
MAXIMA  SĂPTĂMÂNII

30 ianuarie, 2020
Nr. 4 (4298)
Preţul 8 lei

Fondat: martie 1941
Serie nouă:1990

ISSN 1857-3851

Are tălpi, n-are picioare; fuge iute doar la vale, iar la deal urcă agale. Ce este?
(GHICITOARE POPULARĂ)
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Salutare, dragă ORIZONT COGNITIV!
Mă sâcâie următoarea întrebare: DE CÂND și unde a 

fost inventată sania? Deși iarna aceasta este, deocamdată, 
foarte zgârcită la zăpadă, totuși sper să reușesc să mă dau 
măcar de vreo două-trei ori cu sania.  Dar, bineînțeles, 
în întrebarea mea am în vedere nu numai săniuțele pen-
tru copii, ci și săniile mari, de transport. Aștept să-mi 
satisfaceți curiozitatea mea și a altor cititori.

Victor GUȚULEAC, elev în clasa a VI-a
s. Aluniș, r-nul Râșcani

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

DE CÂND și unde a fost 
inventată sania

www.floriledalbe.md

abonarea — 2020ferată de regalități, episcopi și 
boieri moscoviți. Multe sănii re-
gale (vozok-uri) de importanță 
istorică sunt conservate și expu-
se în Arsenalul din Kremlin.

Săniile trase de om au fost 
modalitățile tradiționale de 
transport în primele expediții 
britanice de explorare în Arc-
tica și Antarctida. Săniile trase 
de câini  sunt folosite de multe 
secole în zonele nordice ale Ru-
siei și Canadei. Unele sănii au 
fost create pentru activități de 
recreere sau pentru activități 
competiționale sportive. 

În zonele temperate, în timpul 
iernii, voi, copiii, ieșiți la joacă 
și competiții cu săniile. Chiar și 
noi, cei mai în vârstă, avem mo-
mente de copilărie și… ne dăm 
cu săniuța de-a valma cu voi. 
În ceea ce privește competițiile 
sportive, cursele de sănii trase 
de câini sau slalomurile cu sănii 
și boburi (sănii competiționale) 
sunt cele mai populare.

Acum, dacă ați aflat unde și 
când a fost inventată sania, nu 
vă rămâne decât să așteptați 
ninsoarea și să ieșiți cu ea pe 
derdeluș.

― De-ar ninge cât mai repe-
de, că săniuțe și derdelușuri gă-
sim noi! parcă-i aud exclamând 
pe toți cititorii noștri, băieți și 
fete deopotrivă.

Eu, la rându-mi, înainte de a 
pune punct, mă rog cerului să 
vă dăruiască zăpadă multă și 
puhavă. Nu de alta, dar rugi-
nesc săniuțele în debara!

Ion antOn

Acord  liric
Marin MOSCU

Cal înhămat 
la sănii de stele

Oaspete frumos,
Gândul tău se plimbă
În inima mea,
Îmi arată calul
Înhămat
la sania stelelor,
Îmi pune
ramuri pe braţe –
Orga lor cântă
Pe-nţelesul

În care
Colţuroase perfecţiuni
trec iubirea 
În glorii.

rafturi încercate
Deschid
Sentimente
Văzute şi nevăzute,
un cal înhămat
la sănii de stele!

Într-adevăr, dragii mei citi-
tori, v-ați întrebat vreodată 
când și cine a inventat sania? 
Cine a creat această modalitate 
de transport hibernal? Ei bine, 
haideți să aflăm împreună cine 
este inventatorul saniei și de 
când datează această invenție.

Sania este un vehicul terestru 
având în loc de roți două  tălpi în-
guste și netede, cu ajutorul căro-
ra se deplasează prin alunecare 
pe zăpadă sau pe o altă suprafață 
lunecoasă. Săniile sunt utilizate 
pentru a transporta pasageri, 
încărcături sau, dacă e vorba de 
replicile lor mici ca dimensiuni, 
pentru ca voi, copiii, să vă dați cu 
ele pe derdeluș. Tracțiunea sani-
ei de transport se face cu ajuto-
rul unui ham sau a unei sfori, fie 
de către om, fie cu ajutorul ani-
malelor (câini, cai etc.).

De când omul folosește sania 
ca mijloc de transport și unde 
anume a fost inventată ea  rămâ-
ne, totuși, un mister. Dar istoricii 
cred că oamenii din Egiptul Antic 
au folosit pentru prima oară sa-

nia la scară largă în construcția 
piramidelor, pentru a transporta 
obiectele grele, blocurile de pia-
tră și obeliscurile.

Modele de sănii au fost des-
coperite în excavările navale 
„Viking” din Oseberg. Săniile nu 
numai că erau folositoare iarna, 
ci puteau fi trase și peste tere-
nuri umede, drumuri noroioase, 
chiar și pe teren dur, cu condiția 
ca cineva să lubrifieze tălpile 
cu ulei sau să le umezească în 
permanență cu apă. În perioa-
dele reci apa se transforma în 
gheață, iar sania aluneca mult 
mai ușor fără a fi  depus un efort 
major pentru tracțiune. În Evul 
Mediu, sania era  utilizată frec-
vent, deoarece, spre deosebire 
de vehiculele cu roți, fusese scu-
tită de taxele vamale de trecere.

Până la sfârșitul secolului al 
XIX-lea, o sanie închisă numită 
„vozok” asigura transportul de 
mare viteză prin teritoriile aco-
perite cu zăpadă din Rusia Euro-
peană și Siberia. Aceasta a fost 
modalitatea de transport pre-

• şi tu, Mickey, ai săniuţă?!
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În ce constă un comportament civilizat şi cum îl adoptăm  în viaţa cotidiană? 
Care sunt tehnicile de comunicare şi cooperare în cadrul unui grup? Cum 
manifestăm o atitudine pozitivă faţă de sine, faţă de ceilalţi şi faţă de mediul 
înconjurător? La acestea şi multe alte întrebări ce ţin de bunele maniere au 
aflat răspuns elevii din clasele primare de la Liceul Teoretic „Dante Alighi-
eri” din capitală.  Şi, pentru a le memora mai bine, ei au devenit eroii unor 
scenete şi dialoguri scurte cu caracter educativ, au participat la numeroase 
activităţi din care au învăţat cum să respecte normele de conduită în societate. 

Biblioteca – 
o fereastră 

către lumină

„ O  Z I 

după care au discutat despre 
aceea cum se cuvine să ne 
purtăm  la școală, la cantină, 
în pauze, la lecții, în excursii, 
în familie, la teatru, pe stradă, 
în parc etc.

„Bunele maniere – știința 
bunului simț” s-au nu-

mit lecțiile desfășurate în cla-
sele a III-a de învățătoarele 
Maria Margine, Mariana 
Filipenco, Veronica Mano-
le și Valentina Grostopor. 
Elevii au călătorit în lumea 
poveștilor, prezentând fiecare 
câte un personaj îndrăgit, de-
scriindu-l și argumentându-i 

comportamentul politicos 
sau, dimpotrivă, necuviincios. 
De asemenea, au dramatizat, 
au ajutat un personaj negativ 
să învețe bunele maniere și 
cuvintele magice și au parti-
cipat la dezbateri. Produsele 
finale obținute de ei au fost: 
Lapbook-ul comun, Proiectul 
„Eroii manierați”, prezentări 
de bune practici.

Elevii din clasele a IV-a 
au prezentat lecții cu 

genericul „Bunele maniere – 
calea către cel de lângă mine”. 
Ghidați de învățătoarele Vera 
Triboi, Maria Gălușcă, Lilia-

Prima lecţie a vieţii (clasa I-i „C”)

Poezia lui Tudor  
Ora de literatură

S-a întâmplat pe 17 ianua-
rie, curent, când copiii au trăit, 
împreună cu ghizii lor spiritu-
ali, „O zi altfel” în cadrul pro-
iectului educativ „Bunele ma-
niere – știința bunului simț”.

Doamnele învățătoare Ala 
Leca, Liuba Paiu, Maria Gă-
lușcă, Maria Margine, Ala 
Şeptelici, Valentina Grosto-
por, Teodora Scaleţchi, Ve-
ronica Manole, Rodica Mu-
ruz, Mariana Filipenco, Vera 
Triboi, Valentina Breahnă, 
Liliana Sâmbotean, Mariana 
Cuconașu, Tatiana Andro-
nic, Elena Gorgan au depus 
maximum efort pentru a or-

respectarea unui  com-
portament civilizat, au 
fost aplicate diverse me-
tode și tehnici de lucru, 
cum ar fi: observarea, 
lectura, conversația, ex-
plicația, învățarea prin 
descoperire, jocuri de 
rol, de creație, pro și con-
tra, adevărat sau fals, așa 
da, așa nu ș.a.. 

