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Bună ziua, dragă ORIZONT COGNITIV!
Am observat un fenomen negativ și vreau să abordați 

neapărat această temă. Din cauza că mulți părinţi nu sunt 
angajați în câmpul muncii sau primesc salarii mici, ei nu au 
bani pentru a ne abona la vreo publicaţie periodică sau  a 
ne cumpăra literatură artistică. Faptul e cu totul alarmant, 
când la sărăcia materială se plusează şi sărăcia spirituală, 
care este foarte dăunătoare sănătăţii sufleteşti a generaţiei 
în creştere.

Dar avem în liceu şi câţiva colegi, cărora părinţii înstăriţi 
(nişte businessmeni, probabil) le dau zilnic câte 50  de 
lei, bani de buzunar. Credeți că aceşti elevi s-au abonat 
la vreo revistă, îşi cumpără vreo carte? Nu! Ei, de obicei, 
preferă cafeaua, ciocolata scumpă, ba câte unul - şi ţigările 
de lux „Parlament”, fumate la o bere cu camarazii! De ce 
unii  părinţi nu au grijă de sănătatea spirituală a copiilor? 
Cum am face şi noi, elevii mai sărăcuţi, să ne îngrijim de 
sănătatea sufletelor?

Viorel MARCHITAN, elev în clasa a X-a
 mun. Bălți,
 Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

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

DE CE  unii părinți nu au grijă de 
sănătatea spirituală a copiilor

www.floriledalbe.md

abonarea — 2021

Acord  liric

CITATUL, 
CITITUL...
Citatul 
te citează 
să citeşti,
Cititul 
te citeşte 
cine eşti.
Cunoaşterea
cunoaşte 
şi cutează,
Citind 
cunoşti 
şi ceilalţi 
te citează. 

Citind acest răvaș, m-am bucurat că și 
pe voi, adolescenții, în plină pande-
mie de coronavirus, vă neliniștește 

nu doar grija pentru păstrarea sănătății 
trupești, ci și igiena sufletului...

 -Igiena sufletului?! se va întreba, mirat, 
poate chiar cititorul nostru Viorel Marchi-
tan.

Da, ca să vezi, există nu numai igiena cor-
pului, cu toate părțile sale anatomice com-
ponente: mâini, picioare, cap, gât, urechi, 
dinți, nas etc., ci și o IGIENĂ A SUFLETULUI. 
Căci omul poate avea mâini impecabil de 
curate, un păr bine îngrijit, dinți strălucitor 
de albi ș.a.m.d., însă să posede un suflet... 
întunecat. Iar un om cu sufletul sumbru 
poate comite fapte urâte, punând în mișca-
re mâinile lui impecabil de curate.

Deci, ce o mai fi însemnând și această cu-
rioasă formulă „igiena sufletului”? E vorba, 
dragi tineri cititori, de un cod de norme și 
mijloace etico-morale de păstrare a sănătă-
ții sufletului, de o îngrijire cotidiană a ceea 
ce numim noi spirit. Căci, chiar dacă nu se 
vede cu ochiul liber, sufletul se pretează și 

Cornel Stelian POPa

el unei îngrijiri igienice. Clar lu-
cru, el nu poate fi spălat în cada 
de baie, nu se curăță cu periuța 
de dinți. Igiena sufletului pre-
supune cu totul alte „instru-
mente” de îngrijire. Mai întâi, e 
vorba de asimilarea organică a 
normelor morale elaborate din 
moși-strămoși, a principiilor de 
comportament care nu admit 
pătarea sufletului cu cerneala 
imoralității. Apoi, are perfectă 
dreptate Viorel, e vorba de lec-

turi pe teme de etică și mora-
lă, teme pe care le abordează 
frecvent revista pentru copii și 
adolescenți „Florile Dalbe”, la 
care vă puteți abona la orice 
oficiu poștal. Curățenia sufletu-
lui e păstrată și prin citirea căr-
ților de literatură artistică, vizi-
onarea spectacolelor de teatru, 
a filmelor, a expozițiilor de artă 
plastică... Ar fi o gravă scăpare, 
dacă n-aș numi aici și studierea 
literaturii creștine, frecventa-

rea bisericii. Cu alte cuvinte, 
de spirit poți îngriji cu ajutorul 
unor „instrumente” tot de sor-
ginte spirituală. Cu ajutorul lor 
îți poți cultiva și întreține sufle-
tul într-o stare curată. Iar un om 
cu sufletul curat, fie el și sărac, 
nu va comite o faptă murdară, 
nu-și va lăsa ființa în voia unor 
ispite imorale.

Vreau să subliniez că igiena 
sufletului trebuie respectată 
din fragedă copilărie și până 
la adânci bătrâneți. Căci viața, 
aproape în fiecare zi, pune în 
primejdie puritatea sufleteas-
că. Uneori ai putea, vrând-ne-
vrând, să te lași copleșit de 
vreo ispită a vieții și să te alegi 
cu sufletul pătat. Ce să faci? Bă-
trânii, în aceste cazuri, merg la 
biserică să se împărtășească, 
să primească sfânta grijanie. 
Prin această sacră taină crești-
nă ei își purifică sufletul, scapă 
de povara apăsătoare a petei 
invizibile de pe el. Voi, tinerii, 
ați putea să le urmați exemplul. 
Dar, în același timp, fără a uita 
că mai există și alte altare, alte 
biserici de pocăință și purifica-
re, de care vorbeam mai sus 
și care formează Templul Es-
tetic. Nu întâmplător se spune 
că frumusețea va salva lumea. 
Căci tot ce-i frumos lucrează la 
fortificarea și păstrarea sănătă-
ții sufletului omenesc.

Ion antOn

numerele 37, 38 vor apărea pe 3 decembrie a.c. în ediţie cu volum dublu (16 pagini)

• Cu „Florile Dalbe” voi creşte mare...
Foto de Tamara PERETEATCU
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Poveștile prind viață

       Campania  Naţională  de  Promovare                           a  Cărţii  şi  Lecturii  „Să  citim  împreună!”

O întălnire virtuală de neuitat

La filiala nr. 1 „Petru Movilă” a Bibliotecii Naționale pen-
tru Copii „Ion Creangă” activează un nou serviciu: Teatrul de 
păpuși „Crenguța fermecată”, condus de bibliotecara Zinaida 
Abdrahmanov. După cum ne-a informat Elena Capustin, șefa 
Secției pentru public, membrii acestui teatru sunt cititori fideli 
ai bibliotecii, elevi la instituțiile de învățământ aflate în apro-
pierea bibliotecii. E vorba de surorile Delia și Alexia Proca, 
Sofia Veverița, Elena Chiosa, Ilina Efremov, Beatris Rusu 
de la Liceul „Vasile Vasilache” și Bianca Batog de la Liceul 
„Prometeu”. Decorul la spectacole aparține pictoriței Violeta 
Diordiev-Zabulica. 

În curând, va avea loc online spectacolul „Fata babei și fata 
moșneagului” de Ion Creangă. „Basmul popular” este tematica 
propusă copiilor, dar primele spectacole sunt realizate în baza 
poveștilor lui Ion Creangă. Ne atrag păpușile, ne place să ve-
nim la bibliotecă, iar uneori jocul cu păpușile continuă și acasă, 
mai ales în zilele de odihnă”,  ne-au spus surorile Alexia și Delia 
Proca. Beatris Rusu susține că această activitate îi aduce multă 
satisfacție, fiindcă acum nu prea vizitează teatrele. Aici învață 
cum să mânuiască o păpușă, cum să-i dea glas, mișcare, viață. Ili-
na Efremov ne-a mărturisit că este o idee bună de a face teatru, 
fiindcă astfel ai posibilitatea să comunici, să-ți îmbogățești voca-
bularul, să te simți mai descătușată. Astfel poveștile prind viață, 
iar noi le dorim micilor cititori-actori inspirație și multe like-uri.

Toma VIERU 

Reflecții despre viitor
„Tinerețe – vis cutezător” – este genericul unei mese rotunde, inițiate de  Bi-

blioteca pentru Copii din Drochia, la care au fost invitați un grup de elevi din 
clasa a IX-a, viitori absolvenţi ai Gimnaziului „Ion Creangă”, însoţiţi de către 
dna Angela Dumitraș, profesoară la aceeași instituție. Dialogul s-a desfășurat 
în cadrul unei serii de activități tematice organizate de Secția Cultură, Tineret 
și Sport a Consiliului Raional local, cu ocazia Zilei Naţionale a Tineretului, pe 
care o marcăm în luna noiembrie. Elevii au manifestat mult interes. În scurt 
timp, discuția inițiată i-a captivat pe toți. Iată ce răspunsuri la întrebările noas-
tre ne-au oferit participanții la manifestare.

În cadrul Campaniei Naționale de Promovare a Cărții 
și  Lecturii „Să citim împreună!”, în raionul Sângerei 
a avut loc o întâlnire de neuitat cu îndrăgitul scriitor al 
copiilor Titus Știrbu. Autorul cărții „Născocilă, Roade-
gumă și feciorul lui Păcală” a fost întâmpinat online 
cu pâine și sare, flori și multă bucurie. 

     DIALOGUL                                  GENERAţIILOR

pune în gardă, chiar ne sperie 
puțin. Intuim de pe acum că va 
fi o perioadă decisivă, care ne 
va marca destinul la modul cel 
mai serios. Din acest moment e 
greu de spus cum va fi viitorul 
meu...

– Dragi elevi, care, credeţi, e 
rolul părinţilor în determina-
rea scopului vostru?

Andrei MANEA: – În mo-
mentul de față, rolul lor e unul  

mare, dacă nu chiar hotărâtor, 
deși părinții mei niciodată nu-mi 
impun ideile și ambițiile lor, lă-
sându-mi libertatea de alegere 
în luarea deciziilor. M-am con-
vins, însă, nu o singură dată, că, 
în mare parte, le-aș da dreptate 
mereu. Fără ei, fără sfatul lor 
înțelept nu mi-aș închipui un vii-
tor de succes. 

 – S-a afirmat deseori că ti-
nerii de la oraş se încadrează 
mai lesne în şuvoiul vieţii. Ce 
părere aveţi ca reprezentanţi 
ai celeilalte categorii de tineri?

Vlad BOSTAN:  – În principiu, 
nu-s de acord cu afirmația că 
noi, copiii de la sate, nu suntem 
pregătiți pentru viață în aceeași 
măsură ca cei de la oraș.  Dim-
potrivă. Întâlnind mai multe 
piedici, ne călim caracterele, iar 
cunoscând mai bine greutățile, 
în cele din urmă, le înfruntăm, 
nu disperăm și nici nu așteptăm 
mana cerească. De multe ori, 
suntem învinuiți că, la majorat, 
plecăm din sate, acestea rămâ-
nând pustii... Să știți că și eu voi 

pleca. Asta mi-o cere situația. 
Ca să aduc mai mult folos so-
cietății, va trebui să fac studii 
universitare și, pe parcurs, să 
învăț pe cont propriu practica 
vieții. Azi nu pot să afirm sau să 
neg ceva referitor la revenirea 
mea. Timpul va decide.

 – Drepturile şi obligaţiile ti-
nerilor. Ce rol au ele în forma-
rea personalităţii acestora? 

Gabriela IURCU: – Drepturile 
și obligațiile elementare, după 
mine, stau la baza formării 
noastre. Între ele, însă, trebuie 
să existe un echilibru, mai ales 
că acestea înlesnesc dezvolta-
rea deplină a calităților umane, 
a conștiinței pentru satisfacerea 
nevoilor spirituale și materiale. 
Ele-s bazate pe dorința omului 
de a deveni o persoană armo-
nioasă, puternică și tolerantă. 
Din păcate, mulți copii și tineri 
își ignoră obligațiile și atunci ne 
alegem, în definitiv, cu o socie-
tate de egoiști incurabili.

– Cum arată în imaginaţia 
voastră şcoala viitorului?

EVENIMENT  CULTURAL

Titus Știrbu, supranumit bu-
nicul tuturor copiilor, a rămas 
înduioșat până la lacrimi de 
ospitalitatea copiilor și de felul 
cum s-au pregătit. Evenimentul 
a fost organizat de Biblioteca 
Raională Publică Sângerei și 
de Secția Raională de Cultură. 
Moderatorul maratonului lite-
rar-artistic a fost domnul Vale-
riu Rusu, șeful Secției Raionale 
de Cultură Sângerei, însoțit de 
Tamara Deleu, specialist prin-
cipal în probleme de muzee, 
patrimoniu și biblioteci. Vera 
Traciuc, director al Bibliotecii 

Publice Raionale Sângerei, a 
avut grijă ca, în cadrul acestei 
sărbători a cărții, să participe 
cât mai mulți elevi, bibliotecari, 
cadre didactice, respectând în 
același timp regulile impuse 
de starea de pandemie. Po-
duri imaginare prin rețele de 
socializare au unit cititorii din 
diverse localități în jurul cărții. 
Au participat la acest „botez” 
online al cărții elevi de la lice-
ele: „Dimitrie Cantemir”, „Ion 
Creangă”, ,,Olimp”, gimnazi-
ile: „Luceafărul”, „Catinca și 
Ilie Galben”, „Valeriu Matei” și 

Gimnaziul Bălășești, dar și be-
neficiarii activi ai bibliotecilor 
publice din Coșcodeni, Rădoa-
ia, Chișcăreni, Pepeni, Slovean-
ca, Bursuceni, Heciul-Vechi, 
Biruința. 

La pupitrul de comandă s-a 
aflat Maria Harea, reprezen-
tanta Bibliotecii Naționale pen-
tru Copii „Ion Creangă”, care a 
dat startul conferinței, în cadrul 
căreia fiecare și-a demonstrat 
talentul. Poeziile, scenetele se-
lectate au fost interpretate cu 
mult har și însuflețire. Elevii au 
pregătit și o mulțime de între-
bări ingenioase, fiind ajutați de 
bibliotecari, învățători, profe-
sori: Ina Pleșca, Zinaida Gîrbu, 
Nadejda Munteanu, Natalia 
Galbur, Clara Breslaș, Ange-
la Jigău ș. a. Scrierile lui Titus 
Știrbu oferă lecții pline de umor 
fin, care îi ajută pe copii să fie 
mai buni, mai prietenoși, să-și 
iubească părinții, satul în care 
s-au născut, țara. O asemenea 
întâlnire va rămâne drept o 
frumoasă amintire pentru toți 
acei care l-au simțit aproape pe 
scriitor, chiar dacă Domnia Sa li 
se adresa online, de la masa lui 
de scris.

Tamara PERETEATCU

Nina BEJAN: – Dna Ange-
la Dumitraş, aveţi o mare 
experienţă în  pedagogie. Care 
e părerea dvs.: copiii se deose-
besc de la o generaţie la alta?

Angela Dumitraș: – Un re-
fren vechi de când lumea. 
Greu de spus. Și da, și nu. În 
linii mari, copiii continuă să fie 
la fel. Indiferent de generație, 
adolescenții, de exemplu, sunt 
dispuși spre distracții, vor nea-
părat să-și afirme individualita-
tea. Adeseori se simt neînțeleși 
de către părinți și profesori. În 
acești ani, cunosc primii fiori ai 
dragostei, își pun întrebări des-
pre propria existență, fiind ab-
solut convinși că anume ei sunt 
primii în lume care fac aceasta. 

 – Ce părere aveţi despre mo-
delele actuale de desfăşurare 
a învăţământului impuse de 
Covid-19 – offline, online? 

 – Cu siguranță, majoritatea 
dintre noi, fie copil, fie părinte, 
sau profesor, mai ales, nu și-ar 
dori în continuare învățarea de 
la distanță, adică online, prin 
corespondență, care, la pri-
ma vedere, ar părea mult mai 
simplă decât cea tradițională. 
Suntem într-o situație foarte 
dificilă, însă reală, deși părea 
incredibilă, la început. 

 – Ceea ce presupune un 
efort intelectual mai mare?

 – E o chestiune discutabilă. 
Vorbind de la ecran, elevul, dar 
și profesorul, parcă nu-și poa-
te exprima emoțiile, lipsește 
energia firească pentru crearea 
abilităților practice inerente unei 
comunicări directe în echipă. 
Predarea, de fapt, înseamnă o 

dirijare bazată pe interacțiune 
emoțională și, oricât de perfor-
mante ar fi tehnologiile contem-
porane, aceasta nu poate atinge 
nivelul dorit. Dezvoltarea sănă-
toasă a omului include neapă-
rat partea emoțională, ceea ce, 
online, devine imposibil. Trăirile 
sufletești, emoția favorizează 
crearea unor convingeri durabile.

Nina BEJAN: – mă adresez ele-
vilor. În curând veţi absolvi ciclul 
gimnazial. Ce temeri vă frămân-
tă în legătură cu acest fapt ?

