 

„Gheorghe Răducan” au  adus un omagiu celui 

mai romantic poet al literaturii noastre, recitând versuri scrise de Mihai Eminescu, 

trecându-le prin suflet și gând. 

 

                                                                                            Moraru Nicolina, gr. TAP 17/3 
 

 

 

 
       Neamul moldovenesc este bogat în tradiţiile pe care le posedă. Cu ajutorul lor 

devenim deosebiţi şi unici. Sărbătorile și obiceiurile moldovenești poartă în semne 

valorice moștenite din moși-strămoși prin care consolidează naţiunea şi contribuie la  

identificarea noastră. Marcate o singură zi sau câteva, cu dată fixă sau mobilă, dedicate 

divinităților calendaristice, dar și oamenilor, animalelor, păsărilor, plantelor, fenomenelor 

terestre și cosmice, sărbătorile și obiceiurile sunt cunoscute și respectate până astăzi. În 

acest context putem menționa faptul că moldovenii au reușit pe parcursul istoriei să-și 

înnobileze viața cu sărbători frumoase și obiceiuri semnificative. 

 



 

 

 

                                                         Colindele 
      Noţiunea cuprinde cântece arhaice de urare şi binecuvântare interpretate în timpul 

sărbătorilor de iarnă, mai ales la Crăciun. Pe parcursul zilei copiii umblă de la casă la casă, 

rostindu-şi micile oraţii şi pentru aceasta cei colindaţi îi răsplătesc cu „colindeţe”: colăcei, 

nuci, mere, bani. Seara pornesc 

colindatul flăcăii şi oamenii maturi. 

Atât textele, cât şi melodiile acestora 

sunt originale, fapt datorită căruia 

colindele sunt solicitate şi astăzi şi se 

bucură de succes la ascultători. Ele 

au fost categorisite în laice şi 

religioase. În canavaua narativă a 

colindelor s-au infiltrat diverse 

elemente mitologice şi păgâne, ceea 

ce atestă arhaicitatea lor. În colinde 

se îngemănează prilejul de a glorifica 

viaţa oamenilor cu preocupările şi 

îndeletnicirile lor cotidiene, pe de o parte, cu îndemnul moralizator la fapte bune, la 

măsură şi cumpătare în toate, la bunăvoinţă, dărnicie, ospitalitate, pe de alta.  Colindele 

religioase cuprind aspecte din viaţa  biblică a lui Iisus Hristos şi Maicii Domnului. Scenele 

alegorice îmbibate de magie şi fantastic provin din încântătoarele noastre basme populare. 

Formulele iniţiale şi finale din colinde, relativ constante, nu vorbesc despre o încremenire 

în trecut, ci despre o viabilitate şi o elasticitate deschisă spre prezent cu diversele lui 

inovaţii. 

 

Plugușorul 

Pluguşorul (hăitură, urătură) este specia traţională centrală a folclorului obiceiurilor 

calendarice moldoveneşti de la Anul Nou. Denumirea 

acestui ritual agrar provine de la „plug”.Procesiunea 

uratului se desfăşoară în ajunul Anului Nou. Urătorii în 

cete mari poartă clopoţei, zurgălăi, harapnice (bice), buhai, 

deseori şi un plug butaforic – toate acestea creînd o 

atmosferă de spectacol care se joacă în ograda 

gospodarilor peamăriţi. În hăitură protagoniştii sînt badea 

Vasile, badea Traian, nevasta lui, fete tinerele, babe 

vîrtoase, fieraul, morarul etc. Tonul naraţiunii îmbină 

elementul apoteotic cu cel umoristic, comic. Fiecare din 

scenele procesiunii: aratul,semănatul grâului, seceratul, 

treieratul, măcinatul, coptul colacilor evidenţiază aspecte 

policrome ale vieţii şi activităţii moldoveanului, arătându-i 



 

 

verticalitatea şi prezenţa de spirit, iscusinţa şi hărnicia, generozitatea şi vigurozitatea. În 

circuitul vremii ţăranului din cele patru anotimpuri pe această etapă a creaţiei lui în 

mijlocul naturii cade accentul principal, fiind evidenţiat ca oră astrală, punctul de vârf şi 

culminant al activităţii sale de peste an. Deznodămândul acestei epopei se axează pe 

urările de belşug, sănătate, armonie în familie. Spectacolul urăturii atrage în acţiune 

adevărate teatralizări populare, precum sunt „Malanca”, „Arnăuţii”, „Jiеnii”, „Bujоrеnii”, 

„Cоdrеnii”, „Brumărеlul”, „Capra”, „Ursul”, „Căluţul” etc. 