De exemplu, elevii 
din clasele I-i au 

fost antrenați de învățătoarele 
lor Ala Leca, Ala Şepelici, Li-
liana Sâmbotean și Elena 
Gorgan în mai multe jocuri 
captivante cu genericul „Bu-
nele maniere – prima lecție a 
vieții”. Copiii au alcătuit „Soa-
rele politeții”, „Topul cuvinte-
lor magice”, iar prin interme-
diul unui comics au învățat 
bunele maniere de la eroii din 
povești. 

Clasele a II-a au participat 
la concursul cu generi-

cul „Cunosc bunele maniere”, 
demonstrând că sunt buni 
prieteni cu regulile de condu-
ită. Ghidați de învățătoarele 
Liuba Paiu, Rodica Muruz, 
Valentina Breahnă, Teodo-
ra Scaleţchi și Tatiana An-
dronic, au făcut prezentarea 
cărții „Bunele maniere”, au 
realizat un lapbook comun, Ghidaţi de „Soarele politeţii” (clasa I-i „B”)

Orizont cultural

Activitățile amuzante, concursul şi jocuri-
le de rol şi cele distractive le permit copii-
lor o mai bună asimilare a cunoştințelor, for-
mându-li-se gândirea, fluența în exprimare şi 
experiența în rezolvarea problemelor legate 
de vârstă. Abilitățile respective sunt stimu-
late şi în cadrul serviciului „Ora de codare”, 
unde elevi, la fel, prin intermediul jocului, 
deprind utilizarea rațională a tehnologiilor 
informaționale (în cazul în care au la înde-
mână un calculator conectat la internet). 

Astfel copiii din localitate înțeleg mai 
bine care este preocuparea unui progra-
mator şi cum se scriu primele linii de cod, 
iar căpătând cunoştințe noi în domeniul ma-
tematicii sau fizicii, îşi dezvoltă atenția şi 
creativitatea. 

Pentru adolescenți, dar şi pentru tineri 
sunt organizate periodic  instruiri la ca-
pitolul ghidării în carieră, bazate pe pro-
gramul „peer-led” cu genericul „Viitorul 
meu începe azi!”. Acestea sunt orientate 
spre evaluarea abilităților şi posibilităților 

personale întru alegerea profesiei, în con-
textul dat fiind binevenit suportul profe-
sorilor de la  Liceul Teoretic „N.Donici” în 
persoana dnei Viorica Macarenco.

La Clubul „Creativitate”, deschis în par-
teneriat cu un meşter popular local, vin 
copiii ce doresc să-şi  dezvolte  harul ar-
tistic şi dragostea față de frumos.

Să nu uităm, totuşi, că biblioteca înseam-
nă, mai întâi de toate, carte, adică lectură. 
De aceea „Spitalul cărților” e frecventat 
de copii care prelungesc viața cărților, 
reparându-le. Le vorbim micilor cititori 
despre istoria şi componentele unui volum, 
apoi elevii selectează una din cărțile care 
va fi citită de întregul grup. 

Biblioteca, această fereastră deschisă 
către lumină, organizează serate literare, 
recitaluri de poezie şi concursuri de dese-
ne, activități de care adevărații prieteni ai 
instituției noastre se arată a fi, pur şi sim-
plu, încântați, astfel participând cu drag la 
viața culturală şi socială a comunității.

Ina CALCATINGE, 
şefă a Bibliotecii Publice 

s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni

Bunele maniere - ştiinţa bunului simţ (clasa a III-a „D”)

ACTUALITATE • răBOj  InfOrMatIV

„Bunele maniere nu sunt lucru de puţină însemnătate, ci ro-
dul unei firi nobile şi al unui spirit cinstit.”   (Emerson) LA LICEUL TEORETIC 

ganiza lecțiile într-un mod 
atractiv și interesant întru 
dezvoltarea personală a fie-
cărui copil. Pentru a-și moti-
va discipolii în cunoașterea și 

La Biblioteca Publică din Dubăsa-
rii Vechi, Criuleni, activează Clubul 
Conversațional de Limbă Engleză orga-
nizat de un voluntar de la Corpul Păcii 
care oferă elevilor de 7-12 ani (a căror 
situație financiară nu le permite achita-
rea unor lecții particulare) posibilitatea 
de a învăța engleza înafara școlii. 

Eseu de  Ion Anton, Republica Moldova, Chişinău

„Poezia este însăşi viaţa, e 
umbra şi lumina care catife-

lează natura şi dă omului sen-
zaţia că trăieşte cu planetele 
lui în cer.” ( Tudor Arghezi)

Jocul constituie una dintre 
cele mai importante activi-
tăți pe care un copil le poate 
desfășura. Fiecare părinte 
trebuie să permită realizarea 
acestui proces și să-i procure 
copilului o mulțime de jucării 
care să-l stimuleze și să-i dez-
volte imaginația creatoare. 
De cele mai multe ori, jucări-
ile sunt educative, distractive, 
plăcute, ele reprezentând și 
pentru părinți o modalitate la 
îndemână de a educa un copil 
fără a fi tot timpul lângă el.

Dar oare, lăsând la o parte 
joaca cu jucăriile, câți din-
tre noi ne punem întreba-
rea: „Există și altfel de jocuri 
pentru copilul meu? Există 
într-adevăr, un joc care nu 
necesită neapărat costuri și 
jucării?”. Acesta este jocul 
prin cuvinte: poezia și proza. 
Nu întâmplător Tudor Ar-
ghezi își intitulează volumul 
pentru copii în proză „Cartea 
cu jucării” (1931), urmat ul-
terior de volumele de poezie 
„Cântec de adormit Mitzura”, 
„Buruieni”, „Mărțișoare”, „Pri-
saca”, „Zdreanță” ș.a. Poezia 
se adresează, în primul rând, 
afectivității copiilor și produ-
ce multă plăcere prin rimă și 

muzicalitate. Copilul intră în 
lumea poeziei și poezia intră 
în viața copilului prin asocie-
rea jocului propriu-zis cu jo-
cul vorbelor versificate, prin 
asocierea unei acțiuni ludice 
efective cu acțiunea ludică 
exprimată verbal. Cuvintele 
vor fi considerate de Tudor 
Arghezi și receptate la fel de 
copii drept un fel de „obiec-
te”. Aceste obiecte copilul le 
va mânui cu bucurie, delec-
tându-se la auzul lor și inven-
tând noi expresii și sonorități 
necunoscute, dar armonizate. 
Pe măsura vârstei, pe baza 
acumulărilor individuale, dar, 
mai ales, în cadrul colectiv 
prielnic al grădiniței și școlii, 
copiii pot fi introduși și în lu-
mea miraculoasă a poeziei.

Importanța poeziei este 
evidentă și Arghezi conști-
entiza acest aspect. Copiii re-
acționează încă de la naștere 
la sunete și la auzul vocilor 
umane. La 18 luni, un bebeluș 
poate să recunoască aproxi-
mativ 100 de cuvinte și poate 
să rostească în jur de 12. În-
cepând de la această vârstă, 
vorbirea se dezvoltă rapid și, 
până la vârsta de doi ani, un 
copil poate să intre în lumea 
mirifică a poeziilor, imitând 
rime simple. Având o temati-
că variată, poeziile lui Tudor 
Arghezi pot fi folosite în acti-
vitatea educativ-cognitivă nu 
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Mă simt deosibită 
în lumea dansului

Copii dotaţi

Fetița vorbește cu mare entuziasm despre lecțiile de dans, 
dar și mai emoționată este în timpul competițiilor și concer-
telor. Cu toate că se descurcă de minune, oricum crede că se 
poate și mai bine. Antrenamentele le face la „Alternativa Dance 
Academy”.  

În primăvara  anului  2019, a participat la Cupa Moldovei de 
dans și a luat locul întâi. La finele anului 2019, Ștefania s-a cla-
sat pe locul II la Concursul „Street Dance Juvenali”. 

― Atunci când dansez, parcă aș fi într-o altă lume și asta mă 
face să mă simt diferită, deosibită, spune Ștefania. Pe lângă 
dans, mai fac și ore de dicție și teatru  la Centrul „Ghiocel”. Îmi 
place mult limba engleză, pe care o învăț suplimentar la „Lin-
guata”, a adăugat ea.

