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Salut, dragă „Orizont cognitiv”!
Am auzit şi am citit atâtea vorbe frumoase despre dragoste și 

prietenie! Dar prea multe inimi au fost amărâte şi prea mulţi 
adolescenţi au avut și mai au de suferit din cauza dragostei 
neîndurătoare. De ce iubirea este atât de amară şi nemiloasă?

Daniela   SOCHIRCĂ, elevă în clasa a IX-a „A”
s. Soloneț,
r-nul Soroca

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

DE CE iubirea este atât de amară

www.floriledalbe.md

În legătură cu starea de urgenţă declarată de Parlamentul 
republicii Moldova, următoarele două numere (nr. 13-14) vor 

apărea într-o ediţie cu volum dublu (16 pagini) pe 16 aprilie 2020

Acord  liric
nichita StăneSCu

Ce bine că eşti!
e o întâmplare a fiinţei mele
şi atunci fericirea dinlăuntrul meu
e mai puternică decât mine, decât oasele mele,
pe care mi le scrâşneşti într-o îmbrăţişare 
mereu dureroasă, minunată mereu.
Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte
lungi, sticloase, ca nişte dălţi ce despart
fluviul rece în delta fierbinte,
ziua de noapte, bazaltul de bazalt.
Du-mă, fericire, în sus, şi izbeşte-mi
tâmpla de stele, până când
lumea mea prelungă şi în nesfârşire
se face coloană sau altceva
mult mai înalt şi mult mai curând.
Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!
Două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se,
două culori ce nu s-au văzut niciodată,
una foarte de jos, întoarsă spre pământ,
una foarte de sus, aproape ruptă
în înfrigurata, neasemuita luptă
a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt.

Nevinovată vârstă adolescenti-
nă! Imaculat anotimp al vieţii, 
când, sfielnic, se desfac primii 

muguraşi de dragoste, când întâii fiori  
de iubire pun stăpânire pe inimile fete-
lor şi băieţilor!..

Nici eu nu ştiu, dacă primii fiori de 
dragoste au cumva alt gust decât cel 
al trufandalelor. Adică gustul primelor 
cireşe, al primelor caise sau mere: nici 
prea dulci, dar nici acre; nici amare, dar 
nici prea dulci. Un gust care mai amin-
teşte de frăgezimea primăverii, deşi 
fructul s-a pârpălit în grabă la soarele 
tânăr al verii...

– O fi fiind ea, prima dragoste, şi aşa 
cum ziceţi – cu gust de trufandale. Însă 
întrebarea adresată e destul de frontală 
şi concretă: „De ce dragostea-i amară şi 
nemiloasă?” mă poate întrerupe oricare 
dintre tinerii noştri cititori.

Nu şi iar nu! voi îndrăzni eu să polemi-
zez. Dragostea în sine nu poate fi amară 
şi nemiloasă. Cu atât mai mult prima 
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dragoste! Amară la gust este pierderea 
ei. Nemiloasă este decepţia în urma 
spulberării naivelor voastre iluzii sen-
timentale, lipsa răspunsului dorit din 
partea celui adorat, trădarea în definitiv. 
Or, nu rareori, se întâmplă ca, mai ales, 
adolescentele să se îndrăgostească nu 
de o persoană concretă, ci de un IDE-
AL – rodul lecturilor, vizionării filmelor 
şi al fanteziilor solitare. Apoi, încercând 
să probeze acest ideal pe un băiat con-
cret, tinerele descoperă cu nedumeri-
re că idealul şi realitatea sau se neagă 
reciproc, sau prea puţine de tot le sunt 
afinităţile, pentru a corespunde aspiraţi-
ilor maximaliste ale primului amor. Iată 
că anume din această dintâi decepţie ar 
putea să se tragă şi amărăciunea de mai 
apoi a dragostei ca sentiment de deza-

măgire, dacă nu chiar convingerea pe 
toată viaţa că dragostea-i amară şi ne-
miloasă, totuşi. Că iubirea este un sen-
timent care, de regulă, provoacă durere 
sufletului, ci nu alinarea jinduită.

Nimeni, cred eu, n-a redat în cuvinte 
cu mai multă plasticitate şi precizie dra-
ma amorului decât Mihai Eminescu: 

Ce e amorul? 
E un lung 
Prilej pentru durere,
Căci mii de lacrimi nu-i ajung
şi tot mai multe cere  ...
Căci scris a fost că viaţa ta
De doru-i să nu-ncapă. 
Căci te-a cuprins asemenea
lianelor din apă.
Da, dragostea ar putea fi şi asemeni 

„lianelor din apă”, care îţi cuprind în-

treaga fiinţă într-o mreajă de mâhnire 
şi dor, de încântare pasională şi durere 
disperată, de aşteptare curioasă şi neve-
nire demonstrativă. Dragostea ar putea 
fi şi un aer, pe care să-l respiri cu inima. 
Un aer prezent sau lipsă sub aripile vi-
sului tău adolescentin. Dragostea ar pu-
tea fi şi culoare: albă, imaculată ca cea a 
primilor ghiocei firavi; sau albastră, ca la 
acelaşi mare îndrăgostit Eminescu:

 şi te-ai dus, dulce minune,
ş-a murit iubirea noastră –
Floare-albastră! floare-albastră!... 
totuşi este trist în lume!
Dragostea ar putea fi şi înălţare şi că-

dere, şi lumină şi umbră; şi zâmbet şi la-
crimă; şi fericire şi durere; şi... depinde 
de tine însuţi. Căci perceperea, trăirea 
sentimentului de dragoste este o expe-
rienţă spirituală strict individuală.

Sfatul meu, în concluzie, ar fi următo-
rul: voi, adolescenţii, să nu disperaţi, să 
nu cădeţi pradă pesimismului lacrimo-
gen odată cu primele eşecuri sentimen-
tale. Căci viaţa, dragii mei, nu se încheie 
la 16 ani. Viaţa, la această romantică 
vârstă, abia începe cu adevărat. Şi, tot 
cu adevărat, marea dragoste încă vă aş-
teaptă. Cum va fi ea la gust? Nu ştiu. Dar 
vă doresc din tot sufletul să aveţi, pur şi 
simplu, parte de ea. Şi asta ar fi deja o 
minune dulce şi miloasă a vieţii.

Al vostru confident, Ion antOn
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EVENIMENT

Compania „Teleradio-Moldova” 
va difuza conținuturi educaționale 

necesare pregătirii elevilor din clasa 
a IX-a și a XII-a pentru examenele 

naționale de absolvire, sesiunea 2020

O luminiță 
la capătul tunelului

un joc intelectual – 
instrument al cetăţeniei active

Ministrul Igor ȘAROV a apreciat suportul oferit de Compa-
nia „Teleradio-Moldova”, menționând că, grație acestor lecții 
publice realizate de către experții  în domeniu coordonate de 
Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare și cu supor-
tul tehnic al Centrului Național de Inovații Digitale în Educație 
„Clasa Viitorului”, toți elevii vor putea beneficia de o resursă 
suplimentară educațională în vederea pregătirii pentru exa-
menele naționale de absolvire.

În context, participanții la discuții au convenit asupra difu-
zării zilnice de către postul public de televiziune TV Moldova 1 
a lecțiilor publice de pregătire pentru examenele naționale de 
absolvire, sesiunea 2020 (clasa a IX-a și a XII-a ), cu posibilita-
tea reluării tuturor cursurilor sâmbătă pe postul TV Moldova 2.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării continuă să iden-
tifice resurse digitale educaționale pentru a  asigura accesul 
tuturor elevilor la instruirea la distanță.

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor 
ȘAROV a avut pe 19 martie, o întrevedere cu repre-
zentantul Companiei „Teleradio-Moldova”, Rusalina 
Rusu. Principalul subiect abordat în cadrul discuțiilor 
a fost acordarea timpului de emisie pentru difuzarea 
de conținuturi educaționale necesare pregătirii ele-
vilor din clasa a IX-a și a XII-a pentru examenele 
naționale de absolvire, sesiunea 2020.

Să ne gândim la bine

Activităţi  extraşcolare

La 9 martie, curent, din 
inițiativa Parlamentului 
Republicii Moldova, Lice-
ul Teoretic ,,M. Eminescu” 
din orașul Drochia a fost 
gazda celei de a 3-a ediții a 
concursului: ,,Ce? Unde? 
Când? Cunoaște-ți Parla-
mentul”, la care au parti-
cipat echipe din 12 raioa-
ne de la nordul republicii. 
Evenimentul a fost organi-
zat în parteneriat cu Clu-
bul Moldovenesc de jocuri 
intelectuale și MECC.

