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Poetul, prozatorul, publicistul Ştefan Tudor (Melnic) s-a 

născut la 24 decembrie 1941, în s. Cureşniţa, Soroca. 

După absolvirea şcolii de şapte clase din satul de 

baştină, urmează şcoala medie din comuna vecină Şeptelici. 

În 1958 se înscrie la Facultatea de Litere, Secţia 

română-franceză, a Institutului Pedagogic „A. Russo” din 

Bălţi (promoţia 1964). În paralel cu studiile predă limba 

franceză în mai multe şcoli din sudul şi centrul Basarabiei 

(1961-1966).  

A lucrat timp de 10 ani (1966-1976) la Teleradio 

Moldova, redacţia emisiunii pentru copii, ulterior – redactor 

la editurile „Lumina” şi „Literatura artistică”. În anii 1976-

1978 a activat ca redactor la Comitetul de Stat pentru 

Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi. Din 1982 este 

corespondent, apoi, din 1997 până în prezent, redactor-şef 

al revistei „Alunelul”, care a devenit una dintre cele mai 

căutate şi îndrăgite publicaţii pentru copii. 

S-a consacrat în întregime scrisului pentru copii. 

Debutul editorial s-a produs în 1973 cu volumul de 

povestiri pentru copii Casa puiului de soare, urmat de 

volumele Verde căpitan şi echipa lui (1975), Comandant în 

vacanţa de vară (1976), Avionul (1980), Grănicerul (1982), 

Mi-i dor de iepuraşi (1985), Mingea fermecată (1988), 

Coroana de regină (1989), Băieţelul din balon (1991), 

Pomul fermecat (1995), Prietenul (2003) ş. a. 

Povestioarele şi versurile lui Ştefan Tudor sunt limpezi 

aidoma izvoarelor serpentine, autorul punând preţ pe 

cuvântul frumos, plin de vrajă, de încântare. Multe din 

versurile sale au devenit texte pentru cântece, completând 

reuşit repertoriul muzical pentru copii.  

În anul 2000, cu suportul Programului Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova, au apărut volumele 

Drepturile tale şi Drepturile mele, ce să fac cu ele. 

Este autorul prozelor documentare Poveste amară 

(1992), Satana pe pământ (1992), Răzvrătiţi contra 

regimului (2004), în care evocă anii grei de foamete şi 

deportări în Basarabia. 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova 

(1983).  

Laureat al Premiului Uniunii Ziariştilor pentru cea mai 

valoroasă lucrare publicistică (1990), Premiul II la 

Concursul „Cea mai bună oglindire a drepturilor omului în 

mijloacele mass-media” (1991). 
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Coroana de regină 

 

Tu o să cauţi floarea 

Cu dorul şi cu visul, 

Chiar de-o să ştii că moare, 

Că frigul a învins-o. 

 

Tu o să cauţi stupul 

Cu miere aurie, 

Chiar de-o să ştii că focul 

L-a ars din temelie. 

 

Curată ca lumina, 

Cinstită cum e munca, 

Nu vei minţi grădina, 

Ogoarele sau lunca. 

 

De-aceea ţie-albină 

Ce-aduni mereu dulceaţă, 

Coroana de regină 

Ţi-aş da să porţi o viaţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referinţe 

 

Vino, 

Dragă păsărea! 

Eu în palmă 

Te-oi ţinea, 

Cum în ochi 

Ţin lacrima, 

Cum în piept 

Ţin 

Inima...  

 

Ştefan Tudor (Melnic) 

 

Ştefan Tudor (Melnic) – poet, prozator – este unul dintre 

puţinii mânuitori ai condeiului pentru care scrisul are, de la debut 

(1973, „Casa puiului de soare”), aceeaşi, neschimbată, adresă – 

copilul. (...) În „Casa puiului de soare” este multă lumină şi 

căldură pentru toţi copiii...       

 

Vasile Romanciuc 

 
Întotdeauna l-am admirat pe Ştefan Melnic pentru 

perseverenţa şi corectitudinea faţă de cuvântul scris. Mi se părea 

că atunci când se pune pe muncă, scrie ceva – se scufundă până 

în adâncul temei, iar personajele sale apar clare, fără a trezi 

dubii. „Aşa văd copiii!”, mă convingea dânsul. Şi, într-adevăr, 

are povestiri foarte frumoase şi interesante, din care priveşte spre 

lumea vârstnică  – ea, Copilăria. 

 
Claudia Partole  

 
Vesel şi senin, prieten bun al micilor (...) Ştefan Melnic, 

redactorul „Alunelului”, este convins că literatura pentru copii 

trebuie să fie cât mai perfectă, să fie trăită, plină de inedit şi 

autentică, lipsită de artificialitate, să conţină imagini proaspete, 

vii. 

 

Ana-Maria Petru 
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