La expoziția Internațională-Concurs „Învingător prin artă”, 
desfășurat la Iași, România, mica artistă a ocupat locul I. A în-
cântat publicul și la Open Cup Moldova Modern Dance, unde a 
obținut locul IV în formație, la  dans modern de estradă Juve-
nali.

Are o mulțime de talente, pe care le dezvoltă treptat, și cu 
mare drag își petrece timpul, făcând ceea ce îi place. Este o fire 
ambițioasă și independentă, oricând dispusă să comunice cu 
cei din jur. Își dorește foarte mult să devină actriță și dansatoa-
re celebră și să se afirme la spectacole, concerte și concursuri 
naționale și internaționale.

Renata CUPCEA

Diplome pentru comportament exemplar (clasa a IV-a „B”)

ALTFEL”
„Dante alIGhIerI” DIn ChIşInău

„eroii manieraţi” (clasa a III-a „C”)

←   Ghidul nostru de bună purtare (clasa a IV-a „C”)

na Sâmbotean, ei au realizat 
un ghid de bună purtare, au 
oferit diplome colegilor cu un 
comportament exemplar, au 
dramatizat anumite situații.

Copiii, împreună cu 
doamnele învățătoare, 

au avut parte și de o surpriză. 
Le-a pregătit-o trupa de actori 
alcătuită din elevi ai claselor a 
II-a și a IV-a (învățătoare Ta-
tiana Andronic și Mariana  
Cuconașu), care au prezentat 
spectacolul  „O zi de naștere”. 

Micii spectatori au fost puși la 
încercare, oferindu-li-se po-
sibilitatea să observe diver-
se tipuri de comportamente: 
manierat, dar și nepoliticos. 
După vizionare, toți erau dor-
nici să facă schimb de impre-
sii. Așa că s-au retras în sălile 
de clasă, unde au fost organi-
zate dezbateri. 

„O zi altfel” a avut și un fi-
nal pe potrivă. La sfârșitul 
activităților, în fiecare clasă, 
copiilor le-au fost înmânate 

eticheta reprezintă cartea de 
vizită a fiecărui individ în so-
cietate. Să avem bune manie-
re înseamnă:

• să avem o ţinută decentă şi 
un limbaj impecabil;

• să ne comportăm cuviin-
cios cu cei din jurul nostru;

• să fim politicoşi şi agrea-
bili;

• să ne respectăm pe noi înşi-
ne şi pe cei din preajmă;

• să ne stăpânim emoţiile şi 
impulsurile;

• să fim concilianţi, să ştim 
să aplanăm conflictele şi să le 
evităm;

• să ne stabilim şi să respec-
tăm propriile noastre principii 
morale;

• să avem simţul responsabi-
lităţii;

• să fim diplomaţi, să ştim a 
acţiona corect în orice situaţie. 

Liuba PAIU, 
director adjunct

Veronica MANOLE, 
învăţătoare 

la clasa a III-a „C”

Diplome de elevi manierați. 
Astfel demonstrându-se că 
stăpânesc deja o parte din 
bunele maniere, iar restul nu 
sunt greu de învățat. 

CARTe de ViziTă
Tot mai des ne convingem 

că felul nostru de a folosi cu-
vintele ne influențează orice 
relație. Îi percepem pe cei din 
preajmă prin comportamen-
tul pe care îl manifestă în di-
ferite situații. Manierele sau 

doar pentru simpla memora-
re și reproducere, ci și pen-
tru stimularea creativității, 
a capacității de comunicare 
corectă, fluentă, expresivă. 
Expresia literară poate fi va-
lorificată la vârsta de 3-6 ani 
și poate fi considerată declan-
șatorul decisiv al noului sta-
diu prin însușirea conștientă 
a „limbajului artistic”.

Valorificarea acesteia se re-
alizează prin procesul de me-
morizare. În acest proces al 
memorizării, trebuie să ținem 
cont de legătura dintre con-
ținutul poeziei și tema abor-
dată, dar și de accesibilitatea 
poeziei în funcție de limbaj și 
vârstă. La 5-6 ani, bunăoară, 
copiii vor asculta cu interes 
poezia „Zdreanță”, citită de 
educatoare. Pe când în clasa 
a II-a - a IV-a, elevii vor me-
moriza și recita cu pasiune 
această minunată poezie pen-
tru copii de diferite vârste. 
Deci alegerea unei poezii se 
realizează în funcție de vâr-
stă. Așadar, la vârsta de 2 ani, 
părinții și educatorii încep 
cu poezii alcătuite din patru 
versuri. Și din „Zdreanță” i se 
citesc copilului primele patru 
versuri: „L-ați văzut cumva 
pe Zdreanță,/ Cel cu ochii de 
faianță?/E un câine zdrențu-
ros/ De fricos, dar e frumos.” 
Treptat, procesul va deveni 
mai complex, deoarece la vâr-

sta de trei-patru ani copilul 
are capacitatea să rețină o 
poezie din 8 versuri. La vârsta 
de 5-6 ani, copilul este capabil 
să rețină poezii formate chiar 
din patru strofe. Activitatea 
de învățare a poeziilor pentru 
copii de Tudor Arghezi e obli-
gatoriu să înceapă cu etapa 
introductivă, când se asigură 
fondul afectiv și cel cognitiv, 
pe care se bazează înțelege-
rea și învățarea conștientă a 
poeziei. Prin procedeele utili-
zate pentru captarea atenției 
este important să asigurăm 
atmosfera emoțională care 
să motiveze interesul copiilor 
pentru învățarea poeziei și să 
le asigure starea afectivă ne-
cesară asimilării sentimentu-
lui exprimat în versuri.

De cele mai multe ori, pre-
gătim copiii pentru memori-
zare prin diferite jocuri sau 
chiar prin valorificarea expe-
rienței imediate, provocate 
printr-o observare directă a 
unui fenomen, obiect, pasăre 
sau animal (știubeiul și albi-
nele din grupajul „Prisaca”, 
pisica din poezia „Mâța”, cățe-
lul din „Zdreanță” și ,Inimă de 
câine”, gâsca din „Gâri-Gâri”, 
pițigoii, vrăbiuțele etc. din po-
eziile „Nepăsarea” și „Pițigo-
ii”). De asemenea, copiii sunt 
familiarizați cu textul poezi-
ilor lui Tudor Arghezi prin 
scurte narațiuni. Într-o formă 

simplă, atractivă, se prezintă 
conținutul poeziei și se expli-
că expresiile, făcându-le ac-
cesibile copiilor. Ţinând cont 
de particularitățile gândirii, 
vorbirii și imaginației copii-
lor, mai ales la preșcolarii și 
clasele primare, în procesul 
de memorizare educatoarele 
și învățătoarele din Republica 
Moldova apelează cu succes 
la ilustrații care reprezintă 
fragmente sau momente spe-
cifice din poezie.

Punerea în „relație” a pre-
școlarului și a copiilor de vâr-
stă școlară cu „literatura”, cu 
poezia lui Tudor Arghezi, în 
special, presupune alegerea 
unor forme adecvate vârstei 
copilului care să exercite o 
influență educativă majoră 
asupra acestuia. Copilăria 
este cel mai important sta-
diu al dezvoltării. Nu trebuie 
să fie considerată o perioadă 
de tranziție. Ceea ce se pierde 
sau se omite în dezvoltarea 
copilului nu se poate dobân-
di sau redobândi niciodată la 
fel de bine într-un stadiu ul-
terior. De aceea, când ne pre-
ocupă rolul unei discipline în 
educarea copilului, trebuie să 
avem în vedere tot ce se poa-
te dobândi maximal la această 
vârstă. 

(Din revista
 „Antemeridian & 

Postmeridian”, nr.15, 
Târgu-Jiu, 2019)

Lumina spiritului

• În iubire, totul se schimbă, toate devin în-
semnate: dintr-un nimic se naşte un colos. 

• Ca să fii respectat, începe prin a te respecta. 
• Dezvață-te să respecți fațada până ce n-ai 

văzut interiorul. 
• Un leneş sau un incapabil se răzbună cu scuza 

morală că n-a avut noroc. 
• Nu-i primejdios omul care te urăşte şi se 

războieşte cu tine. Pe el ştii de unde să-l apuci. 
• De la intenție la realizare e de parcurs ob-

stacolul imens al posibilității. 

MaxiME şi afOrisME 
de Tudor arGHEZi

Ştefania  Matei este 
o fetiţă gingaşă, mereu 
zâmbitoare. Ea este elevă 
în clasa a IV-a la Şcoala 
Primară Nr.83 „Grigore 
Vieru” din capitală. Are 
o pasiune pentru dans, şi 
anume hip-hop, pe care îl 
practică de la grădiniţă.

