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P u b l i c a ţ i e  d e  e c o l o g i e ,  t u r i s m  ş i  c u l t u r ă

Ecologia – o şansă pentru mileniul trei
Mamă,
Tu eşti patria mea!
Creştetul tău -
Vârful muntelui
Acoperit cu nea.
Ochii tăi -
Mări albastre.
Palmele tale -
Arăturile noastre.
Respiraţia ta -
Nor
Din care curg ploi

POETUL CU INIMĂ  
DE MAMĂ    

Grigore Vieru e poetul cu inimă de mamă. El, curat ca o 
mamă şi ca nimeni poate, şi-a crescut cititorii săi. De-a lungul 
anilor trăiţi. S-a îngrijit de ei să-i vadă mari, frumoşi, destoinici 
fii şi mândri de înaintaşii săi. Pogora şi se înălţa Poetul cu toată 
lumina, dragostea şi nădăjduirea sa către pruncii Neamului şi 
ai lui Dumnezeu. Venea către noi cu tot ce avea, cu tot ce putea. 
Venea de-acasă – acasă. Undeva a făcut şi o mărturisire: „Nu se 
poate ca tu să fi ajuns acasă, iar fericirea să fi rămas în urmă”.

Doar având inimă de mamă, cu acel copil în sine, care „întot-
deauna are dreptate” Grigore Vieru a putut să-i atenţioneze pe 
cei mici, dar şi pe cei mari: „Mama ne mângâie, / Soarele luceşte. 
/ Soarele e unul, / Mama una este” (Mama).   

Cine l-a cunoscut pe Grig Vieru în viaţă, cine i-a cunoscut 
sufletul lui, nu poate decât să se pătrundă de adevărul că scriind 
despre acest miracol – mama – poetul a scris, de fapt  şi despre 
sine, despre felul lui de a fi: „Uşoară, maică, uşoară, / C-ai putea 
să mergi călcând / Pe seminţele ce zboară / Între ceruri şi pământ. 
/ În priviri c-un fel de teamă, /   Fericită totuşi eşti – / Iarba ştie 
cum te cheamă, / Steaua ştie ce gândeşti” (Făptura mamei). Cred 
că n-a fost deloc întâmplător nici faptul că bardul de la Pererita 
şi-a scris cu mâna lui acest epitaf: „Sunt iarbă, mai simplu nu pot 
fi”.  Şi, gândind la mama, trăind şi suferind la aceeaşi intensitate 
povara necazurilor, Grigore Vieru devine una cu ea: „Iarba ştie 
cum te cheamă...” 

Rămas fără tată de la vârsta de doar jumătate de an, Grigore 
Vieru în toate a avut-o în faţă cu grijile, nevoile şi prea puţinele 
bucurii pe mama lui. Ea i-a fost şi mamă, şi tată. Viaţa-osândă 
pe care a trăit-o ea în timpul războiului, în timpul foametei, al 
colectivizării, spetindu-se apoi pe lanul kolhozului, acea viaţă  a 
îndurat-o, de-a valma cu mama, şi copilul Grigore Vieru, alături 
de surioara lui, Sofia, devenind o suferinţă şi o rugă la Domnul. 
„Sunt profund marcat de tragismul vieţii ei şi aşa voi rămâne 
până în ultima clipă a vieţii” zicea Poetul. Câtă durere şi câtă 
dragoste o fi trăit Vieru, spunând lumii întregi: „Mamă, tu eşti 
Patria mea”?! Contopindu-se cu ea, cu „tragismul vieţii ei”, cu 
mama, aş crede că spunând azi „Mamă, tu eşti Patria mea”, e ca 
şi cum ai spune „Vieru, tu eşti Patria mea”. Ambii  – şi Mama, 
şi Feciorul –  deopotrivă întruchipează Patria. Ei sunt Patria 
şi-ntr-o Patrie unică au trăit – a Limbii Române. Despre măreţia 
şi miracolul limbii a spus Poetul: „... În limba ta / Ţi-e dor de 
mama / Şi vinul e mai vin, / Şi prânzul e mai prânz. / Şi doar în 
limba ta / Poţi râde singur, / Şi doar în limba ta / Te poţi opri 
din plâns...” (În limba ta). Parcă-l aud, parcă-l văd... alături de  
mama lui, mătuşa Dochiţa de la Pererita. Că am fost un norocos 
şi în calea vieţii ne-am întâlnit nu doar o singură dată...

Aş zice şi n-aş greşi: Ferice de neamul căruia Dumnezeu i-a 
dat un Grigore Vieru. Ferice de mama ce şi-a aflat nemurirea 
prin fiul său ce pururi luminează, ocrotindu-ne astfel de pri-
mejdia întunericului. 