Camelia BEJAN: – În față ni se 
deschid niște perspective, peste 
puțin timp va începe o perioadă 
în care va trebui să ne asumăm 
alte responsabilități. Suntem 
entuziasmați, dar, totodată, 
avem și rezerve la acest capitol. 
Zi de zi, îi vedem îngrijorați pe 
părinții noștri din cauza situației 
epidemiologice din țară, a con-
secințelor pandemiei... Le cu-
noaștem bine problemele și 
suferințele, iar gândul că, în 
curând, vom fi și noi maturi ne 

Portret colectiv: participanţii la dialog
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Lumina spiritului

• Rostul iubirii. Natura este stăpânită de cri-
teriul delimitărilor. Numai în iubire ea caută 
confuzia. Căci rostul iubirii este să restabi-
lească pentru o clipă haosul iniţial din care să 
se nască o lume nouă.

• E cert, orice am gândi şi cu oricâtă amă-
răciune despre cer şi pământ, despre condiţia 
umană, despre clipă şi fatum, inima cu bătăile ei 
aplaudă existenţa.

• După ce descoperim că viaţa n-are nici un 
înţeles, nu ne rămâne altceva de făcut decât… 
să-i dăm un înţeles!

• Umblăm pe câmpul disperării şi ne rezemăm 
din când în când de umbra noastră ca de-o co-
lumnă de piatră.

• La o desăvârşită linişte şi mulţumire sufle-
tească ajunge, de obicei, numai mediocritatea, 
care se divinizează pe sine însăşi.

MaxiMe şi aforiSMe 
de Lucian BLAGA

„Ieșirea din uitare”: aprecieri adolescentine 

viitorul e în puterea noastră

Această carte ne ajută să cunoaștem mai bine 
o perioadă istorică puțin oglindită în manuale-
le școlare, și anume -  perioada de după Marea 
Unire din 1918, când arta și cultura autohtonă au 
cunoscut o înflorire nemaipomenită, mai multe 
personaje din roman ilustrând în mod convingă-
tor acest fapt. Astfel eu și colegii mei suntem de 
părerea că romanul IEȘIREA DIN UITARE contri-
buie activ la formarea spiritului patriotic al gene-
rațiilor în creștere și la cunoașterea  patrimoniu-
lui cultural și muzical autohton. 

Să promovăm cultura și exponenții ei, să 
cinstim neamul și trecutul glorios al acestui 
pământ –  iată  îndemnul principal al acestei 
emoționante și captivante opere a lui Ion An-
ton, pe care vă îndemn s-o citiți neapărat. 

Daniela IuzI, elevă în clasa a x-a „C” 
mun. Orhei,
Liceul Teoretic „Alecu Russo”

Romanul „Ieșirea din uitare” de Ion Anton, 
în lectura noastră, a liceenilor dintr-a X-a, a 

fost o adevărată provocare. 
Autorul a reușit, într-o manieră deosebit de 

originală și cu multă măiestrie artistică, să valori-
fice viața compozitorului și violonistului Eugeniu 
Coca, personaj aproape necunoscut de tânăra 
generație. 

Am descoperit că maestrul Eugeniu Coca, acti-
vând în perioada interbelică, a reușit să se afirme 
în calitate de violonist virtuoz și talentat compo-
zitor, fiind înalt apreciat de către celebrul Geor-
ge Enescu cu două importante premii pentru 
compoziție. El, după cum ne convinge autorul ro-
manului, și-a urmat destinul cu demnitate și mult 
curaj. Coca, deci, este modelul de artist care, prin 
creația sa muzicală, a glorificat trecutul autohton.

Centrat pe ideea de artă și artist, romanul  ne 
cheamă la explorarea bogatei noastre moșteniri 
cultural-artistice. Autorul pune accent pe exem-

plul acestui prototip de artist, astfel încât viața 
și opera lui devine o motivație pentru tână-
ra generație de a descoperi și de a cunoaște 
personalități marcante, care au jucat un rol ma-
jor în cultura noastră. 

Astăzi, putem prelua ca reper comportamental 
ambiția și curajul cu care Eugen Coca își înfrunta 
soarta, deseori, nedreaptă. În general, romanul 
oferă tinerei generații un șir de lecții de viață, me-
nite să-i ajute să se afirme plenar, în pofida tutu-
ror obstacolelor ce ar putea să le apară în cale. 

Recent, la Biblioteca Publică Raională 
„Alexandru Donici” din Orhei, a avut loc 
o conferință online consacrată romanului 
IEȘIREA DIN UITARE, semnat de scriito-
rul Ion Anton. În cadrul conferinței orga-
nizate de dna Stepanida Țugui, directorul 
BPR „Alexandru Donici”, și dna Ana Iva-
nov, profesoară de limba și literatura româ-
nă, au fost prezentate și câteva reflecții de 
lectură ale elevilor din clasa a X-a de la Li-
ceul Teoretic „Alecu Russo”. Publicăm mai 
jos una dintre acele comunicări. 

în context de pandemie
Nicoleta ROTARU: – Desigur, 

va fi una cu mulți copii și profe-
sori cu har, o instituție asigura-
tă cu cele mai moderne tehnici 
informaționale, cu săli de sport 
dotate cu inventarul necesar. 
În veacul nostru sportul devine 
foarte important, când chiar și 
locuitorii satelor, indiferent de 
vârstă, devin captivii internetu-
lui, jocurilor  pe tabletă sau pe 

telefonul mobil, ai televizorului 
în fața căruia se întâmplă să pe-
treacă zile întregi... 

 – Care părinte e mai bun: cel 
flexibil sau cel permisiv?    

Vlad BOSTAN: –  De obicei, 
părinții nu-mi pun interdicții. 
Din contra, mă ajută să dezleg 
diferite probleme în care mă po-
menesc din lipsă de experiență. 
Astfel caut și găsesc calea co-
rectă împreună cu părinții. Am 

mare noroc de ei, căci interne-
tul nu întotdeauna o să-ți dea 
un răspuns corect la niște între-
bări ce țin de lucruri esențiale, 
dar nici prietenii care, la această 
oră, vorba ceea, sunt într-o lun-
tre cu mine. Un alt sprijin sufle-
tesc ne sunt buneii și profesorii. 
Nu o dată discutăm cu plăcere 
la diferite teme – chiar și la cele 
așa-zise tabu. De ce nu?

– Comunicarea virtuală – 
care sunt plusurile şi minusu-
rile?

Anastasia GARGANCIUC: 
– Trăim într-o eră a tehnologii-
lor moderne și e dificil să reziști 
în fața tentațiilor virtuale ce te 
urmăresc nonstop. Un plus vă-
dit e că tehnica sofisticată îți 
oferă posibilitatea de a comu-
nica momentan cu orice per-
soană, în orice timp, de la orice 
distanță. Persoanele timide își 

pot găsi amici, pot face schimb 
de informații, pot primi sfaturi 
și consultații necesare la di-
verse teme. Minusul serviciilor 
online e că nu cunoaștem iden-
titatea reală a interlocutorului 
de dincolo de ecran, uneori 
fiind imposibil să verifici since-
ritatea  și onestitatea acestuia.  

– Sunteţi pregătiţi pentru 
provocările secolului? 

Cristina ŞUŞCHEVICI: – To-
tul depinde de noi. Mai întâi 
trebuie să facem carte, să ne 
ajutăm părinții, să ne cultivăm 
voința și răbdarea, să ne deter-
minăm clar asupra scopului vie-
ții noastre. Iată sensul unei vieți 
fericite și împlinite.

 – Care ar fi fraza-cheie adre-
sată semenilor tăi, cititori ai 
revistei „Florile Dalbe”?

Vlad BOSTAN: – Să aveți 
forță, curaj, determinare sigu-
ră, dragi prieteni!

Camelia BEJAN: – Bine veți 
face, bine veți găsi!

Cristina ŞUŞCHEVICI: – Nu ui-
tați! Viitorul e în puterea voas-
tră!

Gabriela IURCU: – Perseve-
rați și destinul vă va răsplăti pe 
potrivă!

Consemnare:
nina bejan, colaboratoare

 la biblioteca pentru Copii 
or. Drochia 

activităţi  extraşcolare

- E vorba despre școala TV, prima școală interactivă pentru 
copii și tineri, dar și  despre două ateliere de dicție și discurs 
public, în limba română și în limba rusă, ne explică doamna 
Laura Tugarev, managerul proiectului.

Orele de dicție sunt predate de Tamara Berzoi, Artistă a 
Poporului, considerată vocea de aur a radioului și televiziunii 
din Moldova. La 80 de ani, profesoara reușește să-i inspire pe 
copii și să le dea cele mai bune lecții de dicție.

„Copiii, firește, sunt ca toți copiii... Un student stă mult mai 
liniștit în banca sa, pe când copiii sunt mai distrați, dar cobor 
și eu puțin spre anii de tinerețe și am impresia că o să facem o 
echipă bună”,  se destăinuie, zâmbind, Tamara Berzoi.

Pe lângă dicție, copiii studiază și limba rusă. „Am ales să 
învăț limba rusă, pentru că oamenii care știu mai multe limbi 
sunt apreciați și au șanse mai mari de a intra în societatea 
globală”, e de părere una dintre participante.

- Respectăm întocmai restricțiile pandemice și ne bucu-
răm că acești copii sunt dornici de a munci, de a participa la 
activități de instruire. De aceea nimic nu pare a fi dificil, căci 
ne străduim să facem față împrejurărilor nefaste, ne-a decla-
rat Stela Petrușca, directorul adjunct al Centrului „Artico”.

Consemnare: Renata CUPCEA

Reporteri TV la... 7 ani
Au ore de dicție, filmează reportaje TV și învață cum 

să scrie știri. Sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 
13 ani, din cadrul proiectului Pixel Media Center de 
la Centrul Republican pentru copii și tineret „Artico”.



19 noiembrie, 2020 Nr. 35 (4329), 36 (4330)4 CaDran  COGnItIv  Pentru  mICuţI

Coordonator de pagină: lica mOvIlă

Nr. 21 (2113)

A L U N A

eşTi iSTeţ?

Claudia PARTOLE

ajută corabia să găsească drumul spre ţărm. Decupează 
desenul şi trimite răspunsul corect la redacţie. Participă la con-
cursul isteţilor şi vei câştiga un premiu!  

Mi-am găsit VOCAŢIA! 

CE  TOAMNĂ  PLOIOASĂ

RECUNOŞTI  OBIECTUL?
Jocul constă în determinarea unui obiect prin 

ascultarea sunetului pe care acesta îl emite în 
mod firesc (de exemplu, tic-tacul ceasului) sau 
când acesta este lovit  cu un corp tare. Jucătorul 
care trebuie să recunoască obiectul va fi legat la 
ochi. La distanța de circa un metru de el vor fi 
lovite ușor, de câteva ori, un șir de obiecte: o tavă 
de metal, un borcan mare, o cratiță, o carte, o 
scândură etc. Pot fi folosite și obiecte în acțiune: 
mototolirea unei foi de hârtie, deschiderea unui 
întrerupător, turnarea lichidului într-un pahar. 
Câștigă participantul care a reușit să determine 
corect proveniența tuturor sunetelor produse.

Ai  un  hobby?

Hai  să  ne  jucăm!

- De ce ai întârziat șa școală, 
Fănele?

- Mi-am curăţat ghetele, 
domnule învăţător. Dar vă 
promit că nu se va mai  în-
tâmpla! 

*  *  *
- Cristinel, știi vreo pasăre 

care clocește ouă străine?
- Da, incubatorul!

*  *  *
- Peștii cresc repede? îl  în-

treabă învăţătorul pe Dragoș.
- Da, domnule. Vecinul meu 

Cornel a prins un pește săptă-
mâna trecută și crește cam cu 
o șchioapă de câte ori poves-
tește despre el. 

*  *  *
- Olguţa, câte minute ai 

fiert ouăle?
- Nouă minute, mămico.
- Ţi-am zis să le fierbi trei 

minute. 
- Da, dar am fiert trei ouă!

*  *  *
- De ce ai venit împreună 

cu bunica? îl întreabă învăţă-
toarea pe Aurică. Ştii doar că 
plecăm în marș turistic.

- Păi nu ne-aţi spus dum-
neavoastră să luăm cu noi 
strict necesarul? se miră bă-
ieţelul. 

Glume

PoVeSTiri  De  SeaMa  VoaSTrĂ

Din nou cerne ploaia  prin sita cea deasă, 
Din nou îmbulzeală-i sub streşini de casă,
Din nou şi pământul e negru-negriu,
Iar câmpul în zare e trist şi pustiu. 
În crâng păsărelele par disperate,
Ploaia le udă, vântul le bate.
Ce mai destine, ce mai noroc -
ele prin ploaie, eu, lângă foc. 
şi suflu în el ca să ardă mai bine,
Iar un pisoi toarce-ncet lângă mine.
Soba-i călduţă, mama-i acasă.
Ce toamnă ploioasă, ce mamă duioasă…

E o zi frumoasă de toamnă. Frunzele alear-
gă prin pădure în căutarea unui culcuș pentru 
iarnă. O alună zgribulită de frig stă pitită sub 
tulpina alunului, care a alungat-o în lumea 
mare. Dar cum să pornească singură?

O vede o furnică. Şi prinde a se frământa: 
cum ar duce-o până la furnicar?

Tocmai trecea pe acolo în fugă un șoricel. O 
vede pe furnică lângă alună și o alungă. Îi plac 
și lui alunele! Ar lua-o acasă la el și ar avea 
ce roade în duminicile de iarnă… Numai că 
tot atunci îl zărește veverița. Dar șoricelul se 
teme de veveriță! Şi, când o vede săltând spre 
dânsul, o ia iute din loc.

Şi veveriței tare-i plac alunele! Sare în sus 
de bucurie. Așa o găsește ariciul, care tocmai 
după alune și pădurețe era pornit.

Ariciul are un cojoc ghimpos și, dacă vrea să 
capete ceva, scutură de câteva ori cojocul și-i 
sperie pe toți. Fuge veverița cu poalele goale!

Ariciul rămâne dus pe gânduri: cum să abur-
ce aluna în spate? Dacă roagă pe cineva, trebu-
ie să-i facă parte. Dacă lasă aluna și se duce 
după ajutor la ai săi, se întoarce veverița…

De sub o frunză, care prinse a tremura mai 
mult de frică, se uită spre alună o furnică. De 
sub niște tufe de porumbar, se zgâiește un șo-
ricel. De pe o creangă, îl urmărește pe arici o 
coadă stufoasă de veveriță…

Iar pe cărarea care vine, drept înspre alună 
se îndreaptă un om. Ariciul se face ghem și 
aluna rămâne singură-singurică.

Omul o vede, se bucură așa de tare, că nici pe 
arici nu-l vede. Ia aluna în palme, de parcă ar 
fi a lui de când lumea, o pune în buzunar și își 
caută de drum.

Se uită în urma omului o frunză, un tufar, o 
creangă legănată de cineva și o căciulă de ace…

Iar aluna s-a dus, s-a dus!

Ştiai  că...
...struţii pot trăi până la 

vârsta de 88 de ani?
...ţiparul, fiind scos din iaz, 

este capabil să se târască 
câteva sute de metri pentru 
a-l regăsi? În nopţile cu rouă, 
el vânează pe mal insecte 
şi melci. Ţiparul este unicul 
peşte din ţara noastră, care 
poate trăi şi pe uscat, cu 
condiţia ca pielea să-i fie în 
permanenţă umedă. 
...cea mai veche gravură 

în lemn a fost găsită în 
Germania? Ea datează din 
anul 1480 şi reprezintă un 
arici.
...foarfeca a fost inventată 

de Leonardo da Vinci?
...în ultimii 4000 de ani 

niciun animal nou nu a fost 
domesticit?

Ada ZAPOROJANU

În ultimul timp, în viața mea s-au întâmplat lucruri  minunate. 
Am devenit elevă în clasa întâi, mi-am făcut prieteni noi, am înce-
put a descoperi frumusețea anilor  de școală.

Îmi place să stau la geam când afară plouă și să privesc cum dan-
sează  frunzele  la braț cu vântul tomnatic. Bunica spune că frun-
zele sunt ca și mine, căci și eu ador dansul.

La vârsta de patru ani am început să frecventez  Școala de Arte, 
cunosc multe figuri și poziții, știu ce este ritmul. Mie, însă, îmi pare 
că am dansat întotdeauna. La începutul pandemiei mama mă fil-
ma și-i expedia tatei înregistrările cu dansurile mele, iar el spunea 
că se mândrește mult cu mine. În aceste clipe eram în al nouălea 
cer de bucurie! Nu pot să stau pe loc când aud muzica. La fel e 
și verișorul meu Alex, ambii dorim să practicăm gimnastica, sunt 
sigură  că vom reuși. O altă provocare pentru mine în acest an este 
pianul, dar, cu ajutorul mamei, știu că o voi scoate la capăt. 

Doamna învățătoare îmi spune că dansul, gimnastica, pianul 
sunt hobby-urile  mele și ar trebui să dau o atenție mai mare stu-
diilor. Asta fac, deja îmi place cum apar literele în caietul meu, cum 
scriu cifrele pe rețeaua de pătrățele. De două ori am fost și mode-
ratoare la lecții.