  Arghezi în viaţa copiilor
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Profesorul de istorie, care 
le povesteşte elevilor despre 
faptele vitejeşti ale lui Ştefan 
cel Mare, încheie astfel:

― Şi toate acestea s-au în-
tâmplat cu  cinci sute de ani în 
urmă.

Un elev, făcând ochii mari 
de uimire, exclamă :

― Vai, ce memorie bună 
aveţi!

*  *  *
La menajerie, Ionuţ observă 

un cerb frumos, cu coarnele 
rămuroase.

― Şi noi avem acasă un cu-
ier de haine exact ca al  lui! 
exclamă băieţelul.

*  *  *
― Bunicule, şi tu ai fost 

cândva copil?
― Desigur, puişor.
― Trebuie să fi arătat tare 

haios cu chelia şi bărbiţa ta!
*  *  *

Povestindu-le elevilor des-
pre urşii care hibernează în 
timpul iernii, învăţătoarea în-
treabă:

― Mai cunoaşteţi şi alte 
animale care hibernează?

― Cred că este Moş Cră-
ciun, spune Steluţa. Numai că 
el hibernează în timpul verii.   

*  *  *
― Copii, astăzi scriem o 

compunere despre iarnă.
― Doamnă învăţătoare, 

scriem despre iarna de după 
vacanţă sau despre cea dina-
intea ei? 

*  *  *
Învăţătorul îl întreabă pe 

Ionuţ:
― De ce nu faci nimic?
― Iarna zilele sunt atât de 

scurte, încât nici nu are rost 
să mă apuc de ceva…       

Glume

Din lada cu ZESTRE A STRĂBUNILOR

EşTi isTEŢ?

restabileşte imaginea şi trimite răspunsul la 
redacţie. Participă la concursul celor isteţi.

Debut la „i.- Î.”

„Mai bine citeşte-o carte...”

Dimineaţa, când te scoli, 
Gândul ţi-e la telefon. 
nici dejunul nu-l serveşti, 
tot la telefon priveşti.
fără el în buzunar 
ziua trece în zadar. 
şi pe ploaie şi pe vânt, 
Cu el poţi vorbi oricând. 
faci un selfi-n telefon - 
te calmezi mult mai uşor. 
Sună iarăşi telefonul:

Copiii au selectat informația, au 
fotografiat, apoi fiecare a făcut o 
scurtă  prezentare în fișa de descri-
ere a obiectului, notând denumirea, 
proveniența și apartenența acestu-
ia. Toate „achizițiile” și-au găsit loc 
în cartea „Din lada cu zestre a nea-
mului”. Am răsfoit-o cu mare inte-
res și iată ce am găsit în ea. 

Pe prima pagină am văzut o suvei-
că (obiect din lemn cu ajutorul că-
ruia femeile țeseau și încă mai țes 
covoarele), cu o vechime de peste 
100 de ani, care a aparținut stră-
străbunicii Anastasiei BURDUH. 
Unealta a fost transmisă fetiței de  
bunica ei din Cimișlia.

Ecaterina CERNEAN a primit în dar de la 
strămoșul ei Teodor un gealău, cu care bătrâ-
nul tâmplar a meșterit multe lucruri folositoa-
re. 

Pe altă pagină am citit povestea tristă  a unei 
lămpi de gaz. Cătălin ŞTiRBU a auzit-o de la 
străbunica lui. Cică, în nopțile lungi de iarnă, 
această lampă le făcea lumină moldovenilor 
deportați în Siberia. 

Vlad CEAICOVSCHII s-a întors de la bunica 
lui cu o avere întreagă: un fier de călcat, un cân-

tar și un storcător –  toate obiectele 
datând de la mijlocul secolului tre-
cut, fiecare având istoria sa. Alisa 
PROŢiC a explicat cum funcționa 
fierul, inventat în sec I î.Hr.! 

Datorită bunicului, Viorica ROŞ-
CA s-a ales cu o maşină de curăţat 
porumb... 

Alți copii - Maxim STAViLA, 
Ana-Maria FURDUI, Andreia și 
Lorentina dăRăNUŢă - s-au lă-
udat cu fotografii de epocă, dar și 
actuale, înfățișându-i pe străbuni-
cii, bunicii, părinții și frații lor.

Carolina dAALÎ și Andreea 
BURCOVSCHI au adunat monede 
vechi, bancnote din diferite peri-

oade istorice, interesându-se de valoarea lor. 
Lui Andrei PALAMARCiUC străbunicul Ștefan 
i-a făcut cadou mai multe cărți ale scriitorilor 
ruși, păstrate de pe timpul Rusiei țariste. Des-
coperind niște manuale mai vechi de matema-
tică, Alina OVCINNICOVA a fost curioasă să 
știe cum învățau copiii din generațiile trecute. 

În timpul vizitelor, învârtecușii discutau cu 
membrii familiei, cu rudele, dorind să afle și 
părerea lor despre rolul istoriei în viața oa-
menilor. Concluzia la care au ajuns în urma 
cercetărilor ion CeLARSCHi, Carolina dAA-
LÎ, Maxim STAViLA și ceilalți copii a fost una 
îmbucurătoare pentru doamna învățătoare 
și pentru părinți: „E necesar să știm cum s-a 
dezvoltat omenirea, neamul nostru; ce limbă 
vorbeau strămoșii,  cum se îmbrăcau, cu ce se 
ocupau, cine ne-au fost domnitorii. Peste ani, 
oamenii află cine au fost acei care au mișcat 
societatea înainte. Iată de ce avem nevoie de 
lecțiile de istorie. Viitorul nu deschide ușa ce-
lor care vin fără trecut.”

INELUŞ

Lecţii de istorie

...

VIRGULA CU…HAZ  
După ce le-a explicat elevilor importanţa virgulelor, profe-

sorul i-a supus unui test. Le-a dictat o frază fără intonaţie şi 
le-a cerut să pună virgulele acolo unde li se părea că lipsesc.

Iată ce a citit profesorul în caietul unui elev: „Actorul 
a ieşit pe scenă pe cap, purta o pălărie gri în picioare, 
cizme galbene la ochi, o frumoasă pereche de ochelari la 
reverul hainei, o garoafă roşie.”

Corectează greşelile elevului neatent, punând virgu-
lele la locul lor şi expediază lucrarea la redacţie. 

te grăbeşti, apeşi butonul, 
Vorbeşti iarăşi ore-ntregi ,
timpul scump îl iroseşti. 
Când vorbeşti la telefon, 
uiţi de carte, de creion. 
atunci când îl rătăceşti, 
Întorci casa să-l găseşti. 
nu sta mult la telefon: 
Mai bine citeşte-o carte
şi le reuşeşti pe toate! 

„Noapte de iarnă”. Desen de andreea VItIu, elevă în clasa 
a II-a „a” la liceul teoretic  „Gh. asachi”  din mun. Chişinău.

De ce este important să cu-
noaştem istoria? La primele 
lecţii, când abia începuseră 
să studieze acest obiect, ele-
vii din clasa a IV-a „A” nu 
ar fi putut da un răspuns 
clar la întrebare. Respec-
tând tradiţia, doamna Ro-
dica BUSUIOC-POJOGA, 
învăţătoarea lor de la Gim-
naziul nr.7 din capitală, le-a 
dat sarcina ca, mergând în 
ospeţie la bunici, să discu-
te cu ei despre jocurile şi 
ocupaţiile din copilărie, să 
descopere taina unui obiect 
vechi găsit în gospodărie.

Bună ziua, dragă redacţie. Mă numesc Valeria TO-
FAN. Am 13 ani și sunt elevă la Liceul Teoretic ,,M. 
Sadoveanu" din satul Fârlădeni, raionul Căușeni. De 
mult timp citesc revista FLORILE DALBE și o reco-
mand tuturor. Iar pentru acei care nu-şi pot rupe ochii 
de la telefon şi în felul acesta îşi trădează  cel mai bun 
prieten, cartea, am compus o poezie. Sper să-i ajute să 
înţeleagă rostul lecturii. Atât pe cei mai mărişori, cât şi 
pe învârtecuşii mai mici.  

TELEFONUL

lampă cu gaz

Suveică
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EMINESCU

O comună cu 
două destine

CONCUrs: MUZEUL NOsTrU

Ion  ANTON

EMINESCU la STRĂȘENI

CONCURS: MUZEUL NOSTRU
Aveți un muzeu școlar sau un muzeu al satului organizat în incinta gimnaziului, liceului sau 

căminului cultural? Scrieți-ne și participați la  concursul nostru. Sunt acceptate eseuri și articole, 
interviuri cu responsabilii de muzeu, reportaje și fotografii cu vizitatori și exponate, biografii ale 
consătenilor expuși  în muzeu, descrierea unor obiecte-exponate care au o istorie deosebită și 
interesantă. 

