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De ce nu mai  
petrecem de 
să rbă tor i?  

Oare de ce au dispărut 

petrecerile de sărbători 

marcate cu mult fast în 

Chişinău? Probabil din 

cîteva motive: nu prea ne 

pasă, nu avem bani să 

cheltuim sau am pierdut 

cultura sărbătorilor şi în 

consecinţă autorităţile 

nu se obosesc prea tare 

s ă  o r g a n i z e z e 

evenimente calitative. 

Imi aduc acum aminte 

cum s-a petrecut hramul 

capitalei acum  circa 8 

ani, unde peste tot aveai 

ce vedea şi nu-ţi puteai 

lua privirea de la un 

Chişinău mare scris din 

fructe şi multe alte 

lucruri frumoase. >>> 

continuarea în pag. 3 

So cia l  Ho l id a ys  –b i nd er  b etween  g ene rat ions     

 

 

 

         Holidays are highly antici-
pated days spent with much joy and 
pleasure of all members of society. 
Every nation has its customs and tradi-
tions which they keep, comply and 
transmit to its descendants. All cele-
bratory events and the way of spend-

ing and organizing them is a way of trans-
mitting cultural heritage and traditions held 
by people over the centuries to new genera-
tions, with the purpose to perpetuate and 
worship them.  

>>> continuarea în pag. 3 

  cultură şi atunci preferăm să ne uităm prin 
tinerii de azi,  cum se uita Perseus la Hidră 

doar prin scut? I-am învăţat noi 
pe aceşti tineri să sărbătorea-
scă altfel decât cu o sticlă de 
alcool în faţă? 

Ce ştims despre aceşti  
tineri dincolo de petre-
cere? Avem tupeul să 
comparăm şi reuşitele 

generaţiei noastre apuse cu 
cele ale lor? Ne-am dus la spectacolele 

de teatru sau la  concertele sociale pe care 
le organizează? Ni s-o fi părând astea prea 
solicitante? Vrem doar să vedem nişte tineri 
hidoşi, aşa cum se uitau nobilii francezi la 
omuleni mutilaţi, din cauza faptului că au 
fost crescuţi toată viaţa lor în nişte bu-
toaie? 

Număraţi-vă punctele acumulate. 

 Ana-Maria Spînu  
 “Ai putea găsi un indiciu mai bun 
al proaste educaţii decât multitudinea 
de doctori şi judecători ?” Or, ce-i 
cultura şi cine are nevoie 
de ea? Cât de mult ne 
afectează cultura al-
tora? Cât de cultural se 
poate considera cineva 
care ironizează pe seama 
culturii altora? Mai ţii 
minte bătrânescul “porcul 
glod găseşte”? Nu cumva am 
fi nesiguri de cultura proprie d a c ă 
n-am găsi pe cineva să ne pară mai lipsit 
de cultură? La sărbători nu ne amintesc 
tinerii pe care-I ironizăm de propria 
tinereţe tulburată?  De ce? N-avem 
curajul să ne uităm în trecutul pro priu şi 
să spunem că am fost lipsite de  

. . .  Test  de persona l it ate :   Cultura  LOR sau a  NOASTRĂ ?  
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  Avem dar numai  nu cu ltură 
           Poate mulţi mă vor 
învinui pentru ceea ce scriu sau 
mă vor crede o ipocrită, dar am 
ceva de spus vizavi de 
comportamentul tinerilor, 
cultura şi limbajul acestora. Fac 
trimitere la atitudinea acestora 
faţă de sărbătorille sociale: 
Hramul oraşului, Ziua Vinului, 
Ziua Studenţilor etc. De regulă, 
în imaginarul meu aceste 
sărbători se asociază cu limbajul 
vulgar, cu tineri în stare de 
ebrietate, ţipete, urlete, acte 
violente  etc. 

 Îmi amintesc de discuţia 
a doi tineri în ajun de Ziua 
Vinului: 

-Băi, şi faşi tu mîine? 

- Da şi, ai vre-o predlajenie? 

-Am auzit că mîine dau nahaleavu 
de băut. 

-Blin, da’ eu am lucrare mîine. 

- Ap’ ne ducem în oraş şi după 
asta fă şi vrei. 

 Pentru asta sunt 
sărbătorile? Ca să ne îmbătăm 
pînă nu ţinem minte nimic? 