Totuși, dansul este cea mai mare pasiune a mea și nu voi renun-
ța la el niciodată! 

Sofia POIaSnICIuC, elevă în clasa I-i 
la  Gimnaziul „Grigore vieru”                 

 com. Purcari, r-nul Ștefan-Vodă

Desen: Cristina  COvrIG
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GLOSAR

reGii  DaCiLor  STrĂBUNi

BUREBISTA (II)

MOMENT LIRIC

Ion  ANTON

RONDELUL TIMPULUI
Prezentul e bolnav de viitor,
Iar viitoru-i dornic de trecut,
De ce a fost, când nu eram născut,
Când piatra asta mai era izvor.
Din oră o secundă a căzut
Şi a încremenit pe dată-n zbor:
Prezentul e bolnav de viitor,
Iar viitoru-i dornic de trecut.
Se răzvrăteşte timpul dereglat,
Ce-a înfruntat un groaznic abator,
Încât acum și veacurile-l dor
După firescul mers care li-i dat…
Prezentul e bolnav de viitor.

DICŢIONAR de istorie
A
Aureus – monedă romană de aur, emisă începând din timpul lui 

Iulius Caesar, până când a fost înlocuită prin solidus de către Con-
stantin cel Mare.

auriga – (în Antichitate) conducător al unui car de curse.
aurignacian – perioadă de început a paleoliticului superior, denu-

mită după localitatea Aurignac.
autodafé – ardere pe rug a celor condamnați de Inchiziție.
auxilia – (în armata romană) formațiune tactică permanentă de 

luptă, cu caracter auxiliar, alcătuită din trupe de mercenari sau 
aliați.

avgiu – vânător care aproviziona masa domnească în timp de 
pace, iar în timp de război făcea parte din tabăra domnitorului.

(Va urma)

(Continuare din nr. 27-28, 24 septembrie 2020)

Burebista a reușit unificarea 
triburilor geto-dace, bazându-
se pe o puternică forță arma-
tă care-i era fidelă. La apogeu, 
armata lui Burebista a fost es-
timată la 200.000 de oameni, 
număr pe care Vasile Pârvan îl 
socotește mai degrabă modest 
decât exagerat, dar acest nu-
măr nu a fost unanim acceptat 
de către comunitatea istoricilor 
secolului al XX-lea.

Armata lui Burebista era for-
mată din două categorii prin-
cipale de forțe: oastea regelui, 
cu caracter mai mult sau mai 
puțin permanent, și o oaste 
alcătuită din contingente con-
duse de fostele mari căpetenii 
de formaţiuni politice devenite 
acum generali ai lui Burebista. 
Izvoare antice pentru stabilirea 

exactă a componenței pe arme 
a forțelor militare nu există, 
dar istoricii și istoricii militari 
sunt de părere, prin analogie 
cu componența armatelor ina-
mice a celților și romanilor, 
că armata lui Burebista a fost 
formată din trupe pedestre, 
trupe călare, trupe destinate 
mașinilor de asediu, specialiști 
în construcția fortificațiilor, flo-
tilă de Dunăre și o flotă a Mării 
Negre, după cucerirea cetăților 
pontice.

Cavaleria a fost mai redusă ca 
efective în armata dacică și se 
recruta din zonele de câmpie și 
de deal, unde se creșteau caii. 
Cavaleria avea rol de cerceta-
re, asigurarea legăturilor de 
comunicații și hărțuirea prin 
surprindere a inamicului. Dese-
ori, calul era folosit ca mijloc de 
transport până la locul bătăliei, 
unde luptătorii descălecau și 
luptau ca trupe pedestre. Apre-
cierile asupra flotilei de Dunăre 
și asupra flotei Mării Negre a is-
toricilor înainte de 1989, în lip-
sa izvoarelor antice, sunt apre-
ciate drept tendențioase și, pe 
alocuri, exagerate.

Referitor la structura organi-
zatorică a armatei, Ion Horațiu 
Crișan a formulat ipoteza că 
unitățile erau conduse de tara-
bostes, iar subunitățile de către 
comati.

Campaniile militare între-
prinse de Burebista nu au avut 
caracterul expedițiilor de pra-
dă, ci acestea au avut rațiuni 
politice și au vizat ca obiectiv 
fundamental cuprinderea te-

ritoriilor ce aparținuseră geto-
dacilor și securizarea hotarelor. 
De asemenea, Burebista nu a 
urmărit crearea unui stat mare 
care să fie alcătuit dintr-un con-
glomerat de populații, asemeni 
despoțiilor orientale, ci a ur-
mărit întemeierea unui stat cu 
structuri omogene din punct de 
vedere etnic.

Amenințarea celtică era cea 
mai apropiată de leagănul sta-
tului dac, considerând că boiii 
și tauriscii ajunseseră încă de 
prin secolul al III-lea î.Hr. până 
la Tisa, extinzându-se tot mai 
mult peste teritoriile locuite în 
vechime de geto-daci. Astfel, 
eliminarea pericolului celtic a 
fost cel dintâi obiectiv vizat de 
Burebista, iar în acest sens a în-
treprins o serie de acțiuni ofen-
sive împotriva acestora, în jurul 
anului 60 î.Hr.

Informația sumară oferită de 
Strabon nu a permis stabilirea 
exactă a cronologiei acestor 
campanii:

„...Ba încă a ajuns să fie te-
mut şi de romani, deoarece 

Armata și campaniile militare

Călăreţ din oastea lui 
burebista

„Turnul de apă”, sau Muzeul orașului Chișinău, a fost construit 
în 1892 după proiectul arhitectului A.I. Bernardazzi. Acesta re-
prezintă un monument de arhitectură de importanță națională. 
Chiar dacă de-a lungul anilor a fost parțial deteriorată, clădirea 
a fost reconstruită după imaginile de epocă în anii 1980-1983, 
cu excepția foișorului de foc din partea superioară, construit 
inițial din lemn, ale cărui forme au fost repetate în piatră.

De asemenea, Muzeul orașului Chișinău este primul monu-
ment istoric iluminat artistic, pe timp de noapte, iluminatul ar-
tistic al edificiului fiind realizat în anul curent de către Primăria 
municipiului Chișinău. 

Firește, dragi elevi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, vă invi-
tăm să vizitați, cu prima ocazie, acest original muzeu de arhi-
tectură și istorie. Face să fie admirat atât edificiul din exterior, 
cât și din interior, urcând în sălile cu exponate. Iar din vârful 
turnului veți avea posibilitatea să admirați panorama încântă-
toare a Chișinăului.

„TURNUL DE APĂ”
MUZeeLe  CaPiTaLei

trecea neînfricat Istrul şi prăda 
Thracia până în Macedonia şi 
Illyria. A pustiit astfel pe celţii 
care se amestecau cu tracii şi 
illyrii, iar pe boiii, care se aflau 
sub ascultarea lui Critasiros, 
precum şi pe taurisci, i-a şters 
de pe faţa pământului”

Dar se presupune că prima 
acțiune a avut loc pentru a 
elimina incursiunile de pradă 
ale scordiscilor, stabiliți în jurul 
anului 278 î.Hr. în vecinătatea 
muntelui Scordus, în teritoriile 
locuite de către daci la sud de 
Dunăre. Acest atac împotriva 
scordiscilor a pornit de la Ar-
gedava de la Popești și a fost 
realizat prin surprindere con-
siderând că mișcarea de trupe 
s-a desfășurat pe malul stâng al 
Istrului, iar trecerea fluviului s-a 
făcut undeva în zona actualului 
județ Mehedinți și, probabil, 
i-a împins pe scordisci până la 
Singidunum, astfel că aceștia 
au fost înfrânți, dar nu nimiciți 
total, deoarece pe aceștia din 
urmă și i-a făcut aliați. Dar în 
urma acestei înfrângeri se-
vere scordiscii nu au mai fost 
consemnați în niciun izvor al 
lumii antice în cursul secolului 
I î.Hr.

După unirea cu triburile geto-
dacice din zona intracarpatică, 
dispunând de o forță militară 
de apreciat, depășită doar de 
cea a Republicii romane, Bure-
bista întreprinde o campanie 

fulgerătoare împotriva tribului 
celtic al boiilor conduși de către 
Critasiros, precum și împotriva 
aliaților acestora, tauriscii,  și 
i-a înfrânt, undeva în zona Bra-
tislavei de astăzi, probabil la 
Zemplin. Se presupune că iti-
nerariul urmat de oastea lui Bu-
rebista a fost marcat de îngro-
parea unor tezaure monetare 
la Tótfalu, Stupova, Bratislava, 
Simmering etc.

Efectul acestei campanii a 
fost nimicirea totală a taurisci-
lor și boiilor:

„Strămutându-se atunci în 
împrejurimile Istrului, boiii locu-
iră acolo împreună cu tauriscii 
ducând lupte împotriva dacilor, 
până ce fură nimiciţi cu întrea-
ga seminţie; pământul lor, care 
aparţinea Illyriei, îl lăsară pus-
tiu pe seama vecinilor ca să-l 
păşuneze.”

Rezultatul a fost o masivă 
migrație a celților spre vestul 
Europei, resturile tauriscilor 
s-au împrăștiat până la No-
ricum, iar ale boiilor până în 
Galia, iar hotarele Daciei s-au 
extins astfel până la confluența 
râului Morava cu Dunărea Mij-
locie, iar stăpânirea lui Burebis-
ta ajungând să se învecineze cu 
cea a suebului Ariovistus. 

(Va urma)
Sursa: WIKIPEDIA

„turnul de apă” pe timp de 
noapte

Placa comemorativă de la 
intrare exponate-mărturii ale istoriei

ParTiCiPĂ  şI  TU!
Concursul „Muzeul nostru” continuă

Concursul cu acest generic continuă! Dacă aveți în gim-
naziu, liceu sau în localitatea voastră un Muzeu al satului 
(sau intitulat altfel), scrieți un eseu despre el și expediați-l, 
însoțit de imagini, la adresa redacției: contact@floriledalbe.
md. Învingătorii concursului se vor alege cu premii bănești și 
cadouri de preț. Totalurile vor fi efectuate la sfârșitul anului 
de studii 2020-2021. 
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MODELE  DE  TOLERANŢĂ 

Violența  e  mai  frecventă 
în  timpul  pandemiei

CONVENŢIA O.N.U. CU PRIVIRE 
LA DREPTURILE COPILULUI

MALTRATAREA ŞI ABUZUL
articolul 19, 34, 39
Nici părinţii, nici alţi adulţi nu au dreptul să trateze cu violenţă 

copiii și tinerii. Statul semnatar va proteja pe toate căile copiii și 
tinerii contra maltratării, exploatării și abuzului. 

Statul trebuie să intervină și în cazul în care părinţii nu au grijă 
sau nu sunt în stare să aibă grijă de copiii lor. 

Copiii și tinerii supuși neglijării, abuzului sau torturii, precum și 
cei care au fost supuși unor tratamente degradante, au dreptul 
la orice asistenţă posibilă. Ei au dreptul la un mediu în care își vor 
putea reabilita demnitatea și respectul de sine. 

16 noiembrie - Ziua internaţională a Toleranţei 

Cuvântul toleranţă provine din latina Romei antice, unde tolerare însemna a 
suporta şi se referea, că şi astăzi, la respectul faţă de celălalt. Toleranţa înseam-
nă  respectul pentru ceilalţi şi deschiderea de a învăţa de la ei, înlăturând stere-
otipuri nedrepte, valorificând diferenţele şi creând noi legături de comunicare 
pe baza lor. 

nr. 9 (135)

La nivel global, datele susțin că violența fizică, 
emoțională, sexuală și neglijarea au crescut și 
că aceste acțiuni au devenit mai frecvente, mai 
severe și mai extinse pe durata măsurilor de 
izolare. Mai mult, statisticile denotă că anumite 
forme de violență sunt trecute cu vederea sau 
luate drept manifestări ale normalității. 

Deși în Republica Moldova nu există date ofi-
ciale privind violența față de copii în perioada 
pandemiei, numărul de apeluri la Telefonul 
Copilului a crescut semnificativ. Victimele, cel 
mai adesea, nu sunt obișnuite să ceară ajutorul, 
de frică sau de rușine. 

În aprilie-septembrie 2020, consilierii de la Te-
lefonul Copilului au înregistrat 1.766 de apeluri, 
dintre care 234 apeluri repetate. Cel mai des, co-
piilor li s-a oferit consiliere psihologică în ceea 
ce privește lipsa de comunicare, sexualitatea și 
problemele de relaționare cu semenii.

Dreptul de a fi sigur şi protejat

(Continuare din „F.D.”, 22 octombrie a.c.)
Folosind internetul, te poți confrunta și cu mai multe pericole. 

Despre aceasta te informează noul pliant editat de Oficiul Avoca-
tului Poporului  pentru drepturile Copilului „Internetul – priete-
nul tău sau cum să folosești internetul în siguranță”. 

Fii atent și respectă câteva sfaturi, care te vor ajuta să folosești 
internetul în siguranță:

• Postează cu mare grijă fotografii cu tine sau cu familia ta! 
Atunci când dorești să încarci fotografii sau filme pe site-urile pe 
care trebuie să-ți creezi un profil sau cont, selectează fișierele 
cu mare atenție. Nu uita, fotografiile sau filmulețe, odată pos-
tate, pot rămâne pentru totdeauna pe Internet chiar dacă le vei 
șterge!

• Nu discuta cu necunoscuți la camera web, nu acorda tuturor 
acces pentru vizualizare.

• Fii atent atunci când selectezi persoanele care pot vedea pro-
filul tău. Nu include persoane necunoscute sau dubioase pe listă.  

• Informația de pe Internet nu întotdeauna corespunde adevă-
rului. Fii inteligent, folosește și alte surse (cărți, discuții cu adulții) 
și creează-ți propria opinie cu privire la ceea ce este adevărat sau 
fals. Fotografiile și filmele pot fi modificate pe calculator și pot 
prezenta situații nereale.

• Renunță fără rezerve la comunicarea cu persoana care te face 
să te simți inconfortabil (îți provoacă sentimente neplăcute).

• Nu ești obligat să citești, să vizualizezi ceea ce-ți provoacă 
neplăcere sau teamă.

• Scoate de pe lista de contacte pe cei cu care nu mai vrei să 
comunici din motivele expuse mai sus.  

• Dă dovadă de respect, chiar dacă nu-i cunoști pe cei cu care 
comunici. Obligația ta este de a-i proteja și tu pe alții. Nu tri-
mite imagini sau mesaje jignitoare, agresive, obscene nici unei 
persoane indiferent de situația de conflict în care te găsești. 
Hărțuirea și amenințările transmise prin e-mail pot pune în peri-
col alte persoane și pot determina intervenția autorităților.

• Cere ajutorul adulților în care ai încredere: părinților, profe-
sorilor sau prietenilor apropiați atunci când ai nevoie, când ești 
pus în fața unei situații dificile legate de utilizarea Internetului.   

astăzi este Ziua Mondială de prevenire a abuzului faţă de copii

Raportează violența!  
Prevenirea violenței asupra copiilor poate 

fi realizată prin mai multe căi:
- Prin intermediul  Telefonului Copilului 

116 111, serviciu care funcționează în regim 
de 24/24, 7 zile din 7, care oferă consiliere, 
este gratuit și  confidențial.  

- Serviciul Național Unic pentru Apelurile de 
Urgență 112 poate recepționa și redirecționa 
apelurile privind necesitatea intervenției în 
cazurile de violență. 

- Cazurile pot fi raportate și la Direcția 
de Asistență Socială și Protecție a Familiei 
din raion sau la Direcția Municipală Pentru 
Protecția Copilului din municipiul Chișinău. 

- Fiecare copil se poate adresa polițistului, 
profesorului sau primarului din localitate.

„Încurajaţi respectul, dialogul şi cooperarea 
între culturi, civilizaţii şi popoare” - acesta este 
mesajul pe care îl lansează Ziua Internațională a 
Toleranței. Chiar dacă aceasta este marcată o sin-
gură dată pe an, TOLERANŢA ar trebui să fie unul 
din cuvintele care să ghideze comportamentul 
nostru de zi cu zi. Toleranța este o virtute. Este o 
versiune a regulii de aur în sensul că, în măsura 
în care vrem ca alții să ne trateze decent, trebuie 
să îi tratăm decent. Este, de asemenea, o formulă 
pragmatică pentru funcționarea societății. Pentru 
apărarea demnității și libertății oamenilor, tole-
ranța are și limitele sale în normele de drept, care 
reglementează conviețuirea membrilor societății. 

Printre personalitățile care servesc drept mo-
del de toleranță se regăsesc Maica Tereza, Prin-
ţesa Diana, Mahatma Ghandi, Martin Luther 
King Jr. Vă prezentăm câteva citate care le apar-
țin. Ele ne sunt sfaturi de preț în încercarea de a 
fi mai toleranți.