La concurs poate participa orice elev. Totalurile vor fi efectuate la sfârșitul anului școlar, adică 
în luna iunie 2020. Învingătorii vor beneficia de Diplome de laureat şi premii băneşti. Pentru 
locul I - 500 lei; locul II - 400 lei; locul III - 300 lei; pentru menţiuni - 200 lei. Aşteptăm cât mai 
curând lucrările voastre. Succes! 

ParTiCiPă şi TU!

170 DE aNi DE La NaşTErE

Se zice că, în 1888, la întoarcerea 
sa în Bucureşti dintr-un sanatoriu din 
Odesa, Mihai Eminescu a trecut cu tre-
nul pe la Străşeni. Nu ştim cât a zăbovit 
atunci trenul în gară, dar ştim cu exac-
titate că azi Marele Mihai Eminescu, 
înveşnicit în chipul unui bust superb, a 
coborât pentru secole în gara Străşeni. 

Mai mult chiar, pentru că, zisa poetu-
lui, „...băiat fiind, păduri cutreieram...”, 
în codrii milenari ai Scorenilor, deja 
de-o jumătate de secol, s-a statorni-
cit un excepțional Festival al Poeziei 
şi comemorării Poetului-Nepereche, 
eveniment cultural devenit o frumoasă 
tradiție a meleagurilor străşenene. 

Da, indiscutabil, Eminescu nu doar a 
trecut prin Străşeni, ci a pogorât aici, 
cu spiritul şi cugetul, pentru vecie. Depunere de flori la bustul lui M. eminescu 

din Străşeni

Muzeul organizat în incinta gimnaziului nostru 
oglindește, prin exponatele sale, istoria comună 
a două sate minunate, Marienfeld și Ialpugeni, 
în care trăiesc oameni foarte buni și muncitori. 
Marienfeld a fost întemeiat în anul 1830 de că-
tre coloniștii germani strămutați din Bavaria și 
Wurtenberg  și împroprietăriți de guvernul rus 
țarist. Satul este menționat documentar în anul 
1892. Odată cu invazia trupelor sovietice din 
vara anului 1940, coloniștii germani s-au văzut 
nevoiți să se retragă în țara lor de origine, pără-
sindu-și gospodăriile. Casele construite de ei au 
trecut în proprietatea unor nevoiași din Cenac și 
din alte sate vecine. În 1965, Marienfeld și Ialpu-
geni au fost comasate într-o singură localitate, 
numită ,,Pervomaisc”. Sovhozul ,,Pervomaisc” se 
specializase în creșterea vitelor de rasă. 

Odată cu formarea județelor, în 1994, a dis-
părut toponimul ,,Pervomaisc”. Localitatea s-a 
divizat iarăși în două așezări, fiecare revenind 
la denumirea inițială - Marienfeld și Ialpugeni, 
ultima având statut de comună. Hramul satului 
se sărbătorește la Duminica Mare, când porțile și 
fântânile oamenilor se împodobesc cu frunzare. 
În spiritul frumoaselor tradiții naționale, în acea 
zi se desfășoară o amplă activitate culturală. 

Până în prezent, familia Moldoveanu întreține 
legături strânse de prietenie cu rudele foștilor 
coloniști germani care au trăit în Marienfeld. 
Satul Ialpugeni, așezat pe ambele maluri ale 
pârâiașului Ialpugel, afluent de stânga al râului 
Ialpugul Mare, a fost întemeiat în 1739. Însă pe 
atunci avea o altă denumire. Cu numele de azi 
el este atestat abia în 1805. În trecut, localitatea 
era cunoscută ca ,,Salcâi” sau ,,Valul lui Traian”. 

O pagină interesantă din istoria acestui sat este 
consacrată lui Tudor Olteanu (renumitul haiduc 
Tobultoc), care a trăit o viața scurtă, tot sensul 
căreia se reducea la încercarea de a restabili și pe 
meleagurile Basarabiei cumpăna dreptății.

După ani cumpliți de foamete, război și de-
portări, satul Ialpugeni număra, la 1 august 
1949, doar 1045 suflete. Populația din loca-
litate a muncit în gospodăria de stat ,,Pervo-
maisc”. Venitul gospodăriei era modest, în 
1973, spre exemplu, el a constituit sub 200 
mii ruble. Cu timpul, orânduirea colhoznică 
a dat faliment și pământul a fost transmis în 
proprietatea țăranilor. Acum, plugarii se ori-
entează la economia de piață, care presupu-
ne inițiativă și spirit gospodăresc avansat.

În muzeul dedicat istoriei comune a celor 
două sate, toate exponatele sunt prețioase 
pentru noi, elevii. Însă există și unele cu o 
semnificație deosebită, cum ar fi ,,Plascenița”, 
folosită în biserica din sat începând cu anul 
1892 și până nu demult. Acest exponat re-
prezintă imaginea unei icoane pe pânză bro-
dată cu fire de aur. Cu ea se acoperea ,,Sfântul 
Aer”, în timpul sărbătorilor de Paști. Un alt 
exponat la fel de prețios este ,,Dicania”- un in-
strument care era tras de cai și folosit pentru 
treieratul grâului. Muzeul este în dezvoltare, 
fiindcă atât elevii, cât și locuitorii din comună 
continuă să adune noi exponate.

Reveca BÂRZOI, elevă în clasa a VIII-a 
la Gimnaziul ,,D. Cantemir” 

s. Ialpugeni, r-nul Cimișlia

autoarea articolului în incinta muzeului

Stea ocrotitoare,
Grai în strai de soare,
neam nemuritor,
Dor de viitor;
Codrul cu izvoare,
Dealul cu mioare,
Cuib cu rândunele,
Câmp cu viorele;

Mărul din grădină,
teiul pe colină,
lanul cel cu grâne,
ziua mea de mâine…
eu pe toate le cuprind
Cu un nume scump şi sfânt:
eMIneSCu nostru drag
Ocroteşte-acest meleag!

Pe 15 ianuarie a.c., la mormântul lui Mihai eminescu din 
cimitirul Bellu, Bucureşti, zeci de elevi şi profesori au depus 
flori şi coroane.

DICȚIONAR de istorie

A
angaríi – denumirea obligațiilor în muncă impuse 

țărănimii în Țările Române.
angusticlavă – fâșie îngustă de purpură cu care era tivită 

toga romană; togă tivită cu asemenea fâșie.
anistoric – care neagă istorismul, succesiunea evenimen-

telor și realităților; situat în afara realității istorice.
anluminură – ansamblul ornamentelor din metale 

prețioase de pe manuscrisele medievale.
annona:
(în Roma antică) serviciu de aprovizionare cu produse 

agricole, creat de Augustus pentru aprovizionarea orașelor, 
a provinciilor și a armatei;

- totalitatea cotelor (de hrană) distribuite periodic 
populației Romei;

- impozit cunoscut și sub denumirea de annone militaris, 
perceput în natură sau în bani, în principal de la populația 
rurală;

- (în Imperiul Bizantin) rație de hrană a soldaților.

Anonymus – notarul anonim al regelui Béla al III-lea al Un-
gariei (1173-1196), autor al cronicii maghiare Gesta Hunga-
rorum, în română: „Faptele Ungurilor”. Paul Lazăr Tonciu-
lescu, autorul celei mai recente traduceri în limba română a 
Cronicii Notarului Anonymus, Faptele Ungurilor, susține că 
autorul Cronicii ar fi notarul regelui Béla I (1061-1063).

Anschluss – termen care desemnează anexarea Austriei 
de către Germania nazistă la 12 martie 1938.

Antanta – alianță anglo-franco-ruso-etc. înființată în tim-
pul Primului Război Mondial împotriva Puterilor Centrale; 
altă denumire: Tripla Înțelegere.

(Va urma)

(Continuare din Nr. 40 din 19.12.2019)
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Nonviolenţa conduce la cea mai înaltă mora-
litate, care reprezintă ţinta evoluţiei. „Până nu 
ne oprim din rănirea tuturor fiinţelor vii, sun-
tem încă sălbatici”, spunea Thomas Edison. În 
orice situaţie, nu daţi frâu liber manifestărilor 
vulgare şi sentimentelor de ură, gelozie, invi-
die, laudă. Procedând astfel, nu se va isca vreun 
conflict! 