Acum e greu pentru fie-
care dintre noi, dar va 
fi şi bine…

În momentul de faţă ne 
simţim privaţi de tot ce ni se 
părea de primă importanţă 
doar cu câteva luni în urmă. 
Suntem izolaţi, bulversaţi de 
toată această situaţie neaştep-
tată. Nu ne mai putem vedea 
cu cei apropiaţi, nu ne putem 
trăi viaţa în mod normal. Ne 
sunt limitate chiar şi cele mai 
simple drepturi şi necesităţi, 
nimeni nu prea ştie ce se în-
tâmplă, panica învăluind în-
treaga lume. Pericolul unei 
pandemii este acum realitate, 
şi nu putem prevedea care este 
viitorul nostru. Să spun că 
această situaţie este depresivă 
este puţin, cu toţii simţim lip-

sa stabilităţii şi siguranţei. Cu 
toate acestea, există speranţa 
că totul va trece.

Aceste clipe de pauză, de 
singurătate trebuie privite în-
tr-o manieră pozitivă. În lipsa 
activităţilor cotidiene, avem 
timp să facem acele lucruri pe 
care le amânăm de mult timp 
şi să ne bucurăm de nişte lu-
cruri simple. Haideţi să privim 
această situaţie cu alţi ochi, 
să ne tragem respiraţia şi să 
căutăm o alinare. Cu toate că 
suntem nevoiţi să ne autoi-
zolăm, nu e nimic grav, acum 

vom reuşi să vizionăm un film 
bun, ne vom relua orele de lec-
tură, vom începe să pictăm, de 
pildă, acel apus în culori calde, 
pe care nu-l observăm de obi-
cei, vom face curat în casă şi 
vom lua o pauză în lupta cu 
problemele false. Acum putem 
să ne sunăm acea rudă de a că-
rei existenţă aproape am uitat, 
să avem momente de linişte 
sufletească. Oricât de ciudat 
ar suna, această criză globală 
ne-a pus faţă în faţă cu timpul 
de care acum dispunem parcă 
la nesfârşit. Acum e momentul 
să recuperăm multe lucruri, să 
ne detaşăm de tot şi de toate.  

Să ne gândim la bine. Sper 
că, în curând, vom reveni la 
activităţile noastre zilnice, ne 
vom revedea prietenii şi rudele, 
ne vom plimba cât mai mult şi 
vom trăi altfel, preţuind fie-
care clipă, fiecare zâmbet, fie-
care strângere de mână. Chiar 
şi după cea mai întunecoasă 
noapte  răsare soarele. 

Nicoleta GUşTIUC, elevă,
Complexul Educaţional 

Cotul Morii 
s. Cotul Morii, 
r-nul Hânceşti

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
susține inițiativa instituțiilor de învățământ 

general renovate în cadrul Proiectului  
„Reforma Învățământului în Moldova” de 

a organiza procesul de studii la distanță
Urmare a suspendării procesului educațional în 

instituțiile de învățământ în scopul prevenirii răspândirii 
epidemiei virusului COVID-19, instituțiile de învățământ 
general, renovate de Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării (MECC) în cadrul Proiectului „Reforma 
Învățământului în Moldova” (PRIM), finanțat de Banca 
Mondială, organizează procesul de studii la distanță.

„Ministerul Educației, Cul-
turii și Cercetării încurajea-
ză managerii instituțiilor de 
învățământ de a organiza pro-
cesul de studii la distanță. Ast-
fel, elevii rămân conectați la 
studii și, totodată, este monito-
rizată zilnic starea de sănătate 
a fiecărui elev”, a menționat 
secretarul de stat în domeniul 
educației, Natalia Grîu.

„Trecem printr-o peri-
oadă dificilă. Procesul de 
studii a fost suspendat în 
instituție. Noi, însă, conti-
nuăm să menținem legătura 
cu elevii, deținem controlul 
asupra situației și datorită 
dotării tehnice de care dis-
pune școala, am reușit să or-
ganizăm procesul de studii la 
distanță. Cadrelor didactice li 
s-au alocat laptopuri, fiecare 
învățător lucrează de acasă, 
menținând conexiunea cu ele-
vii”, a afirmat Lilia Iachimciuc, 
directoarea Liceului Teoretic 
„Silvian Lucaci” din orașul 
Costești, raionul Râșcani.

„Timp de două zile facem 
studii online cu elevii din clase-
le primare. Desigur că suntem 
ajutați de părinți. Am stabilit un 
orar de activitate. La o anumită 
oră le dau elevilor însărcinări, 
le aloc timp pentru îndeplinire, 
apoi ei îmi trimit temele făcu-
te și eu le verific. Tot în regim 
online ofer și explicațiile legate 
de lecții, cum ar fi analiza nou-
lui vocabular sau a exercițiilor 
la matematică. În procesul de 
renovare școala noastră a fost 
dotată cu echipament necesar, 
laptopuri, tablă interactivă. 
Acum, fiind acasă, folosesc lap-
topul din dotare”, a menționat 
Violeta Jigaran, învățătoare de 
clasele primare, Liceul Teore-
tic „Silvian Lucaci” din orașul 
Costești.

În context, menționăm că 
MECC a format un grup de lu-
cru responsabil de elaborarea 
„Metodologiei privind asigu-
rarea continuității procesului 
educațional la distanță în pe-
rioada de carantină”.

Au participat 68 de elevi din ciclul liceal care 
au dat dovada unei competențe excelente de 
lucru în echipă la capitolul: domeniul social, 
drepturile omului, cetățenia și guvernarea de-
mocratică. Atmosfera a fost încinsă. Pentru noi, 
echipa de la Liceul Teoretic ,,M. Eminescu” din 
care au făcut parte elevii: Stas CEBOTARI, Ale-
xandra PERJU, Laurențiu BURDUJA (condu-
cătorul echipei), Victoria GORBATÎI, Aliona 
MUNTEAN și Felicia BOTNARU, chiar dacă 
eram antrenați deja  într-un asemenea concurs, 
la început, întrebările păreau a fi prea dificile. 
În cele din urmă, am izbutit să ne concentrăm 
atenția și efortul asupra cerințelor concursului, 
deși aveam cu toții mari emoții. Fiecare între-
bare și, respectiv, răspuns, ne bucura sau în-
trista și astfel de sentimente au trăit toți elevii 
prezenți  în sală și profesorii care i-au însoțit. 

Dacă în prima rundă eram printre cele trei 
echipe cu cel mai mare punctaj, în următoarea  
etapă am rămas printre lideri doar noi, după 
care, în cea de a treia, însă, ne-am clasat pe lo-
cul doi. După o pauză de câteva minute, când 
așteptarea părea să fie veșnică, a fost anunțat 
clasamentului final. A urmat o surpriză – noi, 
elevii de la Drochia, am fost declarați drept în-
vingători pentru regiunea de nord. 

Acest joc intelectual ne-a oferit șansa reală 
de a ne implica activ în procesul social, dar și 
în cel de guvernare –  activități  inedite de for-
mare ca cetățeni activi. Pregătindu-ne intens 
și studiind mai multe materiale la temă sub 
îndrumarea dnei Lilia Vrabie (profesoară 
de educație civică), ulterior,  în cadrul jocu-
lui, am exersat cu plăcere un instrument in-
teractiv democratic și original de participare 
în procesul decizional. Cu toții am trăit clipe 
minunate, pe care le-am împărtășit cu colegii 
din liceu.

La 30 martie, curent, în incinta Parlmentu-
lui Republicii Moldova va fi organizată runda 
finală a acestui concurs. Vom avea ocazia să 
vizităm legislativul, dar și să concurăm cu re-
prezentanții din raioanele de sud și din cen-
trul  republicii.  Sperăm ca astfel de competiții 
să sporească calitățile cognitive ale cohortei 
tinerilor studioși,  din care facem parte și noi, 
întărindu-le spiritul de concurență foarte util 
în dezvoltarea personalități. 

Victoria GORBATÎI, 
Stas CEBOTARI, elevi  

or. Drochia,
Liceul Teoretic ,,M. Eminescu” 
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1. „În al nouălea cer” – 
atunci când ai o zi minunată, 
cu siguranță, această expresie 
este cea mai potrivită pentru 
a-ți exprima bucuria. Sintag-
ma provine din credința po-
pulară care spune că cerul 
este format din mai multe 
bolți. Conform legendelor, în 
bolțile cele mai de sus ajung 
doar oamenii fericiți, de unde 
și expresia deja consacrată.

2. „Dacă tăceai, filozof ră-
mâneai” – expresia a fost 
folosită pentru prima oară 
în opera filozofului antic Bo-
ethius – „Mângâierile filozofi-
ei”. Acesta a ajuns în temniță, 
pentru că a spus lucruri care 
nu au fost pe placul regelui. 
Maxima trebuie folosită cu 
discernământ, atunci când tă-
cerea poate fi salvatoare.

3. „Muncă de Sisif”. Sisif a 
fost un rege legendar, pe care 
Zeus l-a osândit pentru nesu-
punere să urce un deal din in-
fern ducând în spinare o stân-
că uriașă. Dar cum ajungea 
în vârf, stânca aluneca și Sisif 
trebuia să o ia de la început. 
Expresia se referă la o stră-
danie istovitoare și inutilă, un 
efort spre un obiectiv imposi-
bil de atins.