MAICA TEREZA, născută Agnesë Gonxhe Bo-
jaxhiu (1910 - 1997) timp de 45 de ani a îngrijit 
săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii:  „Să zâm-
beşti unui om care este supărat; să vizitezi, chiar 
şi pentru puţin timp, pe cineva care este singur; 
să oferi adăpost sub umbrela ta cuiva aflat în 
ploaie; să citeşti ceva unui orb; aceste acţiuni şi 
multe altele pot părea mărunte, dar astfel noi 
putem să dăm iubirii noastre pentru Dumnezeu 
o formă concretă.” 

PRINŢESA DIANA, Prințesă de Wales (1961 
– 1997) a devenit foarte cunoscută pentru sus-
ținerea pe care o acorda mai multor proiecte 

caritabile:  „Nimic nu mă face mai fericită decât 
să încerc să ofer ajutorul persoanelor vulnerabi-
le. Dacă cineva care are necazuri mă cheamă, eu 
voi fugi la el.” 

MAHATMA GANDHI (1869 - 1948) cu adevă-
ratul său nume Mohandas Karamchand Gandhi, 
este părintele independenței Indiei și inițiatorul 
mișcărilor de revoltă neviolente:  „Ochi pentru 

ochi şi lumea va deveni 
oarbă.” 

MARTIN LUTHER KING 
Jr. (1929 –1968), cunos-
cut luptător pentru drep-
turile civile ale persoane-
lor de culoare din Statele 
Unite ale Americii: „Cea 
mai stăruitoare şi urgentă 
întrebare a vieţii este: ce 
faci tu pentru ceilalţi?”

Internetul - 
prietenul  tău



19 noiembrie, 2020 Nr. 35 (4329), 36 (4330) 7OrIzOnt  eCOlOGIC

Nr. 9 (318)AVE 
TERRA!

Pagină 
de cultură
 şi educaţie 
ecologică

reportaj  fotografic

URMAȚI-LE  EXEMPLUL!
Ghidaţi de dirigintă, dna Viorica 

Gaşper, elevii din clasa a IX-a ,,D” 
de la Liceul Teoretic „Alexandru 
Ioan Cuza” din capitală au înfăptuit 
un act de voluntariat, demn de ur-
mat pentru semenii lor: ei au strâns 
deşeurile din parcul de la  Poşta 
Veche, lăsând în urma lor un spaţiu 
verde, acum colorat şi altfel cu pen-
sula toamnei, mult mai curat şi mai 
plăcut decât l-au găsit.

Adolescenţii au conştientizat încă 
o dată că sunt în stare de multe 
lucruri bune şi, cu siguranţă, vor 
îndruma mai multe persoane să lu-
creze în folosul comunităţii şi să 
păstreze curăţenia.

Iarba carnivorelor

file din „Cartea roşie”

Broască-ţestoasă-de-baltă
Specie periclitată. În Repu-

blica Moldova se întâlnește în 
văile Nistrului, Prutului, Ră-
utului, Botnei, în unele lacuri 
și iazuri. Peste hotarele țării, 
limita de nord a arealului tre-
ce prin Belarus, regiunea Smo-
lensk, cursul superior al Donu-
lui, cursul mijlociu al fluviului 
Volga și nordul Kazahstanu-
lui; la est e răspândită până la 
Kîzîl-Oglî. A fost semnalată în 
Mangîșlak, Uzboi și în bazinele râurilor Atrek și Ceandîri; limita 
de sud-vest ajunge până la Iran, Irak, Asia Mică, Caucaz, Africa 
de Nord-Vest (Maroc), Europa Mediteraneană și Centrală.

Pentru trai preferă bazinele cu curgere lină, lacurile, iazuri-
le, brațele și albiile vechi ale râurilor, canalele de mlaștini din 
luncile inundabile. Se găsește în bazinele de apă cu pantele ce 
au înclinare mică, acoperite cu trestie, stuf, papură și cu alte 
plante acvatice helofite.

Femela depune primele ouă la mijlocul lui mai. Într-un sezon 
pot fi până la trei ponte a câte 5-6 ouă, perioada de incubație 
durând 2-3 luni. Puii au lungimea de 22-25 mm și nu ies la su-
prafața solului până în primăvara anului următor, consumând 
în această perioadă rezerva de hrană a sacului vitelin. 

În aspect cantitativ, cea mai înaltă densitate s-a înregistrat în 
bălțile cursului inferior al Prutului, precum și în albiile vechi 
ale Nistrului și Prutului. Deși este ocrotită conform legislației, 
în ultima perioadă, efectivul speciei s-a redus brusc, în unele 
locuri ea chiar a dispărut. 

Frumuseţea toamnei

Coordonator de pagină: Octombrina OnOFreI

Cântăm  şi  desenăm  natura

Cădeau frunze din copac
şi-atunci ce puteam să fac?!
le-aş fi pus toate-napoi
Să mai stea toamna la noi.
Dar... aşa s-a întâmplat,
Copacii s-au dezbrăcat,
noi, în timp ce ne jucam,
Frunze galbene-adunam.

Nicoleta CIOBANU,
elevă în clasa a IV-a
la Gimnaziul Bujor

r-nul Hâncești

,,Iarba” nu este un termen 
ciudat, atunci când vine vor-
ba despre animalele erbivore, 
a căror nutriţie se bazează pe 
aceasta. Ce vom spune, însă, 
despre cele carnivore, a căror 
piramidă alimentară se spriji-
nă, în special, pe vânat?

În urma unor cercetări, s-a 
dovedit că şi unele animale 
carnivore mănâncă… iarbă. 
Conţinând acid folic, aceasta 
facilitează procesul de creştere 
şi sporeşte nivelul de oxigen în 
sânge. Susţine activitatea in-
testinelor şi oferă o gamă largă 

de vitamine. Debarasează or-
ganismul de substanţe toxice 
şi alţi agenţi patogeni.

Animalele sunt organisme 
uimitoare, ce ne încântă prin 
simpla lor existenţă.

Teoctista COLţA, 
elevă în clasa a ix-a

la Gimnaziul 
,,Dumitru Creţu”

s. Cărpineni,
r-nul HânceştiDesen de ana-maria miţco, elevă în clasa a Iv-a la 

Gimnaziul bujor, r-nul Hânceşti

Din  poşta  ediţiei

Desen de Dragalina bra-
du, elevă, s. Dubăsarii vechi, 
r-nul Criuleni

Curiozități despre ToAMNĂ
Este anotimpul care fascinează și continuă să ne ofere 

curiozităţi interesante:
* Dacă în emisfera nordică toamna începe în luna septembrie, 

în emisfera sudică debutul toamnei este în luna martie.
* De-a lungul ecuatorului, adică linia orizontală care se află la 

distanţă egală de polii Pământului, nu este niciodată toamnă.
* În America de Nord, toamna mai este denumită şi „fall” 

(„cădere”), nu doar „autumn”. Această denumire a fost inspira-
tă de căderea frunzelor, un fenomen specific toamnei. Englezii 

folosesc doar denumirea de 
„autumn”, în timp ce ame-
ricanii o denumesc mai des 
„fall”. Înainte de a fi folosiţi 
aceşti doi termeni, până în 
secolul al XVI-lea, toamna 
se numea „harvest”, adică 
„recoltă”.

* Pentru agricultori, luna 
septembrie este cea mai im-
portantă din acest anotimp, 
fiind perioada când se culeg 
roadele pământului.

* Se zice că, dacă prinzi 
frunze în zbor toamna, ai 
noroc în anul viitor. Haideţi 
să ieşim în parc, în pădure 
şi să urmărim incredibilul 
dans al frunzelor!

Desen de andreea repida, elevă, 
s. Dubăsarii vechi, r-nul Criuleni
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eVeNiMeNT  exCePţIONAL

O expoziție consacrată 
Valentinei Rusu-Ciobanu

Coordonator de pagină:  Renata CUPCEA

La Muzeul Național de Artă al Moldovei a fost inaugurată recent expoziția 
aniversară de pictură „Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștere”, 
informează moldpres.md.

O nouă stea în lumea muzicii

Constantin Stere a ajuns la Rezina
De Ziua Hramului oraşului, rezinenii au avut parte de un eveniment deosebit – 

inaugurarea  bustului unui înaintaş de vază al neamului  românesc, Constantin 
Stere, om politic, jurist, savant și scriitor român. Bustul a fost instalat în scuarul 
dintre clădirea Primăriei Rezina şi Palatului raional de cultură „N. Lupov”.

meSaGerul  muzelOr 

UNIVERS  CULTURAL
Nr. 9 (39)

„La ceas aniversar, aduc un respectuos omagiu tuturor 
dascălilor cu suflet frumos, care și-au dedicat viața aces-
tei instituții, elevilor dragi, părinților, partenerilor care 
susțin liceul în demersurile sale! Vă doresc un an priete-
nos, clădit cu temeinicie, plin de învățătură, seriozitate și 
profesionalism, în care viitorul să reflecte elanul creator, 
reușita și succesul”, a adresat felicitări directoarea liceu-
lui, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb.

„Cu acest prilej, mulțumim doamnei directoare Tatiana 
Nagnibeda-Tverdohleb din partea întregului colectiv al 
părinților, absolvenților și elevilor, pentru munca depusă 
zilnic la dezvoltarea și asigurarea calității educației, pro-
fesorilor care muncesc cu dăruire și mereu sunt aici să 
ne-ajute, să ne ridice, să ne ofere încredere și curajul de 
a crea un nou început, părinților și elevilor pentru efortul 
depus la dezvoltarea liceului”, au scris elevii ca răspuns la 
urarea dumneaei. Colectivul de elevi și corpul profesoral 
de la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” sunt mândri 
de faptul că instituția lor poartă numele marelui domnitor 
și om politic. 

Actualmente, în liceu își fac studiile 1 165 de elevi 
încadrați în 42 de clase, dintre care patru clase sunt cu 
profil estetic (arte plastice, coregrafice, teatru).

MONUMENTE  ISTORICE

Dumnealui a mai concretizat că, 
și de data aceasta, administrația 
orașului și-a asumat doar lucră-
rile de amenajare a teritoriului 
adiacent monumentului.

La ceremonia de inaugurare, 
alături de rezineni, au participat 
deputatul Constantin Codreanu, 
care reprezintă românii din R. 
Moldova în Parlamentul Româ-
niei, liderul asociației „Monu-
mentum”, Iulian Rusanovschi, 
preotul Sergiu Aga, parohul Bi-
sericii „Sfântul Cuvios Vasile de 
la Poiana Mărului” din Orhei,  
însoțit de câțiva preoți reprezen-
tanți ai Mitropoliei Basarabiei, 
care au oficiat un serviciu divin 
de sfințire a monumentului. 

aNiVerSĂri 

SĂRBĂTOARE 
la Liceul „Al. Ioan Cuza”

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din capi-
tală și-a sărbătorit recent cea de-a 75-a aniversare. 
În contextul pandemiei, Consiliul Elevilor nu a pu-
tut organiza tradiționalul târg caritabil, care aduna 
de fiecare dată elevii și părinții în curtea liceului. 
Cu toate acestea, ei și-au manifestat sentimentul de 
mândrie că sunt parte a instituției educaționale. 

Tinere  talente  în  ascensiune

Lumea muzicală din Republica Moldova mai 
cunoaște o domniță talentată, care se lansează cu 
o melodie dedicată celor dragi, plecați peste hotare.

La eveniment au participat 
vicepreședintele Parlamentu-
lui R. Moldova, Monica Babuc, 
secretarul de stat în domeniul 
culturii, Andrei Chistol, oameni 
de cultură și artă. Cei doi ofici-
ali au apreciat creația omagia-
tei, accentuând contribuția ei la 
dezvoltarea artelor plastice din 
țara noastră.

Tudor Zbârnea, directorul 
instituției, a menționat că este 
o expoziție excepțională. Ea cu-
prinde 54 de lucrări, dintre care 
44 – din fondurile muzeului, 9 – 

din colecțiile familiei și alta – din-
tr-o colecție privată.

„Este o expoziție care repre-
zintă integral demersul artistic 
al pictoriței. Valentina Rusu-
Ciobanu e una dintre cele mai 
talentate artiste de la noi și cea 
care a experimentat și a asigu-
rat o dinamică foarte impresio-
nantă de-a lungul anilor. Mereu 
a fost în căutare și a descoperit 

noi forme de exprimare, și în 
acest mod a navigat în arta plas-
tică”, a adăugat Tudor Zbârnea.

Criticul de artă Tudor Stăvilă 
spune că Valentina Rusu-Cioba-
nu este una dintre pictorițele 
care au marcat artele plastice 
din R. Moldova în secolul al XX-
lea. „Admirând tablourile Va-
lentinei Rusu-Ciobanu, pictate 
cu ani în urmă, avem senzația 
că au fost create astăzi, anti-
cipând și intuind tendințele 
artei contemporane. Creația 
pictoriței a trecut proba timpu-

lui, a supraviețuit cataclismelor 
istoriei, presiunilor ideologice, 
este actuală și va fi și în viitor”, 
a subliniat Tudor Stăvilă.

În cadrul evenimentului de ina-
ugurare a expoziției a avut loc 
lansarea albumului de artă, edi-
tat cu prilejul aniversării artistei.

Primele lucrări ale Valentinei 
Rusu-Ciobanu au apărut în anii 
’50, prezentând linia tradițională: 

„Fată cu ulcior”, „Fată la fereas-
tră”, „La bal mascat”, „Tinereţe” 
etc. Se afirmă cu compoziția „La 
joc”. A pictat portrete ale multor 
personalități din arta și cultura 
autohtonă: Aureliu Busuioc, Emil 
Loteanu, Constantin Stamati, Ion 
Druță, Glebus Sainciuc, Dumitru 
Fusu, Serafim Saka ș.a. S-a im-
plicat în domeniul scenografiei, 
realizând decorurile la spectaco-
lele: „Radu Ștefan, întâiul și ulti-
mul” de Aureliu Busuioc (Teatrul 
„Luceafărul” din Chișinău) și „Pă-
sările tinereții noastre” de Ion 
Druță, montat la Teatrul Mic din 
Moscova etc.

A expus lucrări personale la 
Muzeul Național de Artă al Mol-
dovei, Centrul „C. Brâncuși”, la 
Biblioteca Națională. Participă 
la expoziții de grup în străină-
tate: Franța, România, Bulgaria, 
Polonia, Rusia, Germania și în 
alte țări. Valentina Rusu-Cioba-
nu este laureată a Premiului de 
Stat al RSSM (1974), Maestru 
Emerit în Artă din RSSM (1980), 
Artistă a Poporului (1985). În 
1996 este distinsă cu „Ordinul 
Republicii”, iar în 1998 obține 
Premiul Uniunii Artiștilor Plas-
tici pentru întreaga activitate. 
În 2009 i s-a decernat medalia 
„Dimitrie Cantemir” a Acade-
miei de Științe a Moldovei. În 
anul 2010 i se conferă titlul de 
Cetățean de onoare al orașului 
Chișinău. În 2020, a fost distin-
să cu Ordinul „Meritul Cultural” 
în grad de Mare Ofițer, Cate-
goria C - „Artele plastice“, fiind 
acordat de președintele Româ-
niei, Klaus Iohannis.

Ca și bustul regelui Ferdinand I 
Întregitorul de țară, monumentul 
ridicat în memoria grănicerilor 
Companiei VIII Rezina și eroilor 
rezineni căzuți în Primul Război 
Mondial, mausoleul ostașilor 
români cu basorelieful Regelui 
Ferdinand I la Lipceni, bustul 
lui Constantin Stere completea-
ză foarte reușit nomenclatorul  
monumentelor istorice din ora-
șul și raionul Rezina, restabilite 
sau înălțate în anii 2019-2020 
cu cheltuiala Euroregiunii „Siret-
Prut-Nistru” (director executiv 
Mircea Cozma) și a contribuției 
logistice a Societății „Monumen-
tum” în frunte cu avocatul Iulian 
Rusanovschi, a relatat primarul 
orașului Rezina, Simion Tatarov. 

Maria Cușnir este originară 
din localitatea Echimăuți, raio-
nul Rezina,cea care, la 14 ani, 
este însetată de nou și de a 
cunoaște cât mai multe lucruri 
utile pentru viitorul ei.

Melodia „Vreau să crezi” 
este creată de către interpre-
tul și producătorul EL Radu și 
colegul său din Spania, „The 
Master Of The Sound” și are 
un sunet foarte modern.

EL Radu, cel care a compus 
și textul, a afirmat: „Toate au 
un început, iar Maria este 
exemplul de timiditate și mo-

destie firească, iar asta îi va 
servi drept atu în ascendența 
profesională, mai ales muzi-
cală. A fost un pic altfel, de 
data aceasta, or tematica pie-
sei nu este despre Dragoste, 
deci, a trebuit să pun mintea 
și inspirația să iasă din zona 
de confort. Sunt fericit că ne-a 
reușit.”