Cine dacă nu el, Poetul, şi azi, plecat la cele veşnice, de Acolo, 
ca o bună şi milostivă mamă, ca un drag părinte, prin opera sa 
neamu-şi veghează?! Mă tem însă ca nu cumva vreodată, Poetul, 
revenind în chip de pasăre în Patria sa, atunci un străin să-i 
spună altuia de-acelaşi neam, străin: „Când s-a întors / La puii 
ei cu hrana, Găsise cuibul gol / Şi a muţit. / I-a căutat / Până-i 
albise pana, / Şi-n cioc / Seminţa a-ncolţit.” (Pasărea) 

Dar mare este Dumnezeu! Vorba lui Grigore Vieru: „O, 
neamule, tu, / adunat grămăjoară, / ai putea să încapi / într-o 
singură icoană” (Acasă).  

Ionel CĂPIŢĂ

* * *
Citim în Jurnalul unui jurnalist fără 

jurnal de Ion D. Sârbu că „unii savanţi 
americani susţin că balenele care 
eşuează pe plajele din Florida o fac 
din cauză că, printr-un accident, şi-au 
pierdut simţul de orientare: în urechi le 
intră o ploşniţă (cimex) minusculă, de 
apă, aceasta le strică „radarul» şi, fatal-
mente, le împinge spre sinucidere.

Amănuntul cel mai îngrozitor în 
această foarte plauzibilă supoziţie 
constă în faptul că numai şeful tur-
mei de balene este pişcat de ploşniţă. 
El îşi pierde bunul-simţ de orien-
tare, luând-o spre moarte. Turma 

îl urmează din motive de instinct, 
fidelitate, disciplină.”

Ei bine, aflaţi că tot un fel de 
ploşniţă a intrat şi în urechea unor 
conducători ai Republicii Moldova. Şi 
acea ploşniţă nu este altceva decât ide-
ologia bolşevică. Mai exact, ea stătea 
acolo demult şi nu au scos-o. Tragedia 
cea mare însă este că ploşniţa s-a 
cuibărit şi în urechea unei bune părţi 
a populaţiei româneşti din Basarabia. 
Destui români dintre Nistru şi Prut 

afirmă că ei nu sunt români, ci mol-
doveni, că nu vorbesc româneşte, ci, 
vezi bine, moldoveneşte.

Armata a 15-a de ocupaţie – iată 
ce este falsul istoric denumit „limba 
moldovenească”.

Vom fi liberi în măsura în care 
libere vor fi limba şi istoria noastră, 
în măsura în care vom şti să le apărăm 
împotriva timpurilor atât de potriv-
nice nouă.

1994

* * *
Noi, românii basarabeni, pentru 

care fiecare zi în care vorbim româ-
neşte este o zi a înălţării, o sărbătoare, 
vorbim mai şovăielnic, mai clătinat, ca 
să zic aşa, mai încet, dar tot româneşte 
vorbim; pasul nostru în horă este, 
poate, puţin rătăcit, dar tot româneşte 
jucăm; cântăm plângând, dar tot româ-
neşte cântăm; am cioplit în depărtări 
înfiorătoare cruci de gheaţă şi-n sloiuri 
de gheaţă ne-am înmormântat bătrânii 

sau pruncii, dar tot după legea şi-n 
graiul nostru i-am petrecut spre Cerul 
cel drept; tăiatu-ni-s-a mâna cu care 
ne făceam semnul crucii, dar schiţăm 
sfântul semn pe cerul gurii cu limba; 
ni s-a tăiat limba, dar tot româneşte 
nădăjduim spre bine, spre izbânda 
Dreptăţii noastre.

1995
* * *

Kremlinul imperial îmi aminteşte 
de soţul gelos care, divorţat de nevas-
tă, continuă s-o urmărească. El ştie 
cu cine se întâlneşte ea, ce vorbeşte 
şi ce proiecte are. La fel este urmărită 
şi Basarabia.

Ritmul fiinţării noastre
Grigore VIERU

Peste câmp şi oraş.
Inelul
Din degetul tău -
Cătare
Prin care ochesc
În vrăjmaş.
Basmaua -
Steag,
Zvâcnind
Ca inima...
Mamă,
Tu eşti patria mea!

Mamă, Tu eşti…        Grigore VIERU

Tinerii merg pe urmele Poetului. Zinuţa Bivol, o speranţă a 
poeziei din R. Moldova, a câştigat Marele Premiu la Festivalul 
Internaţional de Poezie “Grigore Vieru”, Chişinău-Iaşi
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Fiind student în anul întâi la 
facultate, trecând într-o zi 
pe la redacţia unei reviste, 
am observat pe masa 
fotografului de acolo nişte 
poze ademenitoare cu stânci 
muntoase, văi abrupte, vârfuri 
de piatră cu forme ciudate, 
pârâiaşe şerpuitoare... Îmi 
amintesc bine de întrebarea 
pe care i-am pus-o atunci: 
unde se găsesc aceste locuri 
şi cum se poate ajunge 
încolo? Pe loc mi-am notat 
pe o foaie de hârtie: Balatina, 
Cobani, Buteşti, Costeşti, 
Duruitoarea Veche, Văratic, 
Horodişte, Trinca, Feteşti, 
Burlăneşti, Gordineşti, 
Volodeni, Buzdugeni, 
Brânzeni, Corjeuţi, 
Caracuşenii Vechi –  toate 
sate aşezate printre stânci.
Pe teritoriul ţării noastre, acest lanţ 