4. „Nici în clin, nici în mâne-
că” – dacă vrei să spui cuiva că 
nu ai nicio legătură cu o per-

soană, situație etc., vei apela 
la această sintagmă. Expresia 
este una străveche: în Tran-
silvania, țăranii obișnuiau să 
spună „în mânec” când urcau 
cu carul un deal și „în clin”, 
când coborau. Atunci când se 
opreau, carul nu era nici „în 
clin”, nici „în mânec”.

5. „La paştele cailor” este 
o expresie folosită când vine 
vorba despre ceva care nu va 
avea loc niciodată. Fraziolo-
gismul provine de la legenda 
în care, atunci când Fecioara 
Maria l-a născut pe Iisus Hris-
tos, caii au făcut o gălăgie de 
nedescris. Atunci, Fecioara 
i-ar fi blestemat să fie flămânzi 
încontinuu, în afară de o zi pe 
an, respectiv, Paștele Cailor.

6. „Vorbe de clacă” este o 
expresie folosită atunci când 
cineva vorbește inutil sau ne-
serios. Originea expresiei vine 
de la micile adunări ce aveau 
loc pe vremuri între săteni, 
numite clacă. Aceștia se adu-
nau și se ajutau la muncă, iar 
în acest timp spuneau tot felul 
de snoave sau bârfe din sat.

7. „S-a dus pe apa Sâmbe-
tei…”. Apa sâmbetei era, într-
o veche credință, un râu care 
se vărsa în Infern, deci tot ce 
cădea în acea apă nu mai pu-
tea fi găsit.

Victoria POPOVICI  

Talentul şi munca 
Mă numesc Gabriela Mahu. 

Sunt din satul Buţeni şi am 13 ani. 
Pasiunea mea este arta plastică. 
Îmi place mai mult să pictez în 
acuarelă ― peisaje, în special la 
tema marină. Frecventez  Şcoala 
de Arte „Timotei Bătrânu” şi sunt 
în ultimul an de studii. Îmi place 
lectura, limbile străine (îndeosebi 
franceza,  engleza) şi călătoriile. 
Am fost deja în România, Ucraina 
şi Bulgaria, iar Italia am vizitat-o 
de cinci ori, de unde m-am întors 
cu impresii plăcute. Am fost inte-
resată să cunosc această ţară cu 
o istorie bogată, unde au trăit şi 
creat Leonardo da Vinci, Rafael, 
Michelangelo, Giotto şi alţi mari artişti ai Renaş-
terii. Am şi un vis: la majorat, să-mi fac o carieră 
de pictoriţă chiar în Italia.

Meseria pentru care optez ar fi cea de designer 
vestimentar. Deşi nu prea am posibilităţi, fac deja 

nişte schiţe. Deocamdată mai stau 
pe gânduri: pot să fiu şi avocat, de 
ce nu? Ai, mei, însă, îmi sugerează 
să învăţ foarte bine la toate dis-
ciplinele şcolare pentru a reuşi în 
viaţă. Eu depun străduinţă şi de-
acum al şaptelea an sunt eminen-
tă. Scopul meu în viaţă este să de-
vin un om de succes, descoperind 
lumea artelor frumoase. Dar, mai 
întâi de toate, e să le port de grijă 
celor apropiaţi, făcându-i mândri 
de alegerea mea.

Am avut ocazia să particip, în câ-
teva rânduri, la olimpiada şcolară 
de educaţie plastică. Mi-au prins 
bine consultaţiile în domeniu 

ale profesoarei mele dna Vera Tcaci. A fost o 
experienţă de neuitat. Sper că în anul acesta mă 
voi clasa pe un loc premiant. Dânsa e de părerea 
că în ceea ce mă priveşte, acesta e doar începu-
tul şi că mai e loc pentru atâtea şi atâtea realizări 

în pictura de viitor; că îmi voi schim-
ba părerea şi nu va mai fi nevoie să 
plec la studii în altă ţară, ci îmi voi 
zidi viitorul aici, acasă, pe acest pi-
cior de plai lăsat nouă moştenire de 
la Domnul. Se ştie, m-a mai asigurat 
dna Vera, că reuşeşti oriunde te-ai 
afla, dacă depui efort şi suflet. Po-
etul Grigore Vieru scria: „Talentul 
numai a spus că mă ajută, iar mun-
ca chiar m-a ajutat”. 

Gabriela MaHu, 
elevă în clasa a vI-a

la liceul teoretic „M. Sadoveanu”
mun. Hânceşti

Vrei să cunoşti originea 
unor expresii consacrate?

că s-a simţit cât se poate de 
degajat: „Rarepri ai şansa să 
vorbeşti în public despre teme-
le care te macină, iar faptul că 
am decis în ultimul moment să 
ies în față se datorează şi publi-
cului care părea deschis, ceea 
ce m-a motivat mult. Credeam 
că o să am emoții, dar m-am 
simțit relaxat chiar şi după ce 

am vorbit şi i-am ascultat pe 
ceilalți cu o mare plăcere”. 

Ariadna GULIC, dimpotrivă, re-
cunoaşte că a avut mari emoţii, 
dar a fost şi foarte surprinsă reac-
ţia colegilor: „A fost o experiență 
excepțională, deoarece mereu 
am fost tentată de a vorbi în pu-
blic, dar mi-era teamă că nu-mi 
vor fi înțelese ideile. Când am 

aflat despre TEDx, 
am acceptat pro-
vocarea, iar tema 
mea a reflectat 
probleme majore 
ale societății tre-
cute prin prisma 
experienței pro-
prii. Eram foarte 
emoționată vă-
zând câtă lume 
mă ascultă, însă, 
la sfârşit, m-am 

bucurat de îmbrățişările şi recep-
tivitatea colegilor pe care sper că 
i-am inspirat să reflecteze şi ei 
asupra subiectului pe care l-am 
deschis”. 

Adriana BATRÂNCEA, pre-
şedinta senatului de elevi de 
la Liceul „Aristotel”, conside-
ră că a fost un început de bun 
augur: „Nu ştiam dinainte des-
pre ce se va discuta. Ne-am 
bucurat, pentru că elevii pot să 
mărturisească ce au pe suflet 
şi celorlalți colegi – semn că 
au încredere, aşteptându-se la 
susținere, nu la critică. A fost 
frumos, participanții s-au expri-
mat în unanimitate că aşteap-
tă noi TEDex-uri – semn că le-a 
plăcut. Vom mai organiza ase-
menea evenimente, pentru că 
de la oricine avem ce învăța”. 

Cor. „F. D.”

Povestea vorbei 

ÎMPărTăşEşTE-ţI IdEIlE!

lumina spiritului

• Amărăciunea cărții este, dintre amărăciuni, 
cea mai dulce.

• Cerem cărții fericirea pe care nu i-a putut-o 
procura omului ignoranța.

• Înainte de a deveni o filozofică amărăciune, 
cartea e o făgăduință, o bucurie, o călătorie prin 
suflete, gânduri și frumuseți.

• Țara noastră nu are ce face cu tineri 
îmbătrâniți; ei îi trebuiesc bătrâni, mulți bă-
trâni, însă tineri...

• A avea mult înseamnă adesea a stăpâni puțin.
• E artă ceea ce-i definitiv.

MAxIME şI AfOrISME 
de Tudor ArGHEZI

Semenii tăi

Desen de autoare

Zilnic auzim multe expresii consacrate, pe care 
ne-am obişnuit să le folosim în vorbirea curentă. 
Dar ştim oare cum au apărut?

Vă propunem doar câteva explicaţii: 

„Împărtășește-ți ideile!”, acesta a fost mesajul pe care au ţinut să-l adreseze colegi-
lor, dar şi tuturor celor prezenţi, participanţii la cea de-a doua ediție TEDx, care s-a 
desfăşurat recent în incinta Liceului Teoretic Republican „Aristotel” din capitală. O 
conferinţă, sub licenţa TED (Technology, Entertainment, Design – Tehnologie Diver-
tisment și Design), care a întrunit speakeri dornici de a lansa sau a afla idei ce merită 
a fi împărtăşite. Un eveniment de suflet la care elevii au fost liberi să-și spună părerile 
și să explice de ce gândesc într-un mod sau altul, anunţă diez.md.

Temele au fost variate: de la 
influenţa societăţii asupra indi-
vidului şi în ce măsură aceasta 
inhibă personalitatea, până 
la subiecte legate de câştig şi 
succes. S-a mai vorbit despre 
adolescenţă şi vulnerabilitatea 
adolescentului, despre prima 
relaţie de dragoste şi iluziile pe 
care şi le creează, de obicei, ti-
nerii în raport cu aceasta. S-au 
ţinut şi discursuri improvizate 
legate de viaţa socială şi altele.