Maria spune că are emoții 
aparte când interpretează 
această piesă, din motiv că 
mama ei este plecată peste 
hotare, dar știe că la un mo-
ment dat se va întoarce.
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Întrebări  cu  haz 
*Ce poate călători prin lume, rămânând în colț? (Timbrul)
*Ce întâlnești o dată în minut, de două ori în moment și 

niciodată în sute de ani? (Litera „m”).
*Ce cuvânt se pronunță întotdeauna incorect? (Incorect)
*Ce crește când mănâncă, dar moare când bea? (Focul)
*Ce merge în sus și în jos, dar stă pe loc? (Scara)

Arheologie

Descoperire pe
Muntele Extraterestrilor

Roz pentru fetițe, bleu pentru băieți

INSuLA  SoCoTRA

Nr. 8 (344)

Minunile  naturii

Unele păduri de pe planeta 
noastră se dovedesc a fi mult 
mai fabuloase decât cele ima-
ginate de scriitori de SF. Le gă-
sim în mai multe locuri pe glob, 
inclusiv pe insula Socotra (din 
sanscrită – „insula fericirii”), o 
porțiune de uscat ce s-a des-
prins de continentul african 
acum 6 milioane de ani. Aflân-
du-se nu departe de Yemen, 
aceasta măsoară 125 kilometri 
în lungime, având puțin peste 
45 de kilometri în lățime. Este 
unică datorită faptului că oferă 
vizitatorului niște peisaje „ex-

RECREAţIa  mare

CULORILE  MODEI

Stânca Danigala din Sri Lanka 
și-a câștigat renumele de „Mun-
tele Extratereștrilor” datorită 
formei sale cilindrice, legendelor 
cu zei zburători și numeroaselor 
semnalări de apariții ale OZN-
urilor în regiune. Oamenii au 
folosit peșterile ei încă de acum 
aproximativ 5.500 de ani, deși 
primele semne de așezări datea-
ză de acum 125.000 de ani. În Sri 
Lanka, o echipă de astrobiologi 
și exogeologi, în frunte cu Ara-
vinda Ravibhanu Sumanarathna, 
în cadrul unor cercetări, a des-
coperit petroglife uitate și altele 
necunoscute anterior, care, po-
trivit oamenilor de știință, sunt 
strâns legate de astronomie. 
Petroglifele înfățișează oameni, 
păuni, plante, câini, scări, săgeți, 
arcuri și semne geometrice.

Dr. Sumanaratna de la Univer-
sity of Southampton, a anunțat 

că echipa sa a reușit să detecte-
ze pentru prima dată petrogli-
fe din epoca neolitică.  În noul 
studiu, echipa sa a descris atât 
petroglifele necunoscute, cât și 
cele găsite în secolul al XIX-lea 
de către ofițerul britanic Fosset. 
Oamenii de știință au specificat 
că pentru prima dată „tipuri 
speciale de caractere” s-au do-
vedit a fi legate între ele.

În peștera cercetată petro-
glifele acoperă aproape tot 
spațiul. Cele mai mari dintre ele 
au o lungime de 7,5 metri, al-
tele ating înălțimea de 5 metri. 
Arheologii consideră că unele 
seturi de simboluri geometrice 
sculptate aparent în mod alea-
toriu sunt, de fapt, un vechi „cod 
de legătură” care reprezintă „un 
sistem astronomic de calculare”. 

Sursa: rg.ru   

Problemă  de  logică

A răspuns corect la problema precedentă Bogdan 
Borcea din s. Echimăuţi, r-nul Rezina. 

Nu uitaţi, la sfârșit de an, învingătorii concursului vor 
câștiga premii.

aveţi 6 pătrate. Scoateţi 2 chibrituri, astfel încât să 
obţineţi 4 pătrate identice. explicaţi operaţia efectuată.

Coordonator de pagină:  mariana Gabură

De fapt, roz a fost considerat mai mult o culoa-
re pentru băieți (ca roșul diluat, caracterizat prin 
forță și masculinitate), iar albastrul deschis, clar 
ca cerul, a fost o culoare pentru fete. În 1914 zi-
arul american The Sunday Sentinal le sfătuia pe 
mame să respecte această tradiție. 

Moda asocierii rozului cu fetițele și a albastrului 
cu băieții e de dată relativ recentă (după 1960). 
Multă vreme, copiii au purtat, până la 6 ani, o îm-
brăcăminte ce putea fi socotită „neutră” în raport 
cu sexul; de pildă, rochițe albe, atât de băieți, cât 
și de fetițe. Era vorba nu atât de simbolismul al-

traterestre” prin prezența celor 
700 de specii de plante care nu 
se mai găsesc nicăieri în lume și 
a păsărilor care nu mai cântă în 
altă parte.  

Izolarea geologică și clima 
prielnică au fost factorii pen-
tru dezvoltarea unor arbori 
spectaculoși, ca cel numit sân-
gele-dragonului și copacul-um-
brelă, sau gigantul copac-cas-
travete, în curs de dispariție, 
sau trandafirul deșertului, care 
nu este deloc o floare, dar e la 
fel de splendid.

Pădurea „Sângele dragonului” (tourpedia.ru)

trandafirul deşertului (musoul.com)

Oamenii au început să asocieze culorile cu cele două sexe ale rasei umane 
numai în secolul al XX-lea: roz pentru fete, bleu pentru băieți. Cu toate acestea, 
până atunci situația era opusă. De ce? Oare ceva roz nu înseamnă fin și gingaș? 

bului (puritate, inocență etc.), cât de considerente 
practice: picii se murdăresc tare și hainele albe pu-
teau fi fierte și tratate cu înălbitori, în vreme ce hăi-
nuțele vopsite n-ar fi rezistat, explică Jo B. Paoletti, 
istoric la University of Maryland. Jo Paoletti, care 
studiază de 30 de ani semnificația îmbrăcămintei 
copiilor. După cel de-al Doilea Război Mondial, s-a 
dezvoltat marketingul vânzărilor. Oamenii, doriți 
de o viață normală pe timp de pace, au început să 
cumpere tot mai multe lucruri legate de confort, 
iar companiile s-au axat pe campanii de publicita-
te, care a influențat și continuă s-o facă gusturile 
consumatorului. Astfel, după 1980, nimeni nu se 
mai îndoiește de faptul că rozul aparține fetițelor 
gingașe, iar albastrul deschis băieților  puternici.  

băiat din Flandra, 1625

Sursa: CCF-Polonnaruwa

'

Franklin roosevelt
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„Am crescut într-un an 
cât alții într-o viață” 

AI  NOşTRI  ÎN AMERICA

Timp de un an, Vlada MANGÎR a trăit aventu-
ra de elev într-un liceu american,  studiind într-o 
instituție din Texas. A fost pusă în situații care până 
atunci nu-i erau cunoscute, dar care i-au dat de 
înțeles că poate fi responsabilă și flexibilă, în același 
timp. Despre această experiență Vlada MANGÎR 
ne povestește în interviul ce urmează.

Tânăra care-și dorește 
mereu o ascensiune

LiDeri  ÎN  forMare

Vă invităm s-o cunoașteți pe Cristina LOPATEȚCHI, 
tânără ambasadoare europeană. Învață în clasa a XII-a 
la Liceul „Vasile  Alecsandri” din municipiul Ungheni, 
are 18 ani. Este plină de inițiativă, responsabilă și creati-
vă, foarte sociabilă, îi place mult teatrul, lectura și dezba-
terile academice.  Reușește să îmbine un șir de activități, 
a obținut rezultate remarcabile la diverse concursuri 
naționale, dar și internaționale.

Portofoliu: 
• Locul I la Concursul francez Biographies Parallelles, 2020
• Locul I la Olimpiada republicană la limba română, 2019
• Locul I la Concursul de eseuri în limba franceză „Gutuia de aur – 

Le coing d’or”, 2019
• Locul I la Olimpiada republicană la limba franceză, 2018, 2019
• Locul III în cadrul Campionatului de Dezbateri „Moldova Dez-

bate”, 2018
• Locul I la Concursul „Media Lab”, organizat de Alianţa France-

ză în Republica Moldova, 2018
Având în spate o vastă experiență de liceană activă, Cristina 

adresează un mesaj-îndemn semenilor săi.
Cristina LOPATEŢCHI: 
– Vă doriți o viața interesantă și plină de aventuri? Participați 

atunci la cât mai multe concursuri și proiecte, întrucât fiecare ac-
tivitate oferă șansa de a-ți lărgi orizonturile și de a descoperi ceva 
deosebit. Eu nu suport monotonia, îmi plac provocările, de ace-
ea sunt mereu în căutare de noi oportunități. Poate anume din 
acest motiv anii mei de liceu și de gimnaziu au fost plini de eve-
nimente importante, care mi-au modelat spiritul și m-au învățat 
să-mi doresc mereu o ascensiune. Așa că i-aș sfătui pe toți semenii 
mei să nu le fie frică de necunoscut și să nu-și pună la îndoială 
capacitățile. În timp, depunând efort și ambiție, ei pot obține re-
zultate frumoase, iar satisfacția sufletească va fi enormă.

Este important să ne implicăm activ pentru că ne place și nu 
pentru că este în vogă; să facem orice acțiune cu tragere de inimă 
și dăruire. Este important, de asemenea, să acceptam ajutor din 
partea celor care au mai multă experiența și să nu uităm, la rân-
dul nostru, să oferim îndrumare celor ce sunt la început de cale. 
Succesul este un drum lung, care nu poate fi obținut în același fel 
de orice persoană. Dar se impune munca sistematică și elaborarea 
de strategii durabile, care ne permit să fim mult mai productivi. În 
acest context, aș vrea să-i motivez și pe alți adolescenți să aplice 
în calitate de tineri ambasadori europeni și să se convingă că este 
o misiune destul de interesantă, atâta timp cât ai curaj și nu-ți este 
frică să-ți exprimi punctul de vedere.

La etapa actuală, nu am niciun regret privind activitatea mea 
extrașcolară. Mă simt mândră de realizările pe care le-am obținut 
și țintesc spre noi scopuri mărețe. În opinia mea, nu contează de 
câte experiențe am avut parte, ci cum m-am manifestat ca per-
sonalitate în cadrul activităților și cu ce bagaj nou m-am ales. Nu 
m-am limitat niciodată la o simplă participare. Pentru mine a con-
tat să manifest inițiativă la timpul și locul potrivit!

Cor. „F. D.”Pagină pregătită de eudochia verDeş

CurIOşI  şI  talentaţI

Nr. 8 (9)

vlada mangîr alături de prieteni

Cea mai tânără programatoare
Zora Ball, o fetiță de 7 ani din Statele Unite, este cea mai 

tânără programatoare a unui joc video. Zora lucrează deja la 
Institutul Tehnologic Harambee, unde a pus la punct singură o 
aplicație de tip joc pentru o companie de telefonie mobilă. Ea 
s-a folosit de limbajul Bootstrap și și-a prezentat lucrarea la 
Târgul de Inventică al Universității din Pennsylvania.

Recorduri Guinness stabilite de copii

– De ce ți-ai dorit să ajungi 
în America și cum ai izbutit?  

– Visul de a ajunge în Ame-
rica mă urmărea de mică. 
Mereu căutam proiecte care 
să mă ajute să-mi potolesc se-
tea de ceva nou. Pe la 14-15 
ani, am ajuns să am prieteni 
internaționali, din Singapo-
re până în Serbia și Elveția, 
și mi s-a trezit acea scânteie 
care m-a determinat să mă 
perfecționez, ca să pot obține 
bursa la liceu. Am aplicat în 
clasa a IX-a la programul FLEX 

și, deși am trecut în ultima 
etapă, nu am fost selectată. 
Atunci am înțeles că mai am 
de lucru și am început să fac 
voluntariat, ceea ce m-a ajutat 
enorm în dezvoltarea perso-
nală. După un an, am aplicat 
din nou, de astă dată, cu noroc.  

– Cum ai fost întâmpinată, 
care a fost prima impresie? 

– În momentul plecării eram 
atât de entuziasmată, încât 
nici nu realizam ce se petre-
ce în jurul meu. După aproa-
pe 10 ore de zbor, a urmat 
o altă cursă, spre Texas. Era 
firesc să-mi fac emoții și griji, 
însă ele au dispărut complet, 
atunci când am auzit în aero-
port numele meu strigat de o 
doamnă. Am fost întâmpinată 
cu multă căldură de mama-
gazdă și nepoțelul ei și pe toa-
tă perioada șederii am simțit 
susținerea noii mele familii. 

– Ai avut surprize la noua 
școală? Cum te-ai descurcat?

– M-a așteptat o surpriză plă-
cută chiar de la început. Deși 
trebuia să urmez clasa a XI-a, 
am fost transferată într-a XII-a, 
datorită cunoștințelor mele mai 
avansate la multe obiecte. Pe 
parcurs, notele mele au fost me-
reu de la 90 în sus, la ei sistemul 
de notare fiind de la 0-100, așa 
că pot spune că am învățat doar 
pe nota 10. 

– Ce ți-a plăcut să faci ca 
liceană americană?

– Ştiam de acasă că sunt 
o sumedenie de activități 
extrașcolare din care aș pu-
tea alege. Cu siguranță, lecțiile 
care m-au marcat au fost cele 
de teatru și biologie. Profesorii 
m-au ajutat enorm să excelez 
în domenii străine mie până 
atunci. Am practicat și tenisul 
de câmp, lucru care mi-a dez-
voltat spiritul de echipă. 

– Ai sesizat diferențe 
între cele două sisteme 
educaționale?   

– Lucrul care m-a impre-
sionat enorm a fost relația 
profesor-elev. În SUA profe-
sorii tratează elevii de la egal 
la egal și sunt extraordinar 
de receptivi la nevoile acesto-
ra, le arată mereu înțelegere, 
însă reușind întotdeauna să 
păstreze un echilibru profe-
sional. Un alt aspect ce m-a 
uimit a fost faptul că elevii își 

pot alege singuri nivelul de 
dificultate al obiectelor: sim-
plu, mediu și avansat (nivel de 
universitate). În funcție de ce 
alegi, ți se dau mai multe sau 
mai puține teme pentru acasă,  
diferă și complexitatea mate-
rialului studiat. Cred că acest 
lucru l-aș „împrumuta” pentru 
sistemul educațional de la noi. 

– Ce te-a învățat Ameri-
ca și ai dori să le transmiți 
adolescenților de la noi?  

– Am crescut într-un an cât 
alții într-o viață. Atât de mult 
m-am maturizat în plan in-
telectual, dar și emoțional. 
America m-a învățat să fiu 
mai tolerantă și deschisă către 
oportunități noi, mi-a dezvol-
tat și latura diplomatică. Am 
învățat să accept opinii dife-
rite de ale mele, fără ca să le 
judec și, cel mai important, am 
învățat să nu-mi fie frică de ne-
cunoscut. Asta le-aș transmite 
și adolescenților de la noi: să 
nu le fie frică să încerce ceva 
nou, să iasă din zona de con-
fort și să cucerească lumea!

– Toamna aceasta ai de-
venit studentă la USM, feli-
citări! Dar de ce totuși n-ai 
aplicat în Statele Unite?   

– Chiar dacă am fost mereu 
curioasă să cunosc țări și cul-
turi străine, mă văd stabilită 
acasă, în Moldova. Mai mult 
decât atât, am ales să studiez 
dreptul, este o decizie care 
m-a legat și mai mult de casă. 
Sincer vorbind, aveam unele 
dubii dacă îmi vor plăcea stu-
diile universitare la noi, însă 
acum pot să afirm cu inima 
deschisă că nu regret decizia 
de a rămâne.

– Mulțumesc pentru inter-
viu!

Consemnare: 
Eudochia VERDEȘ

moldova dezbate
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COCHILIA
Ioan MÂNĂSCURTĂ

Desen de Cristina COvrIG

Muguraşi 

De pe când eram mică, mi-a 
plăcut foarte mult să compun 
poezii la temele: natura, lu-
mea înconjurătoare, dragos-
tea pentru părinţi, viaţa şco-
lară etc. Fantezia creativă a 
unui copil nu are limite.  As-
tăzi doresc să le transmit citi-
torilor mult îndrăgitei revis-
te „Florile Dalbe” un mesaj 
în versuri pe care-l consider 
foarte important.

m-ai lăsat să zbor departe,
Pe-unde viaţa m-a purta.
Însă cum să zbor departe
Fără îndrumarea ta?
Ieri la şcoală m-am întors
şi-n prag am atins uşorul.
amintiri am vrut să-ţi las,
Ca să-mi potolească dorul.
Focul anilor de şcoală...
trecu timpul şi… s-a stins.
Cum să pun azi vreascuri
Pentr-un foc veşnic aprins?
altul stă în a mea bancă,
altu-n manual se uită, 
alţi copii azi vin la tablă
şi pe dumneata te-ascultă.
Ce n-aş da să fiu în bancă,
Să-nvăţ a scrie, -a recita,
Să nu las clipa să treacă,
S-aud iarăşi vocea ta.
voce care mai răsună
şi acum în mintea mea,
Dar aş spune o minciună
Că azi nu mi-i dor de ea…
ani întregi m-ai învăţat
Să-mi urmez a mele vise.
Sfatul tău m-a îndreptat
Înspre alte uşi deschise.
totu-ţi datorez doar ţie
şi învăţăturii tale.
mi-au crescut aripi şi mie,
Fiinţa mea poate să zboare!
nu ştiu ce ţi-aş da în schimb –
munca ta-i nepreţuită.
Sper doar c-această scrisoare
Să te facă fericită.
În ochii mei eşti o scânteie,
În inimă – o mângâiere.
În mintea mea vei fi mereu
Dascălul şi-amicul meu. 