 Îmi povestea o colegă că  
nu o încântă perspectiva de a ieşi 

la un concert de Ziua oraşului, 
de frica băieţilor beţi, 
îmbulzeala de la concerte, 
cioburile de sticlă de sub 
picioare, teama de a nu fi 
jefuită sau agresată fizic şi 
moral. Îmi vorbea de o situaţie 
în care a nimerit acum un an de 
Ziua oraşului, cînd, întorcîndu-
se de la un concert, a fost 
înconjurată de un grup de 
baieţi care îi făceau avansuri 
vulgare.  

 Vreau să zic acelaş 
lucru şi despre unele fete care 
văd sărbătorile ca pe o 
posibilitate de a ieşi la 
“vînătoare”, cu vestimentaţii 
vulgare, machiaj strident şi cu 
un comportament de femelă în 
călduri. 

 Puţini realizează şi 
percep adevăratele valori ale 
sărbătorilor, dar cum putem 
spera la o altă atitudine din 
partea lor dacă, de mici copii, 
văd cum părinţii lor se 
pregătesc trei zile pentru o 
sărbătoare şi cam de tot 
atâtea au nevoie ca să-şi 
revină după excesele bahice. 

  Elena Spînachi 

  
I'm sure you've talked about culture, 
but in this issue we wanted to find out 
how we stay with culture to social cele-
brations. Addressing young people who 
have written us is special. See it! 

Ana-Maria Spinu  proposes us a test 
measuring the level of culture. Urges 
readers to reflect on their own behav-
iour, to calculate how much each con-
tributed to the promotion, strengthen-
ing and maintaining culture. Illustrative 
of this is the author's question- “How 
culture can be considered someone who 
mocks at the expense of another cul-
ture?” 

Andrei Fornea believes that the best 
method of measuring the unity of a 
people is to follow citizens' attitudes 
towards traditions and  key events that 
gave rise to this nation. Also is con-
cerned by missing or poor organization 
of social celebrations in Chisinau and 
ignorant attitudes of young people with 
this situation. 

We don’t have culture, tells us Elena 
Spinachi, exemplifying the article with 
signiphicant pattern  in this re-
spect. Finished with an SOS for par-
e n t s  s a y i n g :  " . . . 
but how can we hope for a different 
attitude, a different behavior from 
their part, if being small children ,they 
see how their parents prepare for  the 
holiday and even more three days for 
recovering. " 

Maria Cazacu wonder if we could cele-
brate differently from the way we do 
today, for example when going to the 
theater or on the porch talking to 
friends house. The author associates 
how to celebrate today with a competi-
tion to be in the crowd. 
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 Holidays in Moldova are 
many and varied that everyone can 
join, they are usually accompanied 
by decorating the table with the 
richest dishes and wines, with 
songs and dances, people wearing 
traditional costumes specific to 
Moldovan culture and nation. 
Guests during the holidays can 
participate in a series of cultural 
events: concerts, plays, parades 
and Independence Day events, 
„Limba Noastră”(Our Language), 
towns and villages patronage etc. 
Harvest Days are marked in our 
towns and villages by traditional 

fairs. During these holidays,  tour-
ists can get closer to folklore, tra-
ditional costumes, songs, handi-
crafts, etc. 

To family traditions such 
as: weddings, parties etc., in our 
villages have turned into real 
shows with many guests and gifts. 
In Moldova are traditional winter 
days with songs by musicians and 
dancing. All these Moldovan tradi-
tions and customs have an immense 
value, these being transmitted 
from grandparents to grandchil-
dren, from parents to children in 
their process of socialization and 
training as citizens. 

Many traditional events in 
Moldova turned into a permanent 
source of goodwill, warmth and 
hospitality. 

Ana  Bantea 

 De ce  nu  mai  pet recem de  sărbă tor i?  

 >>> continuarea din pag. 1 
 

Această tradiţie o mai păstrează 

şi locuitorii din sate, unde pentru 

asemenea ocazii fiecare familie 

acordă maximă atenţie. O colegă 

de la facultate chiar s-a mirat de  

m oda l i t atea  î n  ca re  no i 

chişinăuienii, tratăm această 
sărbătoare. 

   Oare de ce noi, tinerii, ne-am 
autoeducat într-o nouă manieră 
mult mai indiferentă faţă de 
sărbătorile pe care trebuie să le 
tratăm cu maxim respect? Nu cred 
că e cazul să arătăm cu degetul la 
părinţi, profesori sau problemele 

politice din ţară, ci la noi 
înşine. 