Marius MARIN, cel care a 
participat cu un discurs, spune Secvenţe de la manifestare

• toată lumea e atentă...
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Un elefant și un șoricel se 
plimbă prin deșert. Deodată, 
șoricelul se întoarce și excla-
mă, uimit:

– Vai, cât praf ridicăm în 
urma noastră!

*  *  *
– De câteva luni, îl tot dre-

sez pe Bobiţă să latre când îi 
este foame.

– Şi ai reușit?
– Da. De fiecare dată când 

mă aude lătrând, se apucă de 
mâncat.

*  *  *
– Cel mai deștept animal e 

vulpea. Am alergat o zi întrea-
gă și, când am  prins-o, s-a do-
vedit a fi un câine.

*  *  *
Radu se destăinuiește cole-

gilor:
– Bunelul meu poartă cu 

sine trei perechi de ochelari.
– Pentru ce tocmai atâtea? 

întreabă, nedumeriţi, priete-
nii.

– O pereche e pentru a ve-
dea de aproape, alta, pentru 
a vedea la distanţă.

– Şi a treia?
– Cu a treia le caută pe cele-

lalte două.
*  *  *

– Cum se face, Ionele, că 
azi n-ai întârziat la școală? în-
treabă învăţătoarea.

– Păi, s-a defectat troleibu-
zul și am fost nevoit să vin pe 

jos.

Glume

ODATă, DEmulT…

EşTI ISTEţ?

VALIZA VESELĂ

Claudia PARTOLE
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Eram mică și prostuță! Așa tre-
buie să fi fost, altfel nu spuneam 
vorbele pe care le-am spus… 

Era amiază. Vitele rumegau în 
liniște, fluturându-și cozile-evan-
tai. Astfel se apărau de muște. 
Noi, păstorițele, găsiserăm un loc 
mai la umbra unei sălcii și ne gân-
deam la bucatele care ne așteptau 
în trăistuțele noastre.  Scotea fie-
care ce avea, dar, totodată, trăgea 
cu ochiul la merindele celorlalte. 
Ni se părea mai gustoasă bucăți-
ca altcuiva. Eu întotdeauna aveam 
pâine albă de casă, unsă cu unt, pe 
când vecina mea aducea, de fieca-
re dată, pâine neagră, stropită cu 
ulei și presărată cu sare. O gusto-
șenie nemaipomenită!. Altă fată, din altă ma-
hala, avea, de obicei, mămăligă…Eu schimbam 
pâinea mea cu a vecinei. Îmi plăcea mai mult! 
Chiar mă gândeam uneori, în sinea mea, cu ciu-
dă: când se va termina şi la noi făina din sac, să 
ajungem să cumpărăm pâine de la magazin, ca 
toată lumea…

Și, cum scoteam odată merindele din traistă, 
pachetul îmi alunecă din mână și pâinea se ros-
togoli drept în iarbă.

– Ia drac de pâine! am rostit eu, supărată.
Credeam că prietenele mele se vor amuza 

pe seama spusei mele. Nu mă așteptam să fiu 
pălmuită peste gură… Cea mai mare dintre vă-

cărițe, mai întâi, îmi plesni o palmă, apoi se 
aplecă, ridică felia de pâine și o sărută.

– Eşti o proastă, mi-a zis. Pâinii nu i se zice 
aşa!

M-am îmbufnat, am plâns și am refuzat să 
mănânc. O făceam pe supărata, dar, de fapt, 
îmi era rușine. Față de pâine…

– A fost prima și cea mai memorabilă lecție 
la tema: Sfânta Pâine!

Dragi învârtecuşi, ați avut şi voi parte de 
o lecție la această temă? Aştept să-mi po-
vestiți cum a fost şi ce învățăminte ați tras 
din ea.

INELUŞ

Copiii sunt împărțiți în două echipe, egale ca număr, 
așezate în două rânduri, în fața liniilor de plecare. 
Pe linia de plecare se plasează câte un geamantan în 
care se află: un fular, o căciuliță, un șorț, o pereche 
de mănuși cu degete, o umbrelă. La 5 metri distanță 
se fixează câte un semn.

La semnalul arbitrului, primii jucători din ambele 
echipe deschid valiza, își înnoadă fularul la gât, îm-
bracă căciulița, șorțul, mănușile, deschid umbrela și 
aleargă cu valiza în mână, înconjurând semnul. La în-
toarcere, închid umbrelele,  se dezbracă de tot echi-
pamentul și transmit valizele următorilor participanți 
care continuă jocul, iar ei își ocupă locul în rând.

Câștigă echipa al cărei ultim component termină 
primul dezechiparea și așază valiza pe linia de ple-
care.

ADRESA PRimăVERii

Hai să ne jucăm!

NU CONFUNDA!
MOMÂIE-MUMIE 

Cuvântul momâie înseamnă făptură urâtă, pocitură, arătare. 
În prima imagine vedeţi o momâ-
ie, pe care oamenii o instalează 
în grădini sau livezi, în calitate de 
sperietoare pentru păsări.

În desenul de mai jos este re-
prezentată o mumie. Patria ei este 
Egiptul antic. Egiptenii credeau că 
spiritele oamenilor continuau să 
trăiască și după moarte. Având 
în vedere că spiritul era atașat de 
corp, acesta trebuia păstrat ast-
fel, încât să se poată bucura de 
viaţa de apoi, adică îmbălsămat. Mai întâi, se înlăturau orga-
nele interne. Corpul era uscat, umplut cu mirodenii, rășini și 

uleiuri parfumate. După aceea, 
era înfășurat în bandaje de in. 
În acest stadiu corpul era deja 
o mumie. Îmbălsămătorul-șef 
purta masca lui Anibus, zeul-cal, 
care îi ocrotea pe morţi. Mici 
obiecte magice, numite amulete, 
erau așezate între straturile de 
in, pentru a proteja fiecare parte 
a corpului. În cele din urmă, mu-
miile erau închise în morminte 
mari și costisitoare. 

FAMILIA MEA
Mama mea e-nvăţătoare,
O iubesc eu tare-tare.
tatăl meu e un voinic,
Harnic sunt şi eu de mic.
şi bunica, şi bunelul 
Îl iubesc pe prichindelul.
Ce familie unită, 
veselă şi fericită!

Laura TERTIUC,
elevă în clasa a II-a „A”

mun. Chişinău,
Liceul Teoretic „Gh. Asachi”                       

unde oare, unde
Primăvara se ascunde,
Când afară vântul 
Din vioară cântă?
Mugurul de-aproape
a mişcat din pleoape:
– eu îi sunt stăpân 
şi-o ascund în sân...
unde oare, unde
Primăvara se ascunde,
Când mai zac troiene
albe prin poiene?

Șobolanii sunt niște vietăți foarte 
inteligente. Știu acest lucru din cele 
citite și vizionate la televizor. Dar, 
într-o zi, mi-a fost dat să mă con-
ving ce minte ageră au aceste roză-
toare. Iată cum s-a întâmplat.

De câteva ori, bunica mi s-a plâns 
că ouăle pe care le păstra în cămară 
devin din ce în mai puține. De  furat 
nu avea cine să le fure, că doar ea una intra acolo. S-a apucat să 
numere în fiecare zi ouăle și, de fiecare dată, număra cu unul 
mai puțin. Ce să fie? Cum să prindă hoțul?

 Ne-am gândit și am găsit soluția. Într-o seară, am intrat în că-
mară și ne-am pus la pândă. Așteptând așa, observăm că, din-
tr-o gaură, apare …un șobolan, apoi, încă unul, îndreptându-se 
amândoi spre farfuria cu ouă, care stătea pe podea. Unul din 
șobolani se culcă lângă vas, cu burta în sus. Celălalt luă, cu foar-
te mare atenție, un ou și îl puse pe pieptul șobolanului culcat… 
Acela îl îmbrățișă, cu lăbuțele lui mici și îndemânatice. Apoi, 
primul șobolan îl apucă pe cel culcat de coadă și începu să-l 
târască spre gaură. I-am urmărit cu privirea până au dispărut, 
cu tot cu pradă...

INELUŞ

Desen: Cristina  COvrIG

debut la”I.- Î.”

Desen de Serginia CalCatInGe, 
Dubasarii vechi, Criuleni

Filip MIRONOV

Graurul: - reiese 
Că nu-i ştiţi adresa!
şi a spus în pripă:
–  Iat-o, sub aripă!
unde oare, unde
Primăvara se ascunde
Iarna când ne-agaţă
ţurţuri albi de gheaţă?
Ghiocelu-n şoapte
Spuse astă-noapte:
– eu o ţin la gazdă, 
Ici, la cald, în brazdă.

Să ne exprimăm corect!