Către 
DASCĂLUL 

meu

mă întreb iar, zi de zi:
De ce spune lumea toată
Că lacrima-i durere
şi-i o blestemată?
Poate lacrima-i tăcere,
mica cheie-a suferinţei,
Într-un lan de armonie –
Seceră a umilinţei.
Poate e un semn de pace,
e un semn şi de război.
răvaş, dorul ce te cheamă
Să vii iarăşi înapoi.
În lacrimă-i iubirea toată
Cea frumoasă şi curată,
Ce nu poate fi uitată
nici răpusă vreodată.
lacrima-i simbolul tainic
al celor mai buni amici,
Care-ţi sunt mereu aproape,
Chiar departe-s de aici.
lacrima e-ntr-adevăr
şi tristeţe, şi durere.
Să nu uităm, ea poate fi
biruinţă, mângâiere.   

Laura ŞESTACOV, 
elevă în clasa a VII-a 

mun.Chișinău,
Liceul Teoretic „M. Eminescu”

o lacrimă

Desen de Sofia Ianciurskaia, elevă în clasa a Ix-a „D”, la 
liceul teoretic „Ginta latină”, mun.  Chişinău

I
Găsitul scoicilor și a cochi-

liilor frumoase a fost multă 
vreme pasiunea, chiar patimă 
a mea și a prietenilor din co-
pilărie. 

Dealurile noastre până în 
albiile de râu sunt cu șira spi-
nării din piatră calcaroasă, iar 
pietrele sunt cel mai adesea 
cochilie tupilată lângă cochi-
lie, scoică înșurubată în altă 
scoică, bună parte vizibile cu 
ochiul liber. 

Cu sticle măritoare, poți ve-
dea fabuloase orașe, cu tur-
nuri în formă de spirală care 
sfredelesc timpul în căutarea 
spațiului. 

Cu sticle și mai măritoare, 
ar deveni vizibile… Îmi pare 
rău, nu pot să vă spun, pentru 
că nu am încercat.

Piatra este omniprezentă și 
își dezvăluie structura – cochi-
lie tupilată lângă altă cochilie, 
scoică înșurubată în altă sco-
ică – în ziduri vechi de cetate 
și case noi, sunt puse ca sem-
ne despărțitoare între moșii, 
așezări de oameni, chiar între 
lumea de aici și de dincolo. 

Profesorii noștri de geogra-
fie, unicele la vremea respec-
tivă călăuze în temerarele 
noastre călătorii imaginare, 
spuneau că dealurile de pia-
tră s-au alcătuit din scheletele 
ființelor care populau odini-
oară, foarte demult, apele Mă-
rii Sarmatice. 

Nu eram sigur că așa este, 
cu marea aceasta cățărată pe 
dealuri. 

Ştiam din fizica Pământului 
că apelor le place valea și mă 
gândeam la valea prin care se 
scurg apele mărilor. 

Unde pui că și scheletele 
erau purtate cumva anapoda, 
nu pentru a fi de sprijin cărnii, 
ci pe deasupra trupului, cum 
este datul moluștelor și se 
vede și la melci, numindu-se 
exoschelete. 

Dar munții? întrebam de 
Învățători. 

Cu munții e altă poveste, zi-
ceau, deși scoici se găsesc și în 
vârful lor – mai rar, ce-i drept. 

Munții pot fi scoici de pe alte 
planete.

Când am aflat că scoicile 
produc mărgăritare, un gând 
secret cu o prințoaică mă fă-
cea să caut lucirea lor în orice 
scoică, descoperind urme ca 
de sidef în cochiliile zdrobite. 

Pe urmă am aflat că perla 
se iscă din pricină de rănire, 
dintr-o durere, împărtășește 
soarta făpturilor vii, îmbă-
trânește și moare pentru a 
deveni altceva. 

Dacă necruțătoarea durere 
făcuse ca unele să aibă în ele 
perle, este sigur că le găsise 
altul. Unul care a fost înaintea 
mea... Poate chiar eu, doar că 
mai înainte de a mi se fi dat 
ținerea de minte de acum. 

După cât de strâns lipite 
stau perlele în structură, se 
vede din cât de mare vechi-
me au ajuns scoicile la noi. Se 
vorbește despre milioane de 
ani, despre zeci de milioane de 
ani, despre sute de milioane de 

ani. Curios este că își păstrează 
forma, iar dacă nu – barem am-
prenta spiralată, ca un sigiliu al 
descinderii, al descendenței… 

Am încercat să mă identific 
cu viețuitoarele din scoici și 
cochilii, să chiar să trăiesc în 
timpul lor. 

Din lumea lor acvatică, cum 
se vedea cerul întreg și Soa-
rele în tinerețea sa de acum 
foarte multe milioane de ani?

Copilării!
II

Au trecut ani. Prietenul as-
tronom Vasile Cernobai (as-
tăzi, hălăduind pe meleagurile 
pe care le cerceta prin tele-
scop) mi-a arătat fotografii ale 
unor galaxii – nu îndepărtate, 
ci de foarte departe – la mi-
lioane de ani-lumină, la zeci 
de milioane de ani-lumină, la 
sute de milioane de ani-lumi-
nă… Ferit-a Sfântul!

Orice lucru se arată vederii 
la distanța potrivită, în sensul 
putinței de a-l cuprinde cu 
privirea. 

Când ești ispitit să iei gala-
xia în căușul palmelor, n-o faci 
fără siguranța că dimensiuni-
le sunt compatibile. 

Practic, dacă măsurăm și 
socotim, orice stea încape în 
palma unui copil. 

Nu noi suntem neînsemnați 
în fața stelei, ci ideea precon-
cepută diminuează raportul 
dintre dimensiunile supuse 
comparației. 

Nu știu cum și care ar putea 
fi gândul stelei, dar este sigur 
că în gândul meu steaua exis-
tă.

Câteodată… ce prepusuri… 
ce gânduri îmi veneau, când 
călătoream cu astronomul 
printre galaxii! Dar dacă… Im-
posibil… Şi totuși, totuși…

Asemănarea cu scoicile 
din presupusul nostru trecut 
sarmațian era prea de tot evi-
dentă, prea bătătoare la ochi, 
aproape sfidătoare…

III
Tristețea mea și cred că și a 

voastră este că nu avem sticle 
de mărit timpul sau măcar 
obiectele în timp, pentru a le 
supune cercetării compara-
tive. Am vedea atunci, poate, 
că scoicile care servesc ca bi-
belouri de birou și cochiliile 

pe care le vedem pretutindeni 
sunt altceva, au o cu totul altă 
esență.

Ceea ce vedem cu ochii 
noștri, de multe ori, nu este 
ceea ce vedem. Sunt atâtea lu-
cruri care nu încap în vederea 
noastră căpruie și albastră… 
Vederea noastră se sprijină 
pe cele trei bicisnice balene 
ale spațiului tridimensional și 
noi, iată, știm că spațiile sunt 
nenumărate. 

Deci, a venit nevoia de vede-
re de altceva! 

De astă dată, de altceva, din-
tr-un trecut de foarte demult, 
când bănuiesc că scoicile erau 
galaxii… Ce, credeți că exage-
rez? Admit că nu chiar toate. 
Doar cele mai mari și mai fru-
moase… 

Nu pot spune ce a putut să li 
se întâmple. Chiar nu știu! Să 
zic că au îmbătrânit și au co-
borât la noi, cum se mai văd și 
astăzi stele picând pe Pământ, 
că sunt niște galaxii ratate, 
consumate, date la casare… 
sau și mai și: s-au desprins 
din universurile paralele și 
s-au aciuat pe Pământ… 

Orice ipoteză este valabilă.
Chiar și aceea că sunt 

semințe care își așteaptă pri-
măvara și cât de departe în 
timp vor fi iarăși galaxii.

Desen de Ilinca Pralea, şcoala 
de arte Plastice, or. teleneşti
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FRUNZELE
Firul colorat al vieții 
Nu înţeleg de ce, odată cu apropierea lui noiembrie, melancolia mă 

cuprinde ca un vânt de iarnă. Poate pentru că totul în jur ne vorbeşte 
de încă o toamnă, etapă decisivă în viaţa mea. Poate din simplul fapt 
că în această perioadă şi sufletul, şi corpul au nevoie de aceste dimi-
neţi calde sau reci, însorite sau cenuşii, intangibile.

firul colorat al vieţii nu-mi vorbeşte de întâmplări simple, repeti-
tive, ci se învârte doar în jurul acelor clipe care ne-au marcat într-un 
fel, au pus punct unui lucru începând altul. În toamna asta, mai mult 
ca niciodată, îmi este greu să respir aerul crispat al cerului plumburiu, 
de parcă cu fiecare gură aş înghiţi pulberea unui metal greu, ce m-ar 
ţine pe loc, în izolare, oprindu-mă unde sunt. În mod normal, această 
senzaţie ar fi trebuit să mă sperie, să pornească alerta în creierul meu, 
iar eu să acţionez cumva pentru a-mi reveni la normal… 

adesea mă regăsesc, însă, căutând febril anume senzaţia care dan-
sează nonşalant pe linia dintre aici şi acolo, de parcă aceste câteva 
clipe de linişte provizorie mi-ar da motivaţia să continui ceea ce am 
început la naştere – viaţa, mai precis – adolescenţa. alteori e mai greu 
să te bucuri de ceea ce ai. Speram că totul va veni de la sine, dar, în 
mod evident, mi-am înşelat propria-mi conştiinţă, dând crezare unei 
teorii de o complicitate aproape banală. Doream ca în această toamnă 
să mă pot uita cu alţi ochi la lume, dar schimbarea de peisaj şi de situ-
aţie nu-l arată pe privitor mai interesat, dimpotrivă, îi lasă senzaţia a 
ceva care-l face să nu se simtă confortabil. 

Când ai aşteptări mari de la viaţă, îţi dai seama cât de uşor rămâi 
dezolat, cât de repede îţi sunt rănite orgoliile şi cât de naivă, prosteas-
că, este încrederea ta în specimenul uman. Poate că suntem cu toţii 
asemeni unei groaze de indivizi obosiţi şi plictisiţi de toate, care, spre 
seară, încearcă să revină cât mai repede acasă, într-un mediu sigur şi 
agreabil. acolo ne-am scoate de pe chip masca fanteziei iluzorii şi a 
unei vieţi fericite. astfel n-ar mai trebui să ne mai prefacem că şi în 
această dimineaţă am vrut să ne dăm jos din patul călduţ, sau că sun-
tem bucuroşi să ne  revedem colegii (mult prea sâcâitori), ori să mergem 
prin ploaie uzi şi înfriguraţi…

Dincolo de pandemie, uneori lumea noastră pare un loc atât de trist! 
fiecare îşi vede de ale sale. Majoritatea ne petrecem timpul în solitu-
dine şi exasperare vizavi de ziua de mâine, tot cu gândul la pereţii 
aşa-zişi ocrotitori, de acasă. atât de fictive sunt relaţiile dintre noi, 
tinerii, şi atât de tangibilă dorinţa de a pleca departe, lăsând în urmă 
totul ce nu ne convine, încât mă pune pe gânduri şi mă sperie faptul 
că mai suntem încă împreună… 

aş fi vrut ca şi în toamna aceasta să mă pot bucura de-o cană de ceai 
fierbinte şi de lectura unei cărţi bune într-o linişte scăldată în lumină, 
sub un pom desfrunzit, aparent în adormire. Poate astfel voi duce 
mai uşor povara existenţei şi a adolescenţei mele prin negurile reci ale 
acestei toamne frivole.

Nicoleta GUşTiUC, elevă în clasa a x-a „B”
la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

mun. Chişinău

Desen de amelia OjOG, elevă, mun. Chişinău

ParaBoLe  PeNTrU  aDoLeSCeNţI

Desen de Cristina COvrIG

am o soră urecheată, 
ţine casa încuiată. 

(Lăcata)
răsai şi apui cu el în frunte.

(Ceasul)
meşterul-împărat, 
aţa de şi-a agăţat, 
el din pânză făureşte
tot ce sufletu-ţi doreşte.

(Acul)
Iată doi frăţiori
Care dorm până în zori. 
Cum se-arată dimineaţa,
De picioare mi se-agaţă. 

(Papucii)

În lumea uneltelor 
Cine are două urechi, dar nu 

aude? 
(Căldarea)

n-are carte, dar toată viaţa 
împarte.

(Cuţitul)
am o pisică cu coada în vânt.

(Secera)
Valentina PODREA, educatoare 

la grădiniţa „Ghiocel” 
s. Răuțel, r-nul Fălești 

Cunoscutul prozator Nicolae RuSu  a  terminat recent 
de scris o frumoasă carte cu titlul  oRAȚIE DE uRSI-
ToARE. E un volum de proză scurtă adresată cititorilor 
de toate vârstele, dar îndeosebi adolescenților. Poves-
tirile-parabole oferă elevilor semințe de înțelepciune 
și învățăminte sugestive, care merită să fie semănate 
pe câmpul spiritual al generației în creștere. Începând 
cu numărul de azi, vom publica un șir de parabole din 
viitoarea carte.

Nicolae RUSU

În marea grădină a lui Dum-
nezeu, unde pomii sunt veșnic 
verzi, unde plouă cu har și în 
izvoare gâlgâie apa tinereții 
fără bătrânețe și a vieții fără 
de moarte, frunzele unui pom 
fremătau chiar și atunci când 
nu adia boare de vânt. O mare 
discordie apăruse între ele 
și ani nenumărați nu erau în 
stare să-și clarifice care din-
tre ele este mai importantă. 
Orice frunzuliță ținea morțiș 
să dovedească celorlalte că, 
de n-ar fi ea, anume ea, pomul 
ar fi mai sărac și mai nepu-

tincios, s-ar preface în lemne 
pentru foc, că anume ea este 
întruchiparea esenței lui, re-
prezentându-l plenar, că doar 
ea îi este sufletul și rațiunea, 
că ea este cea mai inteligentă, 
cea mai necesară, cea mai ta-
lentată…

Dar treceau zile, săptămâni, 
luni și, una câte una, frunze-
le – unele coapte, altele încă 
verzi – porneau a se desprin-
de molcom de pe crengi și să 
coboare lin și resemnate la 
rădăcina pomului, peste alte-
le, căzute mai înainte și pre-

făcute deja în țărână. În locul 
lor înmugureau alte frunze și, 
încă fragede, se încadrau în 
veșnica lor dispută, privind 
cu multă aroganță și pline 
de sentimentul narcisiac al 
eternului la cele împrăștiate 
pe jos și chiar la cele îngălbe-
nite de timp, dar care se mai 
țineau pe ramuri…

Angajate în gâlceava lor fără 
de sfârșit, frunzele nu obser-
vau că jos, la umbra lor, se joa-
că deseori o fetișcană, sluga 
bătrânului Cronos, și nu știau 
că cea mai mare plăcere a fe-

tei e să le adune pe cele căzu-
te de pe ramuri și să priveas-
că prin ele la Soare. Această 
fetiță găsea câte o frunză pe 
care întrezărea niște semne 
ce puteau fi tălmăcite. Oda-
tă, pe una descifră că „pe un 
picior de plai, pe o gură de 
rai, iată, vin în cale, și cobor 
la vale trei turme de miei…”, 
încă pe una, că „la steaua ca-
re-a răsărit, e o cale-atât de 
lungă…”, pe alta, că „dacă te-aș 
prinde într-o zi și ți-aș săruta 
talpa piciorului, nu-i așa că-ai 
șchiopăta puțin…”, pe o altă 

frunză, că „limba noastră-i o 
comoară…”. Mai află că „dacă 
dragoste nu e, nimic nu e” și 
că „roua e sudoarea  privighe-
torilor ce s-au ostenit toată 
noaptea cântând”, apoi „Auzi, 
iubito, viscolul de-afară? Auzi 
cum vântul tremură-n per-
dea?…”, după care și „ Ușoară, 
maică, ușoară, c-ai putea să 
mergi, călcând, pe semințele 
ce zboară între ceruri și pă-
mânt...” și așa mai departe, tot 
așa mai departe, frunze nenu-
mărate… Iar de la una, căzu-
tă mult prea devreme și încă 

verde,  află că „eu – o frunză, 
tu – o frunză, împreună știi ce 
fac? Un copac…”, zicere care-i 
plăcu atât de mult, încât se 
grăbi, țupăind, să-și bucure 
stăpânul, s-o aprecieze și el.

Frunzele, preocupate de 
înverșunata lor confruntare, 
nici n-o luau în seamă pe sluga 
celui care va prețui, în ultimă 
instanță, pe fiecare dintre ele, 
în același timp, însă, zburdal-
nica fetiță vine să se joace sub 
acest pom anume pentru că 
îi place să asculte freamătul 
zglobiu al cârcotașelor frunze 
de pe ramuri.