Chiar dacă Ziua Internaţională a Nonviolenţei 
în Şcoală este sărbătorită pe 30 ianuarie, mesa-
jul ei trebuie să se manifeste în fiecare zi. Ţi s-a 
întâmplat să  observi în şcoala ta diverse vulga-
rităţi, îmbrânceli şi jigniri, până la injurii, inti-
midări fizice şi verbale? Toate aceste forme de 
agresiune trebuie să dispară, iar relaţiile interu-
mane elev-coleg, elev-profesor, elev-părinte să 
fie construite pe o bază de armonie şi toleranţă, 
în care puterea de convingere este a   cuvântu-
lui şi nu a violenţei. 

Avem și obligații, și responsabilități

VreAu să fiu Auzit!

30 ianuarie – Ziua internaţională a Nonviolenţei în şcoală

Ce părere aveți despre respectarea 
dreptului la educație? În ce mă priveşte, 
pot răspunde cu fermitate că-mi este res-
pectat. Învăț într-o instituție modernă, 
performantă, cu nişte profesori de aur, 
care-şi dedică viața educației noastre. Aş 
vrea să cred că de asemenea condiții be-
neficiază orice elev din Republica Moldova. 
A deține un drept înseamnă a deține şi o 
responsabilitate. Sunt  nişte reguli ine-
rente drepturilor pe care, formal, le cu-
noaşte fiecare elev, dar oare le respectăm 
întotdeauna?  

Deci, la şcoală suntem obligați să păs-
trăm liniştea, curățenia şi ordinea. 

Dreptul la opinie

ferICIţI într-o lume în care nu suntem singuri

DreptAteA întOtDeAunA înVinge

Ştim că orice persoană are 
dreptul la opinie și libera 
exprimare. Şi nu este corect 
ca cineva să fie considerat 
mai deștept doar pentru că 
vorbește prea mult, acope-
rindu-i pe ceilalţi. de aceea 
îţi propunem să încerci ur-
mătoarele lucruri.

• În discuţie, evită să foloseşti 
tehnici de atragere a atenţiei 
care îţi trădează nesiguranţa: 
să râzi prea zgomotos, să apuci 
pe cineva de mână, să faci prea 
multe glume etc. 

• Dacă ţi-e frică să vii cu 
o idee nouă sau să aduci un 
exemplu propriu, îţi poţi expri-
ma acordul sau dezacordul cu 
cele enunţate, pregătind, între 
timp, un argument potrivit: „Eu 
sunt de acord cu ceea ce spui, 
deoarece cred că ...”

• Dacă vrei să intervii într-o 
discuţie, ridică uşor mâna sau 
un pix ori fă un alt gest micuţ, 
pentru a atrage atenţia.

• Dacă cineva îţi repetă ideea 
la care colegii n-au reacţionat 
până acum, nu te înfuria, nu te 
„bosumfla”. Poţi, pur şi simplu, 
exclama: „Exact! Este ceea ce 
vă spuneam şi eu cu câteva cli-
pe în urmă. Mulţumesc, priete-
ne, că m-ai susţinut!”

• Fiecare are o părere pro-
prie şi orice părere contează. 
Doar verbalizând-o, cei din jur 
observă şi înţeleg că ai şi tu 
ceva de spus. Cu cât mai mult 
eviţi să te implici, cu atât mai 
rar prietenii vor fi dispuşi să te 
asculte. 

• Spune-le prietenilor, cole-
gilor, familiei tale cât de mult 
te deranjează faptul că nu eşti 
luat în seamă. Probabil, ei nici 
nu realizează că te simţi mar-
ginalizat. Fii ferm şi explicit: 
„Mă simt neplăcut când nu mă 
auziţi!”

Foarte mult contează și 
felul în care îţi alegi priete-
nii. dacă acei pe care îi con-
sideri prieteni fac glume pe 
seama spuselor tale sau nu 
îţi acceptă nicio idee, poate 
e cazul să te gândești dacă 
merită să-i ai în preajmă. 
Cu siguranţă, există și alţi 
colegi cu care aveţi interese 
comune și puteţi discuta un 
șir de subiecte. 

Interviu cu Snejana Bejan, elevă în clasa a Ix-a la Gimnaziul Săseni, r-nul Călăraşi

Snejana s-a învrednicit, în repetate rânduri, de premii pentru colabora-
rea cu paginile tematice „Drepturile mele, ce să fac cu ele?”, „Patrimo-
niu” ş.a., iar vara trecută a avut o vacanţă de vis, câştigând un bilet de 
odihnă la tabăra din Sulina, România. 

― Dragă Snejana, eşti o ve-
che prietenă a „Florilor Dal-
be”, an de an participi activ 
la concursurile noastre. Cât 

de atractivă ţi se pare 
revista, în ce măsură te 
ajută în viaţa de elev? 

― Am îndrăgit pagi-
na tematică „Drepturile 
mele, ce să fac cu ele?”, 
pentru că ne informează 
despre drepturi și, bine-
înțeles, despre  obligațiu-
nile noastre. Nu o singură 
dată mi s-a întâmplat ca 
acele cunoștințe pe care 
le-am acumulat să-mi  
prindă bine și să mă aju-
te să evit neînțelegerile 
între părinți, maturi, pri-
eteni.

― Elevii din şcoala ta 
sunt instruiţi cu referire 
la drepturile pe care le 
au?

― Majoritatea își cu-
nosc drepturile, dar se 
jenează să-și spună cu-
vântul atunci când este 

cazul. Din proprie experiență 
am înțeles că a contrazice un 
matur și a-i demonstra că nu 
are dreptate înseamnă a fi 

apt de o mare vitejie în zilele 
noastre. 

― Ştiu că-ţi plac provocări-
le. Poţi să vii şi cu exemple?

― Pentru că mi-am expri-
mat părerea, la un moment 
dat, am riscat să-mi pierd cea 
mai bună prietenă. Deveni-
sem un personaj negativ și ei 
i s-a spus că nu-i bine să mai 
vorbească cu mine. Dar ur-
mătoarele câteva zile au ară-
tat că prietenia noastră este 
mai presus de prejudecăți și  
a susținut examenul pe nota 
„10”. Una din convingerile 
mele este că dreptatea, mai 
devreme sau mai târziu învin-
ge. 

― În opinia ta, este nevoie 
de curaj pentru a nu încălca 
drepturile unui coleg  sau 
ale celor din preajmă?  

― Dacă apuci a arăta greșe-
lile altora, recunoaște-le și pe 
ale tale. Nu-ți fie teamă să-ți 
vezi și propriile neajunsuri.   

Interlocutor:
  Eudochia VERDEŞ

Avem manuale gratuite, acces gratuit la 
dicționare, cărți etc. – toate acestea tre-
buie menținute în stare bună. Orele ne 
sunt predate în mod eficient, iar dato-
ria noastră este să depunem efort ca să 
înțelegem materialul, să ne facem temele 
pentru acasă, să manifestăm respect pen-
tru profesori. Acestea sunt unele dintre 
obligațiile de bază ale unui elev, dar e bine 
să nu uităm şi de restul! 

Romina VERDEŞ, 
elevă în clasa a IX-a

la Complexul Educațional Cotul Morii
s. Cotul Morii,
r-nul Hânceşti

Ai avut vreodată senzația că nu ești auzit? Une-
ori în timpul unei discuţii între prieteni, încerci să 
spui și tu ceva, dar nu te aude nimeni. Ești absolut 
convins că cele remarcate de tine erau foarte im-
portante, dar... Și mai penibil te simți atunci când 
ideea ta, neauzită parcă, este preluată de altcineva 
care se bucură de toată atenția. Asemenea situații 
te întristează și te blochezi.

Prietenul meu. Desen de 
Mihail Catrinescu, 12 ani, 
or. teleneşti

Concurs: „Drepturi = responsabilități” 
Din septembrie și până în prezent, în topul participanților 

la concurs cu cele mai bune lucrări se înscriu: Carolina 
GrăDInarI (Solonceni, Rezina), nicoleta GuştIuC (Co-
tul Morii, Hâncești), rodica ruSu (Suhuluceni, Telenești), 
Maria COVALI (Păpăuți, Rezina), Mihaela CAZACU (Bujor, 
Hâncești), Snejana Bejan (Săseni, Călărași), romina Ver-
Deş (Cotul Morii, Hâncești).     