Peripeţii în Anul şobolanului

HOŢII  DIN CĂMARĂ
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MUZEUL SATULUI din Chișinău
MUZEUl  NOSTrU

● biserica de lemn „adormirea Maicii Domnului”, 
Muzeul Satului, Chişinău

Ion  ANTON

CUM  O MAI DUCI, LUME?...
Cum o mai duci, lume, cu dorul
Acum când, iată, e primăvară
Şi se întoarce iarăşi în ţară
Firul ierbii, o, trecătorul?
Codrul arde cu verdea lui pară,
Întinereşte-n poiană izvorul…
Cum o mai duci, lume, cu dorul
Acum când, iată, e primăvară?
Se trezeşte, galeş, ogorul,
Cântă deasupra-i o ciocârlie:
Albastrul tot mai sus o îmbie,
Verdele-n loc îi farmecă zborul…
Cum o mai duci, lume, cu dorul?

La intrarea în oraş dinspre 
aeroport, este amplasat un im-
portant obiectiv turistic, dar 
foarte puţini ştiu de existenţa 
acestuia. Vă relatăm că este o 
bisericuţă de lemn, construită în 
anul 1642, adusă din localitatea 
Hirişeni, Teleneşti, cu scopul de a 
fi îngrijită mai bine şi restaurată. 
În anul 1995 a fost înregistrată ca 
filială a Muzeului Naţional de Et-
nografie şi Istorie Naturală. Mu-

zeul găzduieşte monumente de 
arhitectură populară. Inaugurat 
în mai 1995, Muzeul Satului re-
constituie satul basarabean din 
sec. al XVII-lea – al XIX-lea. Arhi-
tectul  Eugen Bâzgu relatează că 
există un plan general al muze-
ului şi acesta ar trebui să inclu-
dă mai multe monumente: va fi 
reprodusă clopotniţa bisericii, 
va fi construită şi o casă de lemn 
tipică pentru secolul  al XVII-lea.

„De asemenea, vom face 
o fântână, porţi de lemn, o 
şcoală, două mori de vânt, două 
fântâni, aproximativ 28 de case 
în jurul bisericii şi vom pava cu 
lespezi de piatră aleile pietona-
le”, a subliniat  arhitectul. Pro-
iectul urmează să se desfăşoare 
pe o suprafaţă de 150 ha şi să 
cuprindă şase zone etnografice 
şi 165 de monumente: mori de 
vânt, mori de apă, biserici de 
lemn, case de locuit, anexe gos-
podăreşti, crucifixe, un han, o 
crâşmă şi multe altele. 

Muzeul Satului lucrează ple-
nar şi ca biserică. Aici slujbele 
se oficiază de preotul Curnic. 
Reprezentantul bisericii spune 
că aici slujbele au loc în zilele 
de sâmbătă şi duminică, iar în 
alte zile sunt stabilite cununii 
sau botezuri. E bine să ştim că 
acoperişul bisericii se înalţă la 
27 de  metri, ea fiind una dintre 
cele mai înalte biserici de lemn 
din Republica Moldova.

victoria OnOFreI, 
elevă în clasa a xII-a „b”

mun. Chişinău, 
Liceul Teoretic „Elena Alistar”

bustul domnitorului ştefan cel Mare şi Sfânt din centrul 
oraşului leova

Este un colțisor sfânt și liniștit, în care poți vedea cum au trăit strămoșii noștri. 
Aici sunt expuse în aer liber diverse unelte de uz casnic, urmează a fi construite sau 
sunt deja în construcție mori de vânt, de apă, case de locuit ca-n povești.  Lângă 
pridvorul acestor căsuțe,  mulți tineri se căsătoresc, apoi pășesc pragul bisericuței 
de lemn pentru a se cununa și a fixa amintirile lor în poze de neuitat. Toți care 
poposesc aici  rămân surprinși de fantasticul peisaj cu o atmosferă de calm.

lOCAlITATEA MEA

Răscolind filele de isto-
rie, aflăm că, la 23 ianuarie 
1495, la Huși, Ştefan, Vo-
ievodul Moldovei, încredin-
țează slujitorilor săi Petru 
și fratelui acestuia Leova 
un teren în apropierea râ-
ului Sărata. (Leova – nume 
slav de origine greacă, de 
la care, pare-se, a prove-
nit denumirea localității). 
În anul 1489, la 13 martie,  
se pomenește prima dată 
de viitoarea localitate Leo-
va cu denumirea inițială de 
„Târgul Sărății”. 

Ca târg, Leova este ates-
tat la 26 august 1806 în-
tr-un document de la Con-
stantin Moruzzi, domnul 
Moldovei, prin care propri-
etarul orașului Leova, logo-
fătul Costache Ghica este 
împuternicit să strângă 
contribuții de la toți negus-
torii care vin la iarmaroace. 

Pe parcursul anilor, orașul 
Leova a cunoscut o dezvol-
tare destul de stabilă, da-
torită faptului că se află 
pe malul râului Prut. Spre 
exemplu, în 1670, se con-
struiește primul pod peste 

râu. În 1812, orașul devine 
punct vamal și de grăniceri, 
iar deja în 1900 pe râul Prut 
ajunge primul vapor.  

Hramul orașului se sărbă-
torește la 27 octombrie, de 
Sfânta Paraschieva, aceas-
ta fiind aleasă și ca hram al 
bisericii din localitate.  În 
această zi sunt organizate 
diferite manifestări cul-
tural-artistice cu tradiții 
frumoase ce bucură toți 
locuitorii. În timpul răz-
boiului, au fost distruse 
multe obiecte economice 

și social-culturale, apoi, cu 
greu, orașul și-a revenit. 
S-au construit combinate, 
întreprinderi, dar nu s-a 
uitat și de păstrarea tra-
dițiilor prin crearea muze-
ului. Cândva, în Leova locu-
iau mulți evrei, există și un 
cimitir doar al lor, cred că 
în cadrul muzeului ar trebui 
înființată e expoziție dedi-
cată acestui fapt. 

Liliana CORCENCO, 
elevă în clasa a VI-a

or. Leova, 
L. T. „Mihai Eminescu”

DiCțiOnAR 
de istorie
(Continuare din F. D., nr. 8 din 27.02.2020)

A
Aparatcic – funcţionar al unei instituţii, organizaţii din fosta 

URSS, aflat la un post de conducere.
Aparitor:
 – (în Antichitatea romană) nume generic dat slujbaşilor publici 

(lictori, scribi, secretari, crainici etc.) care însoţeau pe magistraţii 
romani, pe preoţi, ca şi pe împărat; persoană care purta acest 
nume;

 – (în Evul Mediu) mic slujbaş (aprod, pedel) la unele instituţii 
(judecătorii, universităţi etc.)..

Apeduct roman – ansamblu de canale artificiale, uneori sus-
pendate pe arcade înalte, lungi de mai mulţi kilometri, care trans-
portau apa în oraş.

Apella – adunarea poporului în Sparta, din care făceau parte 
toţi cetăţenii cu drepturi depline trecuţi de 30 de ani, care hotăra 
pacea şi războiul şi care desemna, prin aclamaţii, eforii, membrii 
gerusiei şi pe cei doi regi.

Apex – (în Roma antică) bonetă a flaminilor.
Apocrif – atribuit în mod fals unui autor, neautentic.
Apocrisiar – (în Imperiul Bizantin şi în Imperiul Otoman) per-

soană însărcinată cu transcrierea în provincii a răspunsurilor şi a 
edictelor emise de împărat sau de sultan.

Apostazie – renegare publică a unei credinţe religioase, doctri-
ne etc. (vezi şi abjurare).

Apoteoză – solemnitate, festivitate prin care un erou sau un 
împărat era zeificat.

Aprobate – colecţie de legi votată de dieta Transilvaniei în peri-
oada lui György Rákóczi al II-lea şi care au consolidat regimul feu-
dal în această regiune.

Aprod 
– dregător al curţii domneşti în Țările Române;
– fiu de boier care slujea la curtea domnească;
– slujbaş care păzea sălile şi introducea publicul în unele 

instituţii.

(Va urma)
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Cei şapte ani de acasă

Dreptul la educaţie. Desen de Maria IOrDan, elevă, 
s. Dubăsarii vechi, r-nul Criuleni

drepturile şi responsabilită-
ţile sunt două noţiuni strâns 
legate una de alta. Părerea 
mea este că ele depind mult 
de educaţie şi de bunul simţ al 
fiecăruia. O persoană educată 
va ţine cont de normele mora-
le. Cu părere de rău, unii îşi re-
cunosc doar propriile drepturi, 
neglijându-le totalmente pe 
cele ale semenilor.  

Uneori chiar, începând cu 
clasele primare, copiii sunt di-
ferenţiaţi din cauza că unul 
este mai sărac şi altul mai 
bogat. Părinţii unora au stu-
dii mai bune, iar ai altora nu 
prea. Cei din liceu îi resping 
pe cei din internat care nu au 
haine la fel de scumpe ş.a.m.d. 
dar cel mai îngrijorător lucru 

este tendinţa elevilor de a se 
grupa, de mici, în dorinţa de 
a discrimina: cei mai slabi sau 
mai săraci sunt luaţi în râs, 
numiţi cu vorbe urâte, pore-
cliţi şi chiar loviţi...