Ghicitori 

Muguraşi
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Meditație de noiembrie
MUGURAşI

S-au scurs mai multe zile... La 
un timp, nici nu observam cât de 
repede trec. Pășeam, grațioasă, 
prin viață și eram fericită! Cu-
rând, însă, a sosit adevărata 
toamnă.

Deși vremea e încă bună, su-
fletul mi-e trist, nu pentru că 
aș avea un necaz, ci pentru că, 
pur și simplu, frumoasele zile 
ale verii s-au dus. În fiece sea-
ră, urmăresc frunzele ce cad la 
geam. În jurul meu ba e liniște, 
ba e zgomot... Fiecare-și vede de 
ale sale. Aș putea să rătăcesc pe 
net, dar am ales să scriu, deoare-
ce ele, cuvintele, pot să-mi tipă-
rească emoțiile. Scriu fără să-mi 
dau seama de ce. Astfel, mă simt, 
însă, mult mai înțeleasă de eul meu.

E toamnă. O toamnă tristă și nespus de pustie 
asemeni vieții unui bătrân singuratic ce regre-
tă multe lucruri. Eu, însă, știu că sunt în stare 
de mai multe. De aceea tind să fac ceva uimi-
tor în viața mea! Vreau să le demonstrez celora 
care n-au crezut în mine că sunt o ființă puter-
nică. Totuși, va trece timp până când voi ridica 

steagul glorios al destinului și-l voi flutura cu 
satisfacție.   

E frig, e noapte, e toamnă. Aștept clipa când 
cineva îmi va zice:

– Mi-a fost dor de tine! 
Andreea VERDEŞ, elevă 

s. Cotul-Morii, r-nul  Hâncești 

Desen de ecaterina Guitu, elevă, s. Dubăsarii vechi, r-nul 
Criuleni

Cheiţa  buclucaşă 

vorbească măcar cineva. Spera 
s-o facă, mai ales, vecina care-i 
promisese de dimineață că-i va 
lua  pâine de la magazinul din 
vale. Timpul, însă, trecea, dar 
ea nu se arăta și pace. Ș-apoi 
cât poate sta un bătrân în ogra-
da lui? A evadat de-acolo, dar 
tot singur a rămas.

Cum sta în parc dus pe gân-
duri, văzu un băiat ce alerga 
pe-o cărărușă din preajmă cu 
un câine după el. Și cum acest 
tablou i-a amintit într-un mod 
absolut neașteptat de propria 
copilărie, bătrânul începu să 
alerge ușurel pe urma celor doi. 
Peste o habă de vreme, însă, 
cei doi l-au întrecut și, rămas 
departe de ei, își dădu seama 
că iar rămâne singur.

De după colț apăru, în sfârșit, 
chipul luminos al vecinei ca-
re-i aducea pâinica și ultimele 
noutăți din mahala. Porni bucu-
ros, cu pas grăbit spre ea.

Într-o  zi de vară, pe la amia-
ză, când soarele dogorea de-a 
binelea, un bătrân a ieșit la 
plimbare. Picioarele l-au dus în 
parc. Copacii verzi se clătinau în 
bătaia vântului ce unduia ușor 
crengile, împrăștiind praful de 
pe frunze. Arșița nu pârlise încă 
iarba care se așternea proaspă-
tă la poalele copacilor, ale căror 
coroane păreau că fredonează 
cântece de leagăn.

Ajungând pe aleea centrală, 
bătrânul se așeză pe prima ban-
că pe care o văzu. Sub privirile 
de foc ale soarelui nu-i rămâ-
nea decât să aștepte tăcut să-i 

Văzând o cheie ce străluci în iar-
bă ca un licurici, băiatul a pus-o
grijuliu în buzunar cu gândul că 
tot are ea un stăpân. Câinele 
o luă înaintea lui. Tot adulme-
când, acesta îl aduse pe băiat în 
fața unei grădini cu o livadă de 
mai mare dragul. Curios, stăpâ-
nul câinelui se înălță în degete 
și, ținându-se de gard, privi în 
curte. Dar ce-i văzură ochii? Pe 
pragul casei, răpus de zăpușeala 
zilei, stătea trist bătrânul pe ca-
re-l întâlnise în parc. Imediat își 
dădu seama a cui poate fi cheia 
și împinse ușor poarta care se 
deschise. Câinele se învârtea în 

preajmă, iar băiatul îl tot striga 
zadarnic pe bătrân, apoi îndrăz-
ni să se apropie de prag:  

– Moșulică, n-ai pierdut cum-
va o cheie?!.. 

Fiindcă nu auzea bine, el nu-i 
răspunse. 

– De ce ești abătut, nene?
– Cum să nu fiu, dragul 

moșului, dacă am pierdut un 
lucru prețios.  

– Da poți să-mi spui ce crezi 
matale un lucru prețios și pier-
dut azi ?

– Poate ți-o părea că eu vor-
besc așa de bătrân ce sunt, dar 
să știi că nu-i pe lume avere mai 
mare decât o cheie. 

– Dar poate fi cheia o avere? 
– O cheie, băiete, e un înce-

put, o cale ce te duce spre alte 
culmi și succese, ceea ce-i im-
portant, mai ales, pentru per-
soanele de seama ta.

– Dar ce-ar avea o cheie cu 
succesul unui om? 

– Băiete, eu dacă nu-mi gă-
sesc azi cheia de la casă, nu mai 
ajung în lumea tinereții mele, 
în acel colțișor drag inimii unde 
sunt doar eu cu toată viața mea 
dintotdeauna. Doar aici pot 
vorbi cu oamenii dragi din foto-
grafii, tot aici focul de iarnă la 
care mă încălzesc îmi amintește 
de farmecul celor 20 de ani, de 
șezătorile de altădată… 

Bătrânul vorbea cu atâta suflet, 
încât băiatul se înduioșă de-a bi-
nelea căutând să înțeleagă ce 
înseamnă o cheie pentru fiece 
om. Se întrebă atunci dacă are și 
el o lume a sa, dar și o cheie care 
să-i dezlege calea destinului. Nu 
găsea, însă, nici un răspuns în 
gândurile sale încurcate. Scoase 
atunci din buzunar cheia și i-o în-
tinse bătrânului. Acesta tresări. 
Uimit, rosti printre lacrimi:

– Ah, cheiță buclucașă, stăpâ-
na mea și a căsuței mele! Cât 
de străin și rătăcit m-am simțit 
fără tine! 

La auzul acestor cuvinte, prin 
fața ochilor băiatului au prins 
a se perinda imagini și chipuri 
de oameni: mama, tata, buneii, 
prietenii și colegii de clasă, casa 
părintească, școala, orașul în 
care s-a născut – toate ca într-un 
film… Ce soartă l-ar aștepta, dacă 
n-ar fi avut și el o cheie, una de 
început, fermecată, care de fiece 
dată i-a deschis ușa primindu-l 
cu bucurie? 

Băiatul privea la bătrânul care-i 
mulțumea fără sfârșit și pe care 
de acum încolo avea să-l viziteze 
nu o dată, în timp ce gândurile îi 
fugeau spre casa care l-a aștep-
tat mereu. Din întâmplarea ace-
lei zile înțelese un lucru: cheia 
înțelepciunii o dețin oamenii în 
etate, pe când copiii și tinerii ur-
mează încă s-o găsească în iarba 
verii strălucind ca un licurici. 

valeria Catan,
elevă în clasa a vI-a 

or. Drochia,
Gimnaziul nr. 2

Copilăria
Copilărie, de ce pleci 
În depărtări străine, reci?
Sau poate rătăceşti sub soare 
şi-noţi acum în larg de mare?
Copilărie, de ce pleci,
De parcă te-ai grăbi şi, deci, 
Îmi laşi doar amintirile,
Satucul meu, iubirile?
alerg pe câmp vesel, zglobiu,
Iar să mă joc, copil să fiu!..

Desen de Cristina COvrIG

Timpul meu
timpul meu e un fior
Ce mă macină cu dor.
De anii verzi, de frumuseţe, 
De sufletul cu blândeţe.
anişorii trec pe rând,
toate visele-mi furând.
luceşte timpul ca o stea...
– Salut, tinereţea mea!

Măicuţa
O mamă cântă de jale,
altă mamă râde cu tristeţe.
maica mea plânge de bucurie.
Întind mâinile şi-o cuprind,
Îngenunchez în faţa ei,
Îi sărut mâna obosită
şi ochii ei, senini şi grei.
ascultă, copile, povaţa mamei,
Căci peste ani ţi-a prinde bine, 
Când, cu dragoste de ea,
vei exlama: ,,ah, scumpa mea!"
adă-i în dar o floare cerească –
măicuţa ta, plângând de 

bucurie,
la tine mereu să se gândească. Codrul

(populară)
vine toamna, ramu-şi zvântă, 
Frunza deasă-n sus se-avântă 
şi el, codrul cel frumos 
nu mai poate fi umbros. 
nu mai creşte floare, nalbă, 
Păsărea pleacă degrabă.
Se întreabă codrul iar:
,,voi rămâne solitar?"
azi e cald şi mâine – frig, 
Oamenii se trec rapid. 
numai codrul vieţuieşte
şi frunza şi-o înnoieşte…

Teoctista COLŢA, 
elevă în clasa a IX-a 

la Gimnaziul 
,,Dumitru Creţu"

s. Cărpineni, 
r-nul Hâncești 

Desen de roza Sumanschi, 
Dubăsarii vechi, r-nul Criuleni

Desen de victoria leahu, 
Dubăsarii vechi, r-nul Criuleni

Desen de  maria Iordan, 
Dubăsarii vechi, r-nul Criuleni

Desen de arina tomşa, Dubăsarii vechi, r-nul Criuleni
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Trimişii Cerului 

Ioan cel Rupt 
din Rai

la schitul sfântului Ilie,
unde Părintele-i cinstit, 
albine vin la liturghie, 
Smerite stând pân-la sfârşit.
şi porumbeii şed – o ceată –
Pe-acoperiş, pe pomi, pe jos
şi cu privirea lăcrimată
Dau închinare lui Hristos! 

Îndemn duhovnicesc

Melcul
Mergând așa, cu pașii târșâiți și cu desaga în spate, încă pli-

nă pe jumătate cu posmagi, zării la marginea unei harbuzării o 
colibă. Pepenii erau strânși. Lăsai desaga jos și intrai în colibă. 
Descoperii în spatele ei un palton vechi.  Scotocii sub el și-mi 
tresăltă inima – stăpânul pepenăriei, părăsind ogorul și coliba, 
lăsă pentru un amărât rătăcitor de-alde mine un pepene ver-
de de toată frumusețea. Deschisei briceagul și îl tăiai în hrinci, 
cum se face de obicei. Ce dulce miez avea! Şi rece, pe deasupra, 
căci nopțile la acel început de toamnă erau răcoroase. Mâncai 
pe săturate și mă lungii pe așternutul acela din paie să-mi odih-
nesc oasele. Eram gata-gata să ațipesc, când simții ceva lunecos 
în palmă. Mă ridicai puțin înspăimântat – în căușul mâinii mele 
se cuibărise un melc! Luai o hrincă de pepene și pusei melcul, 
ce-și retrase cornițele, pe miezul ei dulce și mă culcai cu gând 
împăcat să adorm, pentru că, între timp, ultimele raze ale soa-
relui alunecară leneșe după dealul din față.

Era în noaptea de miercuri spre joi. De data asta, mă vizită în 
vis Melcul. Acela, probabil, care mi se cuibărise adineaori în os-
teneala palmei. Dar crescuse mai mare! Ochișorii lui invizibili 
de sub cornițele ușor tremurânde mă scrutau fără nici o jenă 
probabil, de vreme ce cornițele nu dădeau niciun fel de sem-
ne că vor să se retragă în cochilie. Un Melc curajos, se vede. Şi 
pentru că treceam printr-o pădure tânără necurățată, năpădită 
de vlăstari și arbuști, și îndrăznețul stătea drept în cărare, cu 
pași-mi târșâiți, aș fi putut sa-l calc, îi zic:

- Ferește-te din drum, că trebuie să trec.
- N-ai voie să urmezi calea mai departe, răspunse Melcul, pi-

ronindu-mă cu cornițele drept în miezul ochilor. 
- Şi de ce mă rog? îl întrebai înfiorat de uimire.  
Şi chiar în acea clipă, răsună ascuțit în ceafa mea glasul Băie-

țelului cu praștia: 
- Strivește-l, moșule, cu piciorul, nu vezi ce obraznic e? 
- Cum poți să spui așa ceva? îl probozi Fetița cu garoafa în 

cosițe, ce pășea în spatele lui. Eu vreau să mă joc cu el!
- Vrei să te molipsești de vreo boală?! Ai uitat ce-a spus 

mama? Dacă n-ai să mă asculți, ne întoarcem la cină și nuielușa 
știe de tine! Ia ferește-ntr-o parte, moșule, ca să trecem! Şi Bă-
iețelul, lunecând abil pe lângă genunchiul meu, descărcă iute 
praștia-n Melc, dar mingiuca lui neagră nimeri în botul panto-
fului meu stâlcit.

Vederea lui Dumnezeu
Încins cu-n brâu de flori, 
trece-un prooroc.
Curată feciorie şi credinţă.
e fericit de-atâta suferinţă,
agheasmă-i plânsul lui 
şi busuioc.
adagiile lumii trecătoare 
Îl fac să fie milostiv mereu. 
Iubind în orişice împrejurare, 
Ca să-l vedem, prin el, 
pe Dumnezeu.

trăieşte-n cer, mergi pe pământ
Ca Ioan zlotea, fără teamă.
S-auzi veciile cântând
ş-atunci Durerii să-i spui: mamă! 

Rugăciune
tămădueşte-mi rănile, Părinte,
Sădeşte-n ele numai crini smeriţi.
Cu gura-ţi clopot dă-mi cereşti cuvinte
şi fă din lacrimi îngeri fericiţi.
Când par o harfă singură sub zare, 
Spune-mi că nu-i deloc adevărat, 
Din Dumnezeu venind în Carul mare, 
Să-ţi mulţumesc pios că te-am aflat.

Traian VASILCĂU

(Poezii inspirate din Viaţa sfântă a Părintelui 
Ioan Zlotea, mărturisită de ucenicii săi)

Neascultare
- Sângele strigă din pământ
la Dumnezeu, spunea Ioan,
Dar oamenii credeau că-n van
vorbea călugărul cel Sfânt.
- Păziţi a lui Hristos cuvânt
Ca îngerii, spunea Ioan, 
Dar oamenii credeau că-n van
vorbea călugărul cel Sfânt.
şi bucuria lor cea falsă
ţăndări era în orice casă.

Stăpânul ploii
el cheamă ploile, el le opreşte
şi ele, când îl văd, i se smeresc.
„Stăpânul nostru”, ploile-l numesc.
Călugărul Ioan le păstoreşte.
şi în această sfântă-ngemănare
Oricine-i prins de ploaie moarte n-are!

Portret de Sfânt
un Sfânt şi-un drac alături vor trăi 
Ca oamenii să nu-i deosebească, 
Dar Domnul îl descoperă-ntr-o zi 
Pe cel cu vieţuire creştinească.
vorbind cu Dumnezeu, făcând minuni, 
I-i soarta pururi înduhovnicită.
Când ceilalţi râd, el plânge-n rugăciuni
şi zilnicul dispreţ e a lui pită.
Păr negru, barbă albă, ca de moş, 
la patruzeci şi cinci de ani în lume.
el dă iertări la orişice reproş
şi binecuvântări oricărui nume.
acesta-i omul sfânt: un giuvaier.
mic pe pământ, să fie mare-n cer! 

Cântec de sărbătoare
Să fim doi fraţi, sporind în rugăciune, 
Pe-o vreme scurtă să ne despărţim,
Dar din lucrarea rodurilor bune
nici pentru-o clipă să nu ne oprim. 
Să ne-ntâlnim, când dă în floare pomul
şi-mbrăţişaţi, uitând de orice chin, 
Să adormim, doi trandafiri, în Domnul
şi-aşa cuprinşi s-ajungem sfinţi. amin.  

Gheorghe
 CALAMANCIUC 

Cei doi copii se îndepărtară chicotind vesel, iar eu mă spriji-
nii de tulpina unui fag tânăr, ca să-mi trag sufletul. Dinspre ori-
zont, razele rumene ale soarelui în asfințit se topeau, discrete, 
printre ramurile arborilor și o liniște misterioasă cernea din 
ceruri. Îmi aruncai torba în spate, cu gând să ies din această 
pădure până nu s-a întunecat de-a binelea. 