coralier, de la Balatina până la Lunga, 
se întinde pe o distanţă de circa 140 
de kilometri, urmând mai departe în 
Podolia, Ucraina. Pe parcursul câtor-
va decenii am vizitat recifele de mai 
multe ori. De fiecare dată îmi făceam 
însemnări pentru următoarea depla-
sare: Ţugurlanul e luminat dimineaţa; 
defileul dintre Gordineşti şi Bleşteni 
şi izvorul de acolo e mai bine să fie 
fotografiat în prima jumătate a zilei; e 
curios de văzut iarna cum arată Merşina 
(sau La Craci), locul unde se îngemă-
nează Draghişte şi Racovăţ; La Castel e 
spectaculos şi în nopţile cu lună...    

Nu încape îndoială, că despre 
aceste teritorii, cu bogate monumente 
ale naturii şi ale istoriei, au apărut şi 
nenumărate legende, lăsate din gene-
raţie în generaţie. La liceul din Trinca 
o profesoară mi-a arătat un caiet 
întreg doar cu legende despre colinele 
şi văile din preajma localităţii lor: 
Valea Stâncii, Valea lui Andrei, Valea 
Budăiului, Valea Turcului, Velniţa... 
Mai jos reproducem legenda colinei 
Bătrânaca: Trecând Draghiştea, păşim 
pe un alt platou până la râuleţul din 
depresiunea Bătrânaca. Această colină 
e şi mai bogată în aşezări străvechi. Pe 
locul actualei ferme a fost un cimitir 
al vechilor daci. Se găsesc şi vase ce ne 
amintesc de o înaltă cultură de peste 
trei mii de ani. Poate că pe aici dacii 
îşi aveau atelierele lor. La izvorul râule-
ţului, în pădure, pe o ridicătură se află 
conacul lui Cazemir – de origine polon, 
probabil, de pe timpul când Moldova 
intra sub dominaţia Regatului polono-
lituanian. Acest Cazemir ţine o mare 
gospodărie şi pământ de prin apropiere. 
Tot pe aici se afla şi căsuţa unei bătrâ-
ne, căreia Cazemir îi zicea Bătrânaca. 

Satul se afla lângă Gura Stâncii şi când 
veneau la Conac, în pădure, treceau şi 
pe lângă căsuţa bătrânei, de aceea şi 
drumul, şi râuleţul au căpătat denu-
mirea Bătrânaca. Râuleţul are apă pe 
parcursul întregului an, deoarece valea 
e bogată în izvoare cu apă dulce.

În şcoală se mai păstrează un 
caiet cu legende despre peşterile din 
preajmă: a Elefantului, a Vulturului, a 
Ciorii, a Hulubilor, a lui Scridon...

Printre recife îşi duc apele râurile 
Camenca, Ciuhurul, Draghiştea, 
Racovăţul, Lopatnicul, unde poate fi 

întâlnită zvârluga, această specie de 
peşte care populează râurile mici unde 
sunt bulboane.

Denumirea Draghişte, dată pârâu-
lui şi câtorva stânci, se zice că provine 
de la cuvântul dragoste. Poetul Ion 
Bolduma, băştinaş din aceste locuri, 
ne-a lăsat o poezie despre pârâul 
Draghişte: 

Iat-o aşa, în maluri strânsă,
Când vin scurgeri s-o-nfiripe,
Ce e Nilul lângă dânsa,
Dunărea sau Mississippi!
De unde au apărut aceste recife de-a 

lungul Prutului? Profesorul de geo-
grafie, din Edineţ, Adam Lastaveţchi 
ne-a explicat în câteva cuvinte: Recifele 
coraliere sunt o mărturie a existenţei 
Mării Sarmatice de acum douăzeci de 
milioane de ani care se extindea pe acest 

teritoriu. Landşaftul de la noi din acele 
îndepărtate vremuri era asemănător 
cu landşaftul de azi al marelui baraj 
coralier de lângă Australia. În condiţiile 
unei clime calde şi ale unor adâncimi nu 
prea mari, anume pe acest segment s-au 
format şi şi-au găsit condiţii foarte bune 
pentru trai colonii de corali, moluşte, 
alge, care, după moarte, în urma retra-
gerii apei, s-au acumulat şi pe parcursul 
multor altor milenii s-au transformat în 
aceste recife de pietre.

La Brânzeni, ca şi în celelalte locali-
tăţi, pe unde se deapănă lanţul de reci-

fe, localnicii, de asemenea, păstrează 
ca pe nişte comori multe legende des-
pre stânci:  Stânca Morii, Râmbului, 
Ţugurlui, Ţiganca,Uriaşului... Cică, 