Mă întreb: cum am pu-
tea schimba lucrurile? doar 
având fiecare cei şapte ani de 
acasă. Cred că atât părinţii, 
cât şi profesorii trebuie să dis-
cute mai mult cu copiii despre 
faptul că avem cu toţii ace-
leaşi drepturi, care implică şi 
responsabilităţi egale. fără vi-
olenţă şi ură – doar aşa putem 
păşi în Europa.

liliana COrCENCO, 
elevă în clasa a VI-a

or. leova,
liceul Teoretic „M. Eminescu”

Convenţia O.N.U. cu privire 
la Drepturile Copilului

Dreptul la educaţie
Orice copil are dreptul la educaţie şi la învăţământ. Statul are 

datoria de a oferi învăţământ primar gratuit şi obligatoriu şi, de 
asemenea, a face învăţământul secundar accesibil tuturor copiilor 
şi tinerilor. Statul trebuie să se asigure că tinerii şi copiii sunt trataţi 
corespunzător în şcoli şi că drepturile nu le sunt încălcate. 

Educaţia şcolară trebuie să urmărească dezvoltarea personalităţii 
şi aptitudinilor fiecărui copil, să-l pregătească pentru viaţa adultă 
şi să-i cultive respectul pentru drepturile omului şi pentru valorile 
propriei culturi sau ale altor culturi.

O şcoală modernă este o şcoală 
în care copiii se simt în siguranţă

Aproape 87% din elevi sunt afectați de bullying, potrivit unui studiu, re-
alizat în premieră în Moldova.

Violența în școală, sub toate 
formele sale, constituie o încăl-
care a drepturilor copilului la 
educație, sănătate și bunăstare. 
Nu putem vorbi de o educație 
de calitate, echitabilă, dacă elevii 
se confruntă cu violența în me-
diul școlar. Violența în școală se 
manifestă atât sub forma unor 
acțiuni singulare, cât și sub for-
ma intimidărilor permanente, 
înjosirilor și a hărțuirii sistema-
tice (bullying). 

Se crede în mod eronat că în 
mediul copiilor totul se întâmplă 
„în joacă”. În realitate, bullying-ul 
produce probleme emoționale și 
de comportament care pot conti-
nua în viața de adult. Experții au atras atenția 
asupra faptului că bullying-ul afectează ne-
gativ, din punct de vedere psihologic, întrea-
ga grupă/clasă de copii, nu doar victimele și 
agresorii.

Iată de ce, actualmente, multe țări din lume 
sunt interesate în elaborarea unor politici 
educaționale de prevenire și combatere a 
bullying-ului, inclusiv a hărțuirii on-line. Și în 
țara noastră Parlamentul Republicii Moldova 
împreună cu UNICEF au inițiat o serie de con-
sultări publice pe marginea acestui fenomen 

care a fost constatat în cadrul Studiului „Bul-
lying-ul in rândul adolescenților din Repu-
blica Moldova”. La prima rundă de consultări, 
organizată pe 25 februarie, au participat circa 
200 de persoane, inclusiv reprezentanți ai Par-
lamentului, Guvernului, societății civile, busi-
nessului, consiliilor elevilor, părinți, profesori, 
polițiști, sportivi.  

De exemplu, Andrei Vrabii, polițist și campi-
on european la duatlon în categoria de vârstă 
25-29 ani, a observat că fenomenul de bullying 
poate avea efecte neașteptate pentru viața și 
sănătatea copiilor: „În calitate de sportiv pro-
fesionist, polițist și doar cetățean al Republicii 
Moldova, întâlnesc deseori copii pe bicicletă și 
fără căști. Ce legătură are asta cu bullying-ul? 
Purtarea unei căști este, în primul rând, o pro-
blemă de siguranță în trafic. Majoritatea copii-
lor însă mi-au spus că nu poartă cască, deoare-
ce altfel ceilalți ar putea să râdă de ei, că sunt 
lași și le este frică să cadă.”

Alte patru consultări publice regionale pe 
marginea constatărilor studiului vor fi organi-
zate în lunile martie și aprilie, finalizând cu o 
ședință de totalizare. 

Studiul „Bullying-ul in rândul adoles-
cenților din Republica Moldova” a fost reali-
zat de către Centrul de Consultanță Sociopolis 
cu suportul UNICEF Moldova în parteneriat cu 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în 
2019.

Ce este bullying-ul? 
Cuvântul „bullying” nu are o traducere exactă 

în limba română, însă poate fi asociat cu terme-
nii de hărțuire, intimidare, terorizare, brutali-
zare.

Este o formă specifică de agresiune, cu ca-
racter repetitiv, sistematic, îndreptat împotriva 
unei persoane care are dificultăți în a se apă-
ra, în scopul demoralizării acesteia, a diminu-
ării stimei de sine și a minimalizării rolului în 

grupul social. Spre deosebire de 
violența fizică, bullying-ul inclu-
de:

a) violență verbală (insulte, po-
recle și amenințări); 

b) violență relațională (izolare, 
răspândire de zvonuri);

c) violență în mediul on-line – 
cyberbullying-ul (postarea în pu-
blic a mesajelor, pozelor denigra-
toare etc.).

Cum să faci faţă
bullying-ului 

verbal în şcoală
1. Ignoră jignirile şi părăseşte locul  
Nu privi persoana care te jignește și nu-i vor-

bi. Poți evita să rămâi în apropierea celui care 
îți vorbește urât.

2. Vorbeşte prietenos
Fii calm și cere-i politicos să se oprească. 

Schimbă subiectul.
3. Vorbeşte cu fermitate
Cere-i hotărât să se oprească și spune-i că, 

dacă nu o va face, te vei adresa profesorului/
dirigintelui.

4. Solicită sprijinul colegilor
Colegii te pot ajuta să depășești momentele 

grele.
5. Spune-i profesorului/dirigintelui
Dacă niciuna din metode nu funcționează, 

spune-i profesorului sau dirigintelui ce ți se în-
tâmplă.

Din partea redacţiei: Dragi cititori! 
Vă rugăm să ne comunicați dacă cineva 
dintre voi a fost martorul sau victima 
acestui regretabil fenomen. Cum v-ați 
simțit în situația dată? Ce ați întreprins? 
(La solicitare, vom păstra anonimatul)

O şcoală prietenoasă 
Învăţ aici, la mine acasă, 
Într-o şcoală prietenoasă, 
unde fiecare elev în parte 
Oferă lumină şi bunătate. 
Prin fapte şi lucruri bune 
vrem să ne ştie 

întreaga lume, 

Fără frică le spunem 
acum tuturor: 

aici violenţa nu are viitor! 
Carolina GRĂDINARI, 

elevă în clasa a IX-a
Gimnaziul Solonceni, 
r-nul Rezina

Concurs: „drepturi = responsabilităţi”

Concursul de eseuri, desene și poezii cu generi-
cul „Avem drepturi, avem și responsabilităţi” con-
tinuă. Participă și tu și câștigă un premiu!

Dreptul la copilărie. Desen de Ion bOtnarI,  elev, s. Dubăsarii 
vechi, r-nul Criuleni
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O poetă „înălțată 
dintr-un neam de flori”...

SUGESTII dE lECTUră

UN PEDAGOG CU HAR, 
UN ARTIST AUTENTIC...

Rubrică de iurie COlESniC

Efigii de pe Columna Noastră

Interpreţi preferaţi

O artistă neobişnuită

Nu ştiu de unde vine, nu ştiu unde se duce,
Ea are dezlegarea, ea e în toate cheia!

Dar s-a născut – se spune – a omenirii cruce
S-o poarte cu iubire: aceasta e femeia!

Camelia Florescu
Neobișnuit dintru-nceput 

atât prin modul poetic de a 
scrie al autoarei, cât și prin 
vocația de interpretă de mu-
zică ușoară, activitate căreia 
i-a consacrat patru decenii la 
rând, volumul liric „Nu-s o fată 
ca oricare” ne pune în fața unui 
adevăr împlinit: poeta conti-
nuă prin artistă în cel mai stră-
lucit stil atitudinal-personal și 
original. Este ceva firesc, dacă 
ne gândim că scena cântecu-
lui și a poeziei este aceeași, în 
fond: una de comunicare, de 
dialog cu publicul spectator/
cititor. Sobră și, totodată, des-
chisă spre mărturisire, poe-
zia volumului – metaforică în 
mare și de-o manieră etico-
civică, sentimentală și morală 
– descinde din farul ei interi-
or necontrafăcut, vertical și original: „Nu-s o fată ca oricare”. 
Punerea accentului pe original relevă un altfel de înțelegere 
a lucrurilor în esența lor socioumană și literară: „În mine ard 
luceferi,/ Dospind sub coji de vis/ Speranțe despletite/ Din cân-
tecul promis,// Mă strig febril pe mine/ Prin gări ne strig pe noi 
(pe „tatăl” și pe „fecior” – n.n.)/ Și ochiul meu de ploaie/ Ne spa-
lă pe-amândoi.// Cu stânga proptesc cerul,/ Nu mă mai plâng 
şi tac,/ Cu dreapta aprind torțe/ Și semnul crucii-mi fac,// Și 
zeii mei de humă/ Mă locuiesc blajin,/ Iar Dumnezeu cârpeşte/ 
Deasupra-mi de pelin”. Sosia lirică floresciană are senzația vie 
a topirii cuvântului în necuvânt, a metaforei în poezie cu care 
se identifică plenar, pentru că este una a harului și a condiției 
sale, ființiale, metafizice și criptice, adică „nelocuită”, ci tradusă 
în tropi și imaginară, profetică și oraculară.