- Mai zăbovește, un pic, nu te grăbi, îmi spuse Melcul cu o 
umbră de neliniște în glas. Nu departe de aici, într-o vâlcea, o 
lupoaică hămesită de foame n-are cu ce să-și hrănească puii – 
i-a pierit laptele din lipsă de hrană. Are să te mănânce pe  dum-
neata, n-are încotro…

- Dar tu de unde știi?  
- Eu pe toate le știu, răspunse Melcul și dispăru plutind, abu-

re zburător, spre orizontul sângeriu…
Visul spulberându-se, mă trezii. Înfiorat, mă ridicai și, înghe-

boșindu-mă, ieșii din colibă. Luna aluneca de după o zdreanță 
de nour și, în văpaia-i blândă, dar  răcoroasă, de lumină, înge-
nuncheai, zicând: „ Mulțumescu-ți, Doamne, că-mi porți de gri-
jă!“. Şi mă retrasei în colibă, hotărât să dorm pe săturate, pen-
tru că în sufletul meu se așternuse atâta liniște și împăcare, pe 
care le poate avea omul doar luminat de puterea și bunătatea 
lui Dumnezeu. 

Pictor: Salvador Dali

Pictor: Salvador Dali
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 SURPRIZE PENTRU FANI

METAFIZICA  LUMINII 
AUTUMNALE...„UNUL  DINTRE  CEI  MAI 

LUMINAŢI  BĂRBAŢI
 AI  BASARABIEI”

Rubrică de Iurie COLESNIC

efigii de pe Columna Noastră Sugestii  de  lectură

interpreţi preferaţi 

Cântăreața a început să cânte la chitară de la opt ani, când tatăl 
ei a înscris-o la școala de muzică. Cea mai mare pasiune a Valeriei 
Stoica este muzica, iar acest lucru se vede în munca sa. Tânăra face 
parte din Uninvited Artists, o comunitate de artiști independenți  
din România. 

Primul ei album „I Don't Like Roses” reprezintă o îmbinare armo-
nioasă a 9 piese, atât în limba română, cât și în limba engleză. Piesa 
„The Writer” este lansată în premieră, fiind o surpriză pentru fani. 
Urmează piesa „Remember” și „Distanțe”,  aceasta fiind în limba 
română. Apoi lansează „Get back”, o melodie ca o amintire, din 
trecut și viitor în același timp. Videoclipul piesei Get Back, regizat 
de Nicu Dragan, s-a filmat în Franța și în Olanda. 

Pe lângă muzică, Valeria este pasionată de film, gastronomie și 
balet, iar printre artiștii pe care îi apreciază se numără Feist, Cat 
Power, Ben Howard sau Birdy. 

Renata CUPCEA

„Osia marilor rubedenii se întrezărește 
în fiecare din noi. S-o păzim cu sfințenie.”

Eugenia MANEA-CERNEI

Cultură • eDuCaţIe  eStetICă 

Într-o expoziție dedicată 
școlii basarabene, vernisată la 
Muzeul Cărții de la Biblioteca 
Națională Chișinău, mi-a atras 
atenția o carte veche cu mai 
multe foi de titlu, scrise în mai 
multe feluri și în mai multe 
limbi.

Era o gramatică  tipărită în 
1827 la Sankt Petersburg, în 
două volume, fiind scrisă de 
Ştefan Mațela, tot el Ştefan 
Margellă.

Evident că știam acest 
nume, dar detalii mai multe 
am aflat consultând diverse 
izvoare și descoperind o per-
sonalitate remarcabilă, cu o 
contribuție deosebită la pros-
perarea culturii basarabene.

În cartea sa „Cultura româ-
nească în Basarabia sub stă-
pânirea rusă” (Chișinău, Edi-
tura Enciclopedică „Gheorghe 
Asachi”, 1992, .P.-80), savantul 
Ştefan Ciobanu îl caracterizea-
ză astfel: „Şt. Margellă a fost 
unul din cei luminați bărbați 
ai Basarabiei din primele de-
cenii ale veacului al XIX-lea. 
La începutul anului 1820, 
el era deja la Petersburg ca 
funcționar la ministerul de ex-
terne și fu însărcinat de către 
contele Capodistria cu alcătu-
irea unui manual românesc 
pentru sistemul de învățătură 
reciprocă a lui Lankaster”, 
moment preluat din cartea 
lui Ion Halippa „Trudî Bes-
sarabskoi ucionoi arhivnoi 
komisii”, vol.2,.P.-148, în care 
a fost publicat studiul „Ocerk 
istorii narodnogo obrazova-
nia v Bessarabii v pervoi po-
lovine XIX veka”.

Nu se cunosc prea multe 
date biografice, dar se știe că, 
în 1816, era  „nomofilax” și ac-
tiva în cadrul Comitetului pro-
vizoriu al oblastei Basarabia, 
ocupându-se de codificarea 
legilor moldovenești.

În 1827, e funcționar la 
Petersburg în Ministerul 
Instrucției Publice, protejat 
chiar de ministru, tipărește în 
două volume „Gramatica Rus-
sască-Rumânească închipuită 
de Ştefan Margellă și tipărită 
de departamentul opșceștei 
învățări”, primul tom, 1827 , 
223 pag. Şi tom al doilea, 319 
pag.

În prefața ediției, numită 
„Precuvântare”, este expu-
să motivarea creării acestei 
ediții, semnate în rusește cu 
numele Marțela: „Mă simt 
obligat a spune câteva cu-
vinte despre această gra-
matică româno-rusă, care 
nu numai că poate fi de fo-
los, da este necesară, fiind-
că ea dă mijloace a căpăta 
cunoștință în limba ruseas-
că la opt sute mii de români, 
care locuiesc în Basarabia, 
aflătoare sub stăpânirea 
Rusiei, în curgerea de două-
zeci de ani, neavând nici un 
manual pentru acest scop. 
În afară de aceasta, ea poa-
te să aducă foloase câtorva 
milioane de români care lo-
cuiesc între Prut și Dunăre; 
asemenea și rușilor care 
doresc a învăța limba ro-
mânească.” (Ștefan Ciobanu. 
„Cultura românească în Ba-
sarabia sub stăpânirea rusă”, 
Chișinău, Editura Enciclope-
dică „Gheorghe Asachi”, 1992, 
.P.-80.)

În 1829, se afla la Paris, de 
unde, alături de opt tineri 
români, expediază o scrisoa-
re adresată lui Ion Heliade 
Rădulescu, directorul ziaru-
lui „Curierul românesc”, și 
tipărită în numărul 58, din 
28 octombrie 1829, unde 
specifică că are titlul de ko-
lejskii sovetnik (consilier de 
colegiu). Opt din  acești ti-
neri: Alexandru Lenș, Nicolae 
Băleanu, C.Brăiloiu, Dimitrie 
Golescu, C.Lenș, I.Vlădoianu și 
C.Filipescu, studiau în capitala 
Franței, dar care era ocupația 
lui Ştefan Margellă rămâne o 
enigmă, deoarece, fiind deja 
recunoscut ca avocat, deci 
având studii juridice, nu avea 
sens, la vârsta lui, să mai facă 
și alte studii. 

Dar cine știe...

Mai rar un asemenea talent polivalent precum este cel al dnei 
Eugenia Manea-Cernei: savant, doctor în biologie, botanistă 
pasionată de poezie și muzică, ea însăși autoare și de plachete 
lirice, „Sub poleiri de lună” (2008), și de melodii pe versurile 
altor poeți (cum ar fi cele ale lui Anatol Ciocanu, bunăoară, sau 
ale Leonidei Lari ori ale Galinei Furdui). Conectată la ideea de 
Frumos, ea trăiește cu adevărat în lumea florilor. De unde și an-
tologia poetică românească întocmită de Domnia Sa „Universul 
florilor” (2012) pe cont propriu. Cărțile savantului (gen „Clep-
sidra cu flori” (2001)) poartă în ele o lumină binecuvântată. 
Cei care vor lectura eseurile ei, „Eternul imn al naturii”, „Uni-
versul muzical al florilor” și „Sacralizarea naturii prin floare”, se 
vor convinge că „floarea”, oricum, este și poezie, și o „formă” 
de viață perenă, și un univers naturist optimist, o condiție sine 
qua non a frumosului mereu neîncăpător deplin în sentimen-
te și trăiri, în atitudini și în relații. „Continentul florii” trece, 
așadar, prin simbioza neașteptată a culorilor, prin prospețimea 
dimineților, prin albul zăpezilor și prin neliniștea tăcerii vor-
bitoare. „Floarea” este finalmente nu numai un ambasador 
al frumosului și perenului Naturii, dar și un dar inestimabil și 
celest al Necunoscutului, prin care Providența ne întoarce cu 
fața la stele, la Lună și la Soare, la legenda lor mitică și imni-
că, răvășitoare și sentimental-clocotitoare, înaintemergătoare 
(chiar și în fața lacrimii sau a patimii). Zborul fără de aripi al flo-
rii este unul necitit până la capăt nici de tăcere, nici de durere 
și nici de vedere, ci doar din când în când de așa-zisa re-vedere 

de-a ei continuă, nestinsă adiere dumnezeiască. Alte cărți ale 
distinsei doamne savant, biolog, botanist, poete și compozi-
toare, interpretă inspirată de romanțe, „Frumosul ca liant al 
Timpului” (Sferele sublime ale sufletului) (2017), „Contururi 
din Templul Naturii” (un fel de „viorele spirituale”) (2020) și 
„Căldura verbului autumnal” (2020) cinstesc atât ideatic, cât și 
grafic, editate cu gust aristocratic, ca un „raport către Dumne-
zeu” (Nikos Kazantzakis) și pe cont propriu reconfirmă absolu-
tamente și ideal darul ceresc ce-l poartă prenumele cu care a 
fost botezată – Eugenia. „Autoarea, după  cum remarcă acad. 
Nicolae Dabija, crede în cuvinte. În puterea lor. Cuvintele  ei 
sunt „autumnale”. Adică mature, cumpănite, împlinite. Cartea 
Eugeniei Manea-Cernei este ea însăși, suntem noi, e un volum 
de istorie: o istorie a clipei pe care-o trăim și care ne trăiește”.

Cărțile erudite și enciclopedice ale dnei Eugenia Manea-Cer-
nei relevă  nu numai o fire poetică și vizionară, dar  și un  model  
de deschidere spre sacru și peren, spre ethos și Frumos echi-
librat și pasionat, animat de ideea de nou și de Om, de ade-
văr și de trăire atitudinal-personală. Scrise într-un stil vioi și vi-
brant, lucrările distinsei doamne savant și scriitoare, așternute 
la lumina crizantemelor autumnale, ne umple de gingășia și de 
frăgezimea celestă multicoloră a întregului împlinit de râvnă și 
vis, de prezența suflului viu al căutării necesarului și idealului 
fără de care inima nu poate prinde  aripi. Zborul în cuvânt  al 
doamnei Eugenia Manea-Cernei, preț de o viață de om,  este 
unul binecuvântat de stele  și de mila  Creatorului nostru.  De 
aici și revelația cărților ei scrise cu inima și cu dorul nestins de 
frumos, de necesar și de ideal, păstrând bunul-simț și îndemnul 
sfânt ora et labora. Dacă lumina autumnală a crizantemelor ce-i 
zâmbesc nestânjenite o potopesc cu emanațiile lor intraducti-
bile instantaneu în imne solemne și aniversare, este un semn 
că StânJENICA (autoarea unei specii de stânjenel...), surprinsă 
inspirat de arhitectul Mihai Șeremet în chip de floare, de Stân-
JENEA visătoare, temerară și vizionară, solară și netrecătoare, 
se află neîndoios într-un zbor continuu în căutarea de sine și de 
lume dinspre flori și poezie, dinspre Natură și Iubire, „învățând 
de la toate” (Rudyard Kipling) metafizica Luminii autumnale.

tudor PallaDI

Motivarea acestei preocu-
pări o găsim într-o scrisoare 
adresată Vremelnicului Co-
mitet al Oblastei Basarabiei în 
1817: „Deci râvna de a sluji 
patriei și voinței monarhu-
lui nostru, arătată prin înalt 
rescript, mă îndeamnă a faci 
cunoscut cinstitului Comitet 
întâi că obiceiurile și pravi-
lele în limba moldoveneas-
că nu sunt îndestule spre 
a apăra pe cel nevinovat și 
stare fiiește căruia în orișice 
întâmpinare. Şi al doilea 
știind căruia în orișice îm-
prejurare eu puțin elinește 
de să va orândui după do-
rirea și nădejdea neamului, 
ca să tălmăcească pravilele 
apărute în limba moldove-
nească, mă însărcinez, de să 
va găsi cu cuviință a ajiuta 
celor ce să vor orândui spre 
aceasta cu puținele mele 
științi, fără a face vreo ce-
rere pentru ostenelile mele 
în destulă răsplătire giude-
când a vide neamul folosit 
cu acele pravile, din a căro-
ra tălmăcire spânzură noro-
cirea acestei țări.

Nomofilax St.Marțela” 
(Ștefan Ciobanu „Cultura 

românească în Basarabia sub 
stăpânirea rusă” (Chișinău, 
Editura Enciclopedică „Gheor-
ghe Asachi”, 1992, .P.-79)

Foaie de titlu a „Gramaticii...”

Foaie de titlu a „Gramaticii...”

Una dintre cele mai tulburătoare voci ale Basarabiei, Valeria Stoica – a fost descope-
rită de public  în 2013, la emisiunea „Moldova are talent”. Artista are  acum 22 de ani. 
A copilărit în orașul Nisporeni și, mai apoi, a studiat la secția Regie și Film a Academi-
ei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.
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Descifrând secretele artei plastice 
Odată cu sosirea toamnei, imaginea melea-

gului drag s-a preschimbat, devenind una fan-
tastic de frumoasă și însorită. Elevii noștri au 
îndrăgit acest anotimp anume pentru culorile 
lui vii, atrăgătoare. Evident, și datorită unui 
nou an școlar, mai cu seamă că am trăit  cu toții 
condițiile de autoizolare, iar revenirea la școală 
a fost mult așteptată atât de copii, cât și de pro-
fesori. Lecțiile petrecute în mediul online ne-au 
făcut mai dornici unul de altul, de comunicarea 
offline profesor-elev.

De la 1 septembrie curent, elevii au ore a câte 
7 persoane în clasă, cu respectarea tuturor 
normelor epidemiologice. Acesta, într-un fel, 
este un plus pentru copiii care se străduiesc să 
persevereze printr-o concurență sănătoasă, de 
grup: cine va crea cele mai originale lucrări de 
pictură.

Odată ce tinerii plasticieni au făcut cunoștință 
cu revista „Florile Dalbe”, am pus, astfel, bazele 
unei colaborări, sper, de durată și de folos pen-
tru ei. De fapt, din acest moment, la gândul că 
despre ei și despre arta pe care au îmbrățișat-o 
cu toată seriozitatea vor afla copiii și profesorii 
din toată republica, și nu numai, aceștia au  de-
venit pe dată mai sârguincioși, mai cointeresați 
de soarta propriului har. 

Pe parcurs, ei nu renunță nici la lectura cărți-
lor, din care unii se inspiră spre a realiza niște 
pânze cu un mesaj complex și mai bogat compo-
zițional. Astfel ei încearcă să descifreze, în speci-
al, clipă cu clipă, secretele artei plastice, a cărei 
importanță în dezvoltarea personalității unui 
copil de talent merită a fi luată în vedere. Vârsta 
discipolilor mei e diferită – de la 8 la 15 ani, însă, 
optimiști și harnici  cum sunt, dau dovadă de re-
zultate foarte bune, lucrările lor fiind îngrijite, 
deosebite, adică aproape perfecte.  

Împreună cu ei, noi, profesorii, participăm 
la diverse concursuri și expoziții. Suntem tare 
mândri, pentru absolvenții școlii care deseori 
revin în localitate ca să-și prezinte niște lucrări 
noi sau să-și aducă aminte cum stăteau în bănci, 
cum țineau periuța și creionul în mână, așter-
nând pe foaia albă, sau pe pânza neîncepută, 
primele lor fantezii. 

Cum mulți dintre ei și-au continuat studiile 
în domeniul creației artistice, pentru mine, ca 
profesor, e o bucurie enormă, dar și o realizare 
profesională să știu că discipolii mei de ieri își 
realizează visele din copilărie. Iar să dau în acest 
context numele unora dintre ei, n-aș  îndrăzni, 
deoarece, ca plasticieni de viitor, cu toții sunt 
buni în felul lor, care mai de care mai fanteziști 
sau mai ingenioși. 

Închei această mică prezentare a elevilor noș-
tri pe o notă majoră, de vreme ce toamna e ano-
timpul culorilor magice. Vă las, așadar, scumpi 
cititori ai revistei „Florile Dalbe”, să admirați pu-
țin din culorile maronii ale acestui minunat no-
iembrie pictat de ei cu tot dragul și străduința.

Victoria LUNGU, profesoară de arte plastice, 
grad didactic II, la Şcoala de Arte „V. Glinca”
s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni

Desen de maria nOvaC

Desen de marius mOşneaGă

Desen de alexandrina PODOlean

Desen de mădălina burCHIn

Desen de Ion bOtnarI

Desen de alexandrina POStICă

Desen de Olivera HaluPa