Concursul de eseuri, desene şi poezii cu genericul 
„avem drepturi, avem şi responsabilităţi” continuă. Par-
ticipă şi tu şi câştigă un premiu!
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Dăruieşte iubire prin cântec

un sAVAnt MArtir
Rubrică de Iurie COlESNIC

Efigii de pe Columna Noastră

interpreţi preferaţi

„AŞCHiiLe De fOC” 
ale prozatorului 

emil niCuLA sau 
ArtA Lui De nArAtOr

În Chișinău, pe str. Alexe Mateevici, 27 s-a 
păstrat casa în care în anii '30 ai sec. XX, a locuit 
o mare personalitate basarabeană — Petre ŞTE-
FĂNUCĂ (1/14.XI.1906, Ialoveni, jud. Chișinău – 
12.VII.1942, GULAG, Kuibîșev), care făcea parte 
din generația mai tânără de scriitori și publiciști 
basarabeni. Era al doilea val basarabean de scri-
itori trecuți integral prin liceele și universitățile 
românești.

Născut într-o familie de agricultori, a făcut 
studii la Liceul „Al. Donici”, în 
care învățau preponderent copii 
capabili de la sate. A urmat cur-
surile Universității din București, 
facultatea Litere și Filozofie. 
Şi-a împlinit o carieră pedago-
gică la liceele din Tighina, Ceta-
tea-Albă și Chișinău, predând la 
liceele „Al. Donici” și „M. Emi-
nescu”, după care s-a consacrat 
activității științifice, fiind desem-
nat, în 1939, director al Institu-
tului Social Român, regionala 
Chișinău, Institut fondat de fos-
tul său profesor Dimitrie Gusti, 
care, apreciindu-l ca pe un om 
foarte înzestrat, l-a promovat în 
acest post.

A colaborat la revistele: Viața 
Basarabiei, Cuget moldovenesc, 
Școala Basarabeană, Arhiva 
pentru Știință și Reformă socială, 
Sociologie Românească, Universul literar ș.a.

A participat, la 24 martie 1940, la fondarea 
Societății Scriitorilor Basarabeni.

 Cu o cultură asimilată, cu o conștiință nați-
onală fără cusur, el s-a dovedit a fi unul dintre 
autorii intransigenți ai revistei Viața Basarabiei. 

Polemist înnăscut, pentru el nu exista o altă 
autoritate decât adevărul și chiar în momentul 
în care un decan de vârstă, cum era Gheorghe 
V. Madan, a încercat să-l intimideze, el n-a ezi-

tat nici o clipă și 
i-a răspuns cu 
asemenea fermi-
tate, încât cred 
că nu numai Ma-
dan, dar și alții 
din generația lui i-au simțit puterea cuvântului. 
Destinul lui însă a fost tragic. În 1940, fiind con-
centrat în armata română, a venit în concediu pe 
26 iunie. La 28 iunie, când armata roșie a invadat 

Basarabia, n-a reușit să evacu-
eze arhiva Institutului Social 
Român, din care cauză a rămas 
pe loc, a fost arestat de NKVD, 
judecat, dus în GULAG, unde a 
și murit.

Decizia despre arestare a fost 
luată la 26 septembrie 1940.

Iar la 13 aprilie 1941 a fost 
condamnat la moarte, după 
care pedeapsa i-a fost comutată 
la zece ani de lagăr, care au fost 
cu același efect.

Trebuie să știm că zborul lui 
a fost oprit într-un punct-cheie: 
era în plină forță de creație, se 
afirmase deja ca un cercetător 
foarte asiduu, ca un publicist de 
respirație largă, deci îi rămânea 
doar să-și scrie opera, ceea ce a 
reușit s-o facă parțial.

În anul 1991, au fost tipărite 
de editura Știința două volume din opera lui Pe-
tre Ștefănucă, fiind îngrijite de savanții Grigore 
Botezatu și Andrei Hâncu, dar acele volume nu 
epuizează creația lui Petre Ştefănucă. Cum nu o 
epuizează nici studiul competent al publicistului 
Alexandru Donos Ultimele pagini ale folcloristului 
Petre Ștefănucă, publicat inițial în revista Litera-
tura şi Arta (10.VI.1993), reluat apoi în volumul 
Scriitori martiri (Chișinău, 2000).

Petre Ştefănucă încă urmează a fi descoperit...

sugestii de lectură

Artistul artist rămâne
emil Nicula

Original, ca orice creator inso-
lit, Emil Nicula (7 august 1939 –
20 ianuarie 1999), cunoscut 
actor și regizor, poet meditativ-
liric și prozator notoriu, realist-
psihologic, eseist și traducător 
inspirat, a cuprins în aria sa de 
investigație un segment impor-
tant al cunoașterii socioumane 
și literar-artistice care reliefea-
ză pregnant arta sa de narator 
cu har.

Volumul curent de povestiri 
inedite (de sertar, pe care au-
torul le-a pregătit pentru edi-
tare în timpul vieții...), intitulat 
destul de metaforic și polemic 
totodată, Cursă cu obstacole,  re-
marcă o vocație indubitabilă în 
universul etic autohton de odinioară. Șasezecist notoriu (din 
ultimul val al generației sale), Emil Nicula este un autor, un 
scriitor cu stil, cu o anume înclinație spre sondajele psiholo-
gice, pe deasupra distingându-se și printr-un gust ales pentru 
adevăr și omenie. La el toate fac una, sunt armonizate cu între-
gul din oricare parte. Mai mult, în cazul descrierilor prozatorul 
colaborează rodnic cu poetul, nemaivorbind de regia impeca-
bilă a „spectacolului” epic și dramatic concentrat la maximum 
(pe linia subiectului, în jurul momentelor-cheie abordate din 
perspectiva ideii de viață și de viață a ideii vertical-orizontale, 
opuse dacapo al fine simplismului și artificialului fad și inex-
presiv, agresiv și schematic, fără sorți de izbândă...).

La răscrucea dintre comedie și tragedie întotdeauna proza-
torul-poet și regizorul-dramaturg pun de fiecare dată (atunci 
când e cazul, firește...) mai presus de orice nu ideea de „eu”, ci 
pe cea de „mereu” și de colectivitate/societate, de neam și de 
civilizație ca întruchipare a binelui și a frumosului, a moralului 
și idealului. Zâmbetul ironic și replica tăioasă sunt la ele aca-
să, „afânează” ideile lucrătoare întru unitate și bunătate, întru 
divinitate și sănătate fizică și morală, socială și umană, cetățe-
nească, într-un cuvânt. Prozatorul apelează cu mult tact la sar-
casmul constructiv și nu la cel corosiv, de slugărnicie sau de lin-
gușire ori de luare fără rost peste picior, de dragul vorbelor, și 
în ciuda bunului-simț, de sorginte divină. De aceea personajele 
emilniculiene servesc ideii de Unu, ele traduc prin sine ideea 
de Om, de Neam și de Ţară care ne poate ține grămăjoară în ju-
rul Creatorului dinspre noi și nou, deschiși mutațiilor necesare 
ca aerul și ca Adevărul fără de care e inutilă orice zbatere, orice 
șansă de a spera și de a crea, de a activa și de a contribui la spo-
rirea luminii spirituale.

Oameni de rând și specialiști, conducători și tineri intrați în 
viață, cadre didactice, părinți și copii (vezi „Creioanele”...) – toți 
au „rolul” lor, ca și „artiștii”, de altfel, pe care autorul nu-i trece 
cu vederea, subliniind un felul acesta că scrisul, cartea și tea-
trul, cultura, altfel zis, au realmente partea lor de contribuție 
la mișcarea societății înainte. Referințele firești la poezie etc. 
sunt și ele un imbold prin care prozatorul ne întoarce „cu fața 
spre carte” (Ion Ciocanu), la tezaurul inestimabil al neamului. 
Oricum, Cursă cu obstacole traduce pe mai departe calea de-
loc ușoară a găsirii de sine, care necesită o luptă continuă întru 
depășirea acestora (a „obstacolelor” de tot felul – interioare și 
exterioare, sociale și nu numai individuale, întâmplătoare etc., 
etc.) și de înarmarea cu credință în sine și în adevăr, în necesar 
și ideal. Or, „un personaj, vorba autorului, apare nu numai în 
imaginația individului care-l cunoaște”. El este o creație a vieții 
și a ideii de viață, de luptă pentru ea, de remodelare a acesteia 
prin „nestăvilita bucurie... a găsirii de sine”, convins că „floa-
rea dragostei adevărate tămăduiește cele mai grele răni sufle-
tești...” (vezi „Ultimul rol”).