Conștiința de sine a „rădăcinilor” (de „a fi rădăcini”…), 
dorința supremă „din stele să-și croiască spre cer o scară” și 
ruga în fața Domnului („Ai grijă, Doamne, de ei toți/ Și-n dreap-
ta ta să-i porți, să-i pui./ Ei nu mai au copii, nepoți/ Sunt doar 
bunicii nimănui”), devoțiunea totală în fața „icoanei mamei”, a 
tatei, a părinților constituie pentru poemele Cameliei Florescu 
un principiu vital întâi stătător și oblăduitor care ne amintește 
într-un fel sau altul (ca și-n „Dor de tată”…) că „Unul fără al-
tul suntem numai lacrima”…, vorba vine. Poemele floresciene 
sunt încercări tropice și criptice de „prefacere” ideatică a „lu-
mânărilor în torțe, personajul ei liric năzuind”, de a fi zidarul 
„speranțelor” proprii ale autoarei, privită prin „viziunea inimii” 
sale („Între două bătăi de inimă,/ Respir lumina cu frica de Dum-
nezeu,/ Deschid uşa lacrimilor cu teamă şi încrâncenare/ Și calc 
pe cer ca pe-un răzor de iubiri furate./ Cum să mă desfac din 
faşa cuvintelor, tată, şi să-mi/ fiu țipăt şi poartă şi pasăre...?”). 
Atât „Anotimpurile”, cât și „Rădăcinile”, de fapt, sunt confesi-
uni/mărturisiri (dialogal-monologale), dar care pe mai depar-
te ne întorc cu fața spre noi din câteșipatru fețele clipei mirene 
și răscolitoare, dacă nu despre destin (a se vedea în acest sens 
și piesele „La mulți ani și sărut mâna! (Mamei mele)”, „Eu știu că 
va veni o zi (Fiului meu...)”, „Sub arcul gândului spre tine (Suri-
oarei mele)”, „Aș vrea să te feresc chiar și de mine (Fiului meu)” 
și, desigur, splendida „Autoportret”.

Vocațiile de cântăreață și de poetă convețuiesc rodnic și au 
deschideri adânci spre „poezia însăși”, adică spre „poeta fără”, 
vianian vorbind. Piesele din compartimentele „Zona confuză a 
dragostei”, „Serpantine” și „Nelocuită” conțin multe dintre că-
utările personale ale autoarei care trăiește aievea în cuvânt, în 
dedesubtul metaforismului atitudinal, florescian totalmente, 
care l-a făcut pe Lucian Avramescu, în adevăr, „să descopere cu 
bucurie un talent literar autentic”, citând drept model poemul 
„Dragoste cu ferestre deschise”. Cât privește însă „melancoliile” 
și „autoportretele”, acesta vor remarca siguramente că-i „amin-
tesc de dragul de Serghei Esenin”. Oricum, lectura poemelor 
denotă o aplicare intimă față de fiece gând, față de limbajul 
țesut cu fir de mătase argintie, cu fir călăuzitor și eminamente 
de-acasă, din Acasa limbii române, frumuseții ei incomparabi-
le, care „îmbolnăvește” de sublim „tot ce a atins”.  Multe dintre 
poemele floresciene sunt antologice pentru scrisul Domniei 
Sale („Iubiri perene”, „Doar el, rebel...”, „Ca doi copaci”, „Iubire, 
noi suntem noi?”, „Mi-au înnebunit pistruii”, „Aceasta e femeia”, 
„Lanțurile ploii”, „Stația lui plus infinit”, „Pascală”, „Ora exactă a 
fericirii”, „Oamenii sunt mulți și totuși...” (cu remarcabile ver-
suri: „Viața este omul însuşi,/ Dar şi propria-nchisoare,/ Oame-
nii sunt mulți şi totuşi/ Sunt tot mai puțini sub soare”). Oricum 
poemele Cameliei Florescu sunt și un argument al „contratim-
pului” și al „lacrimii” catharctice („Când lacrimile mă destra-
mă,/ Prietenii-mi rămân balsam!”), dar și al speranței de „a vi-
bra în fir de iarbă” în „orele desculțe”, dramatice ale existenței 
socioumane. Poezia e una deosebită, deoarece descinde din 
însăși firea ei unică, însetată de apa vie a cuvintelor cu cheie la 
dor și la cetatea veșnică a iubirii. „Poeta (zice Alex Ștefănescu) 
nu imită pe nimeni”. Ea se scrie inspirat și insolit pe sine. Cân-
tecele ei sunt ale unei poete „înălțate dintr-un neam de flori”, 
„a omeniei cruce/ o poartă cu iubire” neuitând de tot ce-i viu și 
sfânt, omenesc-dumnezeiesc”.

Tudor PALLADI  

Pe Şneer Cogan poţi să-l con-
sideri, pe bună dreptate, artist 
liber şi, totodată, poţi să-l înscrii 
în rândul pedagogilor remarca-
bili. Exigent, dispus să fie înţeles 
din prima şi ascultat, el totuşi 
avea darul de a se apropia de 
discipoli şi de a-i cuceri. Şi-a for-
mat viziunile artistice conform 
şcolii germane şi le promova cu 
îndărătnicie, polemizând cu Ale-
xandru Plămădeală, care avea o 
stimă deosebită pentru el şi pen-
tru harul lui de desenator.

A educat mai multe generaţii 
care i-au purtat respectul, dar 
s-a stins înainte de vreme, în pli-
nă activitate de creaţie, în acelaşi an cu bunul său 
coleg şi prieten, Alexandru Plămădeală.

culori, Salonul al IX-lea, Chişinău, 
1938 – Ţigancă, Moldoveancă – 
Orhei, Cap de expresie, Ţigancă, 
Ţigan, Cap de expresie – Propr. 
dnei E. Gamburd, aquaforte – Cap 
de expresie, Constantinopol – Pri-
ma reproducere, reţinută pentru 
Colecţiile Statului (Salonul Oficial, 
1930), Constantinopol, Istanbul, 
Moldoveancă – Orhei, Prima re-
producere reţinută pentru colecţi-
ile Statului (Salonul Oficial 1936), 
Cap de expresie, Constantinopol 

ş.a.; Salonul VI din Chişinău, 1933 –  Portretul dlui 
P. Synadino (desen), Portretul Dlui Zamfir Arbore 

(desen), Cap de expresie (desen), 
Cap (pastel), Constantinopol aqua-
forte, Constantinopol aquaforte, 
Fiul meu (portret), Desen (sangui-
nă), Cap de expresie (desen), Cap 
de expresie (desen), Cap de expresie 
(desen), Cap de expresie (desen), 
Cap de expresie (desen), Constan-
tinopol aquaforte, Cap aquaforte, 
Cap de expresie, Hamal din Constan-
tinopol, Hamal din Constantinopol, 
Aia Sophia (desen), Constantinopol 
(desen), Constantinopol (desen), 
Cap de expresie; Salonul VII şi IX, 
Chişinău, 1934 – Hamal de la Con-
stantinopol, Hamal, Cap de expresie, 
Sanghi, Cap. Sanghi, Cap. Sanghi, 
Cap. Desen, Cap. Desen, Cap. Desen, 
aquaforte – Cap de expresie, Maica 
Domnului, Balcic (ciclu din 3 lucrări), 
Constantinopol (ciclu din 3 lucrări), 

Cortul țigănesc, Nud; Chişinău, 1939 – Copia după 
autoportretul lui N. Grigorescu,  Ţigancă (desen), 
Ţigancă din Orhei, Cap de expresie, Moldoveancă 
– Orhei (aquaforte), Cap de expresie, Constantin-
opol ş.a.

A participat la Saloanele Oficiale din Bucureşti, 
ediţiile din anii: 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 
1929, 1931 şi la Saloanle Oficiale de Desen, 
Gravură, Afiş, ediţiile din anii:1930, 1934, 1936, 
1937, 1938, 1939.

Lucrările lui au fost procurate de Regele Ferdi-
nand I şi Regina Maria. A fost decorat cu ordinul 
„Coroana României” şi medalia „Pentru meri-
te”(1922).