   De ziua Limbii Române, 
organizînd o mică acţiune, 
am reuşit să fiu mai aproape 
de oameni şi să văd ce 
gîndesc. Cei care păstrează 
cel mai mult spiritul 
sărbătorilor s-au dovedit a 
fi persoanele vîrstnice de la 
care întotdeauna vom avea 

ce învăţa. Şi unii tineri încep să 
acorde mai mult timp recitalurilor 
de poezie din Aleea Clasicilor decît 
concertelor organizate, şi acest 
lucru este îmbucurător. Iar seara 
tîrziu cînd stai în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale, asculţi nişte 
cîntăreţi care-i aştepţi demult şi 
observi cum pe lingă tine trec 2 
tineri cu drapele în mînă, deodată 
se trezeşte mica parte de 
patriotism din tine. 

   O metodă bună de a măsura 
unitatea unui popor, este de a 
vedea atitudinea cetăţenilor faţă 
de tradiţii şi faţă de evenimentele 
marcante care au dat naştere 
acestui popor. Deci dragi prieteni, 
nu rămîneţi indiferenţi! 

Andrei Fornea 
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    Am sesizat o dimanică foarte 

interesantă a modului de marcare a 

sărbătorilor siciale sau naţionale. Acum 

câţiva ani oamenii se adunau pentru a 

promova cultura regiunii, pentru a 

transmite obiceiurile şi tradiţiile tinerii 

generaţii, pentru aşi aminti că au ceva ce 

îi uneşte şi defineşte ca comunitate. 

Astăzi, majoritatea sărbătorile naţionale 

sunt asociate cu consumul excesiv de 

alcool, mâncare pe săturate, chiulit de la 

ore sau servici, multă mizerie  a doua zi 

pe străzile capitalei, cu trafic blocat. Iar 

în utimii ani au  şi un “iz electoral”.  

Colegul meu zicea, pe bună dreptate, că 

sărbătorile (făcea trimitere la hramul 

oraşului) şi-au pierdut din intensitate şi 

farmec. Pornind de la ideea că 

sărbătorile sociale sunt o formă de 

exprimare în grup, vă invit să analizăm 

această  “incultură”   din perspectiva 

simptomului care ne spune că trebuie 

ceva de schimbat.  Ce valori nu mai sunt 

actuale sau ce necesităţi avem pe care 

forma de organizare a sărbătorilor de 

astăzi nu le mai satisfac? Cu siguranţă 

vom găsi ceva să schimbăm. 

Parascovia Topada 

     În rând cu lumea 

          Am locuit în mediul rural, 

unde sunt valorizate mai mult 

sărbătorile religioase decât cele 

sociale, situaţia însă nu e cu mult 

diferită de ce am văzut în Chişinău. 

Avem multe sărbători că aşa e firea 

moldoveanului „petrecăreaţă” , dar 

ceea ce nu am reuşit să înţeleg eu de ce e nevoie de ele. Doar 

cuvâtntul sărbătoare îmi provoacă disconfort. Ştiţi de ce? Ne 

pregătim de sărbătoarea care vine o lună, facem reparaţie, 

schimbăm draperiile, în ajunul sărbătorii lucrăm din zori până 

seara târziu, pregătim multe bucate şi asta ca să fim în rând cu 

lumea. Asistăm la un fel de competiţie „ia zi cine-i mai tare?” 

         Copilul, obligatoriu este antrenat în această pregătire 

„fastuasă”, nu i se permite să lectureze o carte sau să margă la 

un concert. În rezultat toţi ajungem în ziua multaşteptate 

sărbători complet epuizaţi de nu-ţi mai arde de sărbătorire. 

       Urmează partea a două -  toată ziua arătăm vecinilor cât de 

bine ne-am pregătit, de sigur nu fără un pahar de „vorbă” şi pe la 

mijlocul zilei deja  tinerii şi adulţii merg în formă de zic-zac. În 

Chişinău am sesizat aceeaşi tendinţă „aşa unde chilim azi”.  

Mă întreb şi vă întreb oare nu putem sărbători într-un alt mod? 

M-aş simţi mai relaxată şi aş fi mai entuziasmată de venirea unei 

sărbători dacă aş citi o carte, aş discuta cu prietenii pe prispa 

casei, aş merge la un teatru, decât să merg să admir beţivii care 

cântă pe scenă (că doar asta îmi amintesc de la Ziua oraşului).  

Maria Cazacu 
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