Semănatul 

Moldovenii, ca şi alte popoare, în dimineaţa de Anul Nou respectă, în special copiii, 

obiceiul „Semănatului”, care într-un fel continuă „Pluguşorul” din ajun. „Semănătorii” 

umblă pe la case şi declamă scurte urări în versuri, care conţin, ca şi partea finală a 

„Pluguşorului”, urări de roadă bogată, prăsilă la vite, 

sporirea familiei, sănătate, fericire în noul an. Textele 

„Semănatului” sunt tradiţionale, dar în unele dintre ele 

versurile se înnoiesc.   

Iată, bunăoară, versuri din „Semănatul”, în care este 

exprimată urarea de roadă bogată în anul ce vine: 

Să crească păpuşoaiele, 

Oarzele, 

Cânepele, 

Mălaiele, 

Grânele! 

În satele din sudul republicii circulă „Sorcova”. Specialiştii afirmă că moldovenii au 

împrumutat acest pitoresc, original obicei de la bulgari. La 1 şi 14 (pe stil vechi), 

dimineaţa copii, ba chiar şi maturii, uşurel cu o crenguţă de pom (împodobită cu flori 

artificiale şi cu cordele) lovesc pe umărul celor felicitaţi şi rostesc o urare nu prea mare: 

„Sorcova, vesela/ să trăiţi, să-nfloriţi!” 

Creaţiile poetice rituale moldoveneşti constituie o importantă parte a folclorului, a culturii 

populare, în genere. În ele e zugrăvită poetic viaţa  şi idealurile unei munci nobile, visurile 

pentru belşug şi fericire. 

                                                                    Selecție: Antoniuc Valeria, gr.TAP 16/4 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
  

Un nou an, un nou încept! 

Pentru mine anul 2019 a fost cu multe surprize , dezamăgiri, 

pierderi, nostalgii și regăsiri.  

 Dar nici la un om nu este chiar totul perfect. În orice caz , 

personal, anul acesta mi s-a părut mai interesant decât anul 

precedent . Erau momente când vroiam să las totul ce am 

început , însă unii oameni apropiați  de la colegiu m-au 

întrebat:”Dacă vrei să lași totul, atunci de ce ai început?” M-

am gândit mai bine și, de atunci am înțeles că anul 2019 va 

fi foarte  captivant. Până astăzi nu regret de ceea ce am 

realizat  și, de ceea ce am reușit. Da, recunosc, am avut 

greșeli și eu. Fiecare dintre ele a fost o lecție pentru mine.  

Anul 2020 a promis să fie unul plin de mirări, taine , 

miracole... 

Să scriu cinstit, unicul lucru , cel mai important pe care îl 

aștept de la 2020 – să fie sănătoși toți cei care eu îi stimez și 

îi iubesc . 

                         Sper ca acest an să aducă bucurii pentru  

                         copii care nu au familii, mulți bani pentru                                                                                                      

                            nevoiași , și desigur sănătate pentru toată  

                           lumea.  

                          Vă urez și vouă toate cele bune și, spre final                

                          aș vrea să adaug că chiar dacă nu ați reușit  

                          să vă atingeți toate scopurile propuse în  

                          2019, fie ca în 2020 – toate să se  

                          îndeplinească! Nu  pierdeți speranța ! Un  

                         an nou fericit! 

 

                            Vicepreședintele CE, Galușca Anastasia 



 

 

 
 

Aducem sincere felicitări pentru cadrele didactice si colegeistii care 

îşi săbătoresc zilele de naştere în luna ianuarie. Vă adresăm cele 

mai frumoase şi alese urăi de bine. Să purtaţi cu nobleţe frumuseţea 

şi să vă bucuraţi în permanenţă de împliniri frumoase. Fie ca 

generozitatea, fermitatea, energia să fie interminabile sufletului.                                 

Bucuriile să vă însoţească pretutindeni, bunătatea să vă aline inima, 

bunăstarea să vă domnească în casă, iar norocul să vă lumineze 

calea. La mulţi ani! 

                                                               Cu drag , echipa redacțională ~Gaudeamus~ 
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