Ţesute dintr-o „minune a minunilor” a inspirației și dintr-o 
trudă zeiască asupra cuvântului scris, povestirile emilniculie-
ne au ușa deschisă a inimii, ele sunt pline de lumină și vis, de 
zâmbete ironice, de replici tăioase și necruțătoare, de atitudini 
personale profunde, de naturalețe în toate și firesc, de trăire 
adâncă și sarcasm usturător, de satiră pe mai departe (vezi 
„Borta covrigului”), de râsul-plânsul vieții în fond. Spectacole, 
înscenări adevărate sunt prozele niculiene, ele au pulsul lor vi-
vant/încordat al trăirii dramaticului, comicului și tragicomicu-
lui definitivamente.

„Așchiile de foc” ale prozatorului de la Mereni, ocrotit de ne-
murire, fac „drumul pătimirilor”, pornite în căutarea Adevăru-
lui și a Omului. Timpul lor interior, autumnal ne deschide ușa 
visului pe care autorul a prevăzut că vom intra și le vom citi 
cu mâna pe inimă, pentru că altfel Sesam nu ne dă ascultare și 
cuvintele nu ne spun ce ne-a transmis Mereneanul prin Cursă 
cu obstacole nici la acest prag senin al împlinirilor de după sine. 
Emil Nicula de după Emil Nicula ne oferă, așadar, șansa de a 
râde despre ce-i demn de râs și de a plânge despre ce-i demn 
de plâns. Drumul lui trece și prin acest volum ce-i certifică în 
mod magistral arta lui de narator și de zeificator al cuvântului 
scris de Acasă și pentru interminabila Casă.

Tudor PALLADI

cum ar fi, de exemplu, cel 
prezentat recent pentru di-
aspora moldovenească de la 
Londra, unde, împreună cu 
colegul său, Valentin Uzun, 
a dăruit iubire prin cântec, 
alinându-le dorul de casă 
conaționalilor noştri.

Renata CUPCEA

La numai de 9 ani, inter-
preta devine solistă în corul 
din localitatea de baştină. 
De pe atunci participă  la 
concursuri raionale, bu-
curându-se de locuri de 
frunte. Şi-a făcut studiile 
la Liceului Teoretic „Petru 
Zadnipru”, unde a activat în 
cadrul Ansamblului vocal-in-
strumental, în paralel frec-
ventând Centrul de Creație 
„Ghiocel”, unde a urmat ore 
de canto, dans şi dicție.

Pe parcursul anilor,  a par-
ticipat la diverse concursuri  
precum „Ploaia de stele”, 
obținând locul I, „Victo-
ria-58” etc. A fost laureata 
Festivalului Internațional 
„Două inimi gemene”, la care 
a luat Premiul special „Sim-
patia publicului” (2005).

În 2008, a reprezen-
tat țara noastră alături de 
alți interpreți  la Forumul 
GUAM, care s-a desfăşu-
rat în Azerbaidjan. În anul 
2009 şi-a lansat albumul 
de debut cu titlul sugestiv 
„Dulce mamă”. A realizat 
multe videoclipuri, a fost 

invitata numeroaselor emi-
siuni televizate şi radiofo-
nice, dar a excelat şi la di-
verse spectacole în calitate 
de prezentatoare.

„Muzica poate schimba 
lumea”, consideră artista. 
De aceea participă cu inima 
deschisă la orice concert, 

Carismatică şi talentată, este una dintre cele mai îndrăgite artiste din ţară. 
Mariana Mihăilă s-a născut la 25 august 1986 în satul Dănceni, raionul Ialo-
veni. I-a plăcut muzica de la o vârstă fragedă, moştenind harul de la tatăl său.
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lumina sărbătorilor de iarnă

Magia culorilor şi 
fanteziei

Coordonator de pagină:  lidia unGureanu

Nr. 1 (28)

Elevii de la Școala de Arte Plastice pentru Copii 
din orașul Edineț și filiala ȘAP din satul Cuconeș-
tii Noi, îndrumați cu multă grijă de către profe-
sorii de specialitate, au abordat în lucrările lor 
diverse subiecte ale iernii.

Tinerii artiști plastici au participat la un amplu 
vernisaj dedicat sărbătorilor de iarnă, organizat 
în incinta Muzeului Ţinutului din localitate. Ast-
fel fiece elev a încercat să redea atmosfera de 
basm a zilelor de vacanță, imagini ce țin de far-
mecul naturii, dar și de aventura copiilor aflați 
la săniuș sau patinaj, ori a celor  ce merg prin sat 
cu uratul. Vizitatorii au apreciat mult peisajele 
de iarnă. Le-au plăcut îndeosebi căsuțele nosti-
me acoperite cu plapume dalbe și brazii împo-
dobiți în straie sclipitoare de omăt, dar și cerul 
înstelat. Unii copii au încercat să picteze chiar și 
aurora boreală, un fenomen unic  al naturii, spe-
cific Polului Nord, unde poți întâlni urși polari 
pierduți prin imensitatea de gheață și zăpadă. 
Alți autori au prezentat naturi statice și diverse 

...

Desen de Iana TOMASEVSCHI

Desen de andrea tIutIunIC

compoziții cu Moș Crăciun, Albă ca Zăpada sau 
zâne din povești. 

La expoziție au fost prezentate 245 de lucrări 
picturale, la elaborarea cărora și-au dat con-
cursul 138 elevi. Din cohorta tinerilor artiști 
din raion fac parte: Anastasia Nicolaiciuc, 
surorile Arina și Alina Gudumac, Nastea 
Michitiuc, Cătălin Nistor, Ariadna Cernova, 
damian Cordelean, Alexandru Gherghe-
lijnic, elena Jarova, Victoria Simionca, An-
dreea Tiutiunic, Xenia Michitiuc, Loredana 
iacubov și iana Tomașevschi, care au semnat 
niște picturi memorabile în diverse tehnici și 
materiale: acuarelă, guașă, pastel, tuș, vopsele 
acrilice și creioane colorate. Colectivul nostru 
le urează acestor copii, dar și tuturor cititori-
lor revistei „Florile Dalbe” un an nou cu zile 
senine, sănătate, fericire și prosperitate.

Silvia SPEIANU, muzeograf
la Muzeul Ţinutului

or. Edineț

Desen de Cătălin NISTOR

Desen de alina GuDuMaC

Iarna și-a făcut apariția și în țara noastră. Cei 30 de elevi din clasa 
a II-a „D”, la care actualmente sunt dirigintă, au întâmpinat-o cu 
mare veselie, chiar dacă zăpada, din păcate, mai întârzie să apară. 
Pentru ei, iarna e perioada deosebită a anului, căci trăiesc magia 
din plin. Astfel minunatele lor suflețele de copii asemeni unor în-
gerași scumpi, de care ne-a fost și ne este drag, se simt fericiți în 
atmosfera neasemuitului anotimp, care ne generează tuturor, in-
diferent de vârstă, vise luminate și noi speranțe. Cum altfel, când 
iarna e ca o poveste spusă celor mici la gura sobei de către bunici? 

Desen de Vlad MORCOTÎLO

La ora de educație plastică am îndrumat cu răbdare pe fiece în-
vățăcel, încurajându-l să încerce a reda, după propria sa putere și 

imaginație, splendorile iernii. 
Hărnicuți, talentați și ingenioși, 
elevii mei și-au dat toată stăru-
ința spre a așterne cât mai cre-
dibil pe hârtie sclipirea acestui 
anotimp magic, finisând niște lu-
crări pline de culoare și fantezie. 
Astfel Carina Nourenco, Sanda 
Filip, Polina Stratila, Anastasia  
Mereuţan, Victoria Mîrza, Ana 
Bobea, Sofia Baltaga, Andrei 
Caragia, Daniela Inculeţ, Ovidiu 
Mancoş, Alina Ciob și Sofia Ba-
bii (și nu numai) au expediat mai 
multe desene pe adresa redacți-
ei „Florile Dalbe”. 

Pentru această ediție a revis-
tei, însă, propunem cititorilor 
doar câteva mostre – cele sem-
nate de elevii Vlad Morcotîlo, 
Timur Ghervas și Olivia Gonţa. 
Cred că sunteți de acord, – a me-
ritat pe deplin ca acești juni grafi-
cieni de la liceul nostru să-și vadă 
desenele inserate în paginile re-
vistei lor îndrăgite. Dar cum se 
putea altfel când avem dovada 
faptului că iarna e obiectul prefe-
rat al cutezanței lor artistice? 

Valentina Breahnă, 
învăţătoare la clasa a II-a „D”

mun. Chișinău, 
Liceul Teoretic „D. Alighieri”

Desen de timur GherVaS

Desen de Olivia GOnţa

Desen de alexandru 
GherGhelIjnIC

Desen de elena jarOVa
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