Academicianul Igor Grabari schiţează un por-
tret al artistului Şneer Cogan:

„O figură interesantă în plastica basarabeană 
este pictorul şi graficianul Şneer Cogan (1875-
1940), cunoscut, mai ales, ca grafician, dar are 
merite serioase şi în domeniul picturii, mai ales 
în pictura portretistică s-a evidenţiat printr-o vi-
ziune inedită, multă originalitate în rezolvarea 
unor probleme plastice.”

Dezvoltarea graficii moldoveneşti este strâns 
legată de numele acestui pictor. Şneer Cogan a 
lăsat ca moştenire nu numai o operă valoroasă, 
ci şi câteva generaţii de artişti plastici autentici...

Biografia lui enciclopedică impresionează:
COGAN, Şneer (30.V.1875, Orhei – 2.III.1940, 

Chişinău), grafician.
Studii: Gimnaziul din Orhei (1889), Şcoala de 

Arte Plastice din Odesa, Academia Regală din 
München (Germania).

A revenit în Basarabia în 1914 şi a fondat Şcoala 
particulară (1915). La propunerea lui Alexandru 
Plămădeală, devine profesor la Şcoala de Arte 
Frumoase din Chişinău, unde predă  desenul şi 
pictura (1919-1940). A fost membru fondator al 
Societăţii de Belle-Arte din Basarabia (1921) şi a 
expus în cadrul Saloanelor acestei asociaţii.

Lucrări: acvaforte – Casă moldovenească, Că-
suțe moldoveneşti, Interior, Biserica Măzărache; 
în ulei – Fiul meu, Hamal din Constantinopol, 
Femeie bătrână, Un moşneag, Portretul unei ți-
gănci; din Colecţia Bezviconi – Vila la Chişinău 
(aquaforte), Maica Domnului (litografie), Cap de 
bătrână (desen).

Expuse la Societatea de Belle-Arte din Basarabia, 
Salonul III din Chişinău, 1927 – Balcic (ciclu din 12 
lucrări), Castelul Brâncoveanu, Cimitirul israelit; 
aquaforte – Casă țărănească, Biserica sf. Măzăra-
che, Catedrala Orhei, Curtea țărănească, Dealul 
Inzov, Catedrala din Chişinău, Ţigan bătrân, Balcic 
(ciclu din 5 lucrări), Vila Micinim, Cimitirul israe-
lit, Piața Mitropoliei, Lângă crucifix – aquaforte în 

şneer Cogan „biserica Mă-
zărache. Chişinău” (acva-

forte), 1915-16

Tânăra  artistă din Chişinău, 
alexandrina Hristov, a devenit 
populară datorită piesei „Fata 
merge pe jos” din primul său al-
bum „Om de lut”, lansat în 2009. 

Tatăl Alexandrinei este ce-
lebrul pictor Victor Hristov, 
iar mama ei a fost actriţă şi 
cântăreaţă. Artista a început să 
cânte la pian şi să-şi compună 
propriile cântece la vârsta de 
8 ani. A absolvit Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte Plasti-
ce din Chişinău. Activitatea sa 
este legată de muzică, pictu-
ră şi poezie, pe care le îmbină 
foarte reuşit. În anul 2005, a 
fost una dintre protagonistele 
filmului „Trois femmes de Mol-
davie”, în regia lui Paul Cuzuioc, 
pe a cărui coloană sonoră s-au 
aflat câteva dintre piesele sale. 

În urma realizării acestui film, 
s-a mutat în România, unde a 
avut primele sale apariţii într-o 
serie de concerte la Cafe Deko 
din Bucureşti, apoi  a evoluat la 
Festivalul de Jazz de la Gărâna.  
A participat la emisiuni pre-
cum „Teo” (Pro TV), „Garantat 
100%” (TVR) ori „Duminica în 
familie” (Antena 1). 

Alexandrina cântă în română, 
franceză şi rusă. Stilul său muzi-
cal este greu de definit, dar se 
încadrează între pop acustic, 
rock contemporan, alternative, 
jazz şi soul, cu elemente inova-
toare la nivelul compoziţiei şi 
versurilor. Tânăra apare adesea 
pe scenă alături de o trupă de 
instrumentişti, dar uneori îşi 
susţine recitalul în formulă vo-
ce-pian.

Cel de-al doilea album al ei, 
intitulat „Flori de spin”, a fost 
lansat în 2014. Ca manieră de 
interpretare este aproape de 
Tori Amos, cu el împărtăşind  
trăsături precum sensibilitatea 
şi versatilitatea vocii. Alţi artişti 
care au influenţat-o sunt PJ 
Harvey, Bjork, Morcheeba.

Renata cUPcEA
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inSPiRAțiA şi 
culorile primăverii

Primăvara pe plaiul meu. 
Desen de Irina LEAHU

Ina CALCATINGE: – De cât timp frecventezi şcoala de arte şi ce 
te-a făcut să alegi anume pictura?

Irina LEAHU: – Frecventez această instituţie deja al treilea an, însă 
dragostea mea faţă de artă ţine de frageda copilărie. Azi nu-mi pot 
imagina cum aş putea să nu desenez. De fapt, familia mea, profe-
sorii, amicii, dar şi colegii de clasă m-au susţinut mereu în căutările 
mele de creaţie pentru care fapt le sunt recunoscătoare.

I. C. : – Care-s sursele tale de inspiraţie?
Eugen DIGOL: – Mai întâi, natura, adică peisajele din satul de 

baştină, dar, spre final, lucrările mele capătă o notă imaginară.
I. C. : – Pe lângă frecventarea şcolii de arte ce te mai preocupă?
Valeria RUSSU: – Îmi place foarte mult să citesc. Prin interme-

diul cărţilor descopăr universul uman. Mi-ar mai plăcea să aflu cât 
mai multe informaţii despre pictorii renumiţi şi opera acestora 
care mă fascinează de câte ori o privesc şi o admir.

I. C. : – Care tehnici de lucru la şevalet preferi? Ce pictezi, în 
special?!

Nina MIRCEA: – Prefer tehnica picturii în guaşă. În lucrările mele 
reprezint îndeosebi natura statică, dar uneori şi portretul.

I. C. : – Care-ţi sunt aspiraţiile şi proiectele de viitor? Cum se în-
cadrează în acestea cunoştinţele obţinute în cadrul orelor de arta 
plastică?

Alexandrina CUCIUC: – Visul meu e să devin designer vestimen-
tar şi să creez cele mai frumoase şi originale ţinute pentru  con-
temporanii noştri. Orele de arta plastică îmi înlesnesc formarea şi  
dezvoltarea abilităţilor profesionale în acest domeniu.

I. C. : – Pe lângă satisfacţia sufletească ce-ţi mai oferă pictura?
Corina AŞTIFENI: – Cred că aceasta contribuie, în general, la dez-

voltarea deprinderilor practice, dar şi a imaginaţiei. Odată ce am 
ales această cale, bineînţeles, vreau să transmit  lumii, prin culori, 
trăirile mele interioare.

I. C. : – la ce concursuri locale, raionale şi naţionale participaţi? 
Care-s cele mai semnificative?

Marina NOVAC: – Însoţiţi de profesoarele noastre doamnele 
Ana Barborosa şi Victoria Lungu, mergem la diverse concursuri, 
precum: „Migraţia aduce culoare” (organizat de PNUD), „Medi-
cul prin ochii copiilor” (organizator – UMF „N. Testimiţeanu”) şi 
„Lumea în viziunea copiilor” (Centrul Republican pentru Copii şi 
Tineret „Artico”).

I. C. : – Pe lângă concursurile enumerate, voi, tinerii de creaţie, 
vizitaţi şi alte expoziţii de amploare raională sau republicană? 

Dragoș-Tudor CHETRUŞCA: – Fără doar şi poate, suntem nelip-
siţi de la expoziţiile colective, organizate cu ocazia diferitelor eve-
nimente în cadrul localităţii, la Şcoala de Artă, la cea primară, la 
Liceul Teoretic, dar şi la Biblioteca Publică. Aceste participări ne 
înaripează şi ne dau curaj în forţele proprii şi ne înlesnesc schim-
bul de experienţă. 

Încheiem aici mărturisirile micilor noștri pictori cu speranţa că 
lucrările lor de la acest vernisaj vor avea ecou în sufletul citito-
rilor revistei precum o au culorile primăverii, căci arta, asemeni-
pâinii noastre cea de toate zilele, ne salvează și ne  ocrotește în 
calea noastră spre tot ce e frumos.   

Consemnare: Ina CalCatInGe, colaboratoare la 
biblioteca Publică Dubăsarii vechi 
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În ediţia de azi a rubricii „Vernisaj” vă propu-
nem o anchetă-fulger cu elevi de la Şcoala de Arte 
„V.Glinca” din satul Dubăsarii Vechi, raionul 
Criuleni. 
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