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Acționează asupra CO2 

 

 
 
"Natura ține întotdeauna cu latura ascunsă a lucrurilor." - Legile lui Murphy 

 

Un colț de rai avem pus pe masă... Păduri, râuri, munți, podișuri, câmpii cu flori 
înmiresmate avem, dar cu toate acestea noi, oamenii dorim să transformăm raiul, să creăm acel 
iluzoriu confort care ne distruge. Nu este o taină că starea ecologică actuală lasă de dorit: 
despre topirea ghețarilor și înaintarea dunelor în Sahara se știe la noi de la TV, din ziare, radio 
etc. Ați putea să mă întrebați în ce manieră pe cetățenii din Moldova îi afectează acei ghețari și 
acele dune. Să știți că întrebarea chiar este bună și răspunsul la ea îl am pregătit. Oare secetele 
repetate, decalajele de temperatură, anomaliile de căldură și frig nu vă induce spre ideea de 
problemă ecologică?  

Dacă la nivel european și nu numai starea mediului înconjurător este o preocupare 
importantă pentru întreaga societate, atunci pentru cazul Republicii Moldova, ea se dovedește 
a fi o preocupare doar a autorităților. Acest fapt mă îngrijorează foarte mult pe măsură ce 
natura devine tot mai vulnerabilă. Valeriu Munteanu, Ministrul Mediului al Republicii Moldova, 
a declarat pentru Clubul de Presă cu Jurnaliștii de Mediu că ”în țară nu sunt respectate regulile 
de protejare a fondului forestier, vânatul este oarecum ieșit de sub control, iar extragerea de 
aluviuni din Prut și Nistru se face ilegal sau sub pretexturi eronate’’1.  

Domnul Ministru a mai menționat în cadrul întrunirii despre nivelul foarte scăzut de 
sensibilizare civică în sfera ecologică și anume: mediul se află pe locul 17, ultimul din lista 
preocupărilor cetățenilor. Despre faptul dat mai amintește și Vasile Scorpan de la Oficiul 
Schimbarea Climei, constatând că nivelul de conștientizare a problemelor de mediu este de 20% 
la nivel național, adică foarte mic. 

Moldova este țara de minune, nu în zadar jurnalistul marca Publika TV repetă propoziția 
dată ori de câte ori este cazul. Moldovenii/românii percep mediul înconjurător ca ceva aparte, 
străin sieși. La noi se crede că natura este echivalentul unui coș de gunoi enorm, poți să arunci 
orice în coșul dat fără mustrări de conștiință. Ba mai mult, unora dintre cetățeni li se pare că 
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mediul este o buretă care îmbibă tot, e o gaură neagră fără de urmă. Puțini sunt cei care se 
întreabă dacă într-o bună zi bureta ar putea exploda, lăsând la iveală toată mizeria care a 
acumulat-o cu greu ani la rând.  

Ei bine, nu doar cei de la noi cred așa, totuși pe glob lumea s-a cam luminat. Cum? 
Utilizarea pachetelor din hârtie în detrimentul celor din plastic, reutilizarea și reciclarea 
diverselor tipuri de produse și materiale, renunțarea la mașini pentru mersul pe bicicletă- 
situația țărilor scandinave. Lista exemplelor frumoase ar putea continua, dar nu acesta îmi este 
scopul. Ceea ce îmi doresc eu defapt, este să vă determin să înțelegeți cât de necesară este 
natura pentru noi, ce legătură are omul cu mediul și cum putem schimba situația în bine. 

Omul antic a fost pe cât se poate de ocult, pe atât de înțelept, pentru că el înțelegea că 
natura este liată cu viața, ea este existența. Animalele, fenomenele naturii, copacii, florile erau 
pe post de venerație mai mult din stima și dragostea pentru natură, decât din simpla frică. Se 
credea că omul și natura se află într-o relație reversibilă, că tot ceea ce el făcea rău mediului i se 
întorcea înapoi sub forma de pedeapsă. Un strop de înțelepciune antică ar fi necesară omului 
contemporan care, sufocându-se în aerul plin de CO2, nu ezită să-și mai cumpere o mașină 
pentru ’’bine” și apoi se miră de ce îi este rău. 

Mama-Natură strigă răgușit:’’Oprește-te omule, tu nu știi ce faci!”, dar cum poate omul 
să perceapă îndurerarea naturii când el tinde să fie tot mai mare, tot mai puternic, tot mai 
bogat... Până la urmă, natura i se ivește inferioară lui ca statut și rol. Uneori, el ar putea avea 
câteva revelații și să zică că natura are un rol important, în rest omul uită de ea, e doar un decor 
ce se mai strică din când în când. Știți când omul își strânge mâinile la spate? Când natura îl 
”pălmuiește’’ cu o roadă de râsul curcilor sau cu ploi care să-i afecteze cumva locuința. 

Noi putem schimba starea lucrurilor prin puterea propriului exemplu. Să admitem că 
moș Ion este un cetățean care are grijă de mediu, el nu aruncă gunoiul unde se nimerește, 
pentru că trebuie păstrată ordinea în curte. Pe moș Ion îl vede, de exemplu, doamna Maria care 
va proceda și ea așa și își va îndemna copiii să manifeste un comportament ecologic. Soțul 
Mariei, care dispune de automobil, în spiritul familiei sale, ar putea opta pentru utilizarea mai 
puțin a automobilului personal și doar în cazuri de primă necesitate. Să ne imaginăm că cele 
aproximativ 400-500 de mii de automobile care circulă pe străzile capitalei2 ar fi, de exemplu, 
utilizate nu zilnic sau aproximativ zilnic, ci ocazional. Efectul ar fi surprinzător. 

Orașul Chișinău este astăzi o bombă ecologică, de până la 2 ori este depășită norma 
admisă de poluare conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Trebuie să 
acționăm cu înverșunare asupra CO2 dacă alegem sănătatea și siguranța personală și a celor 
dragi nouă. Problema ecologică nu este a cuiva, ci a tuturor. Omul nu este o creatură 
atotputernică, el are acel călcâi numit călcâiul lui Ahile care rezidă din faptul că omul este o 
parte a naturii, el este unit cu ea și orice încercare de a o supune fizic se încununează cu propria 
slăbiciune, suferință. 

Fiți buni cu natura și veți descoperi toată frumusețea ’’sufletului” ei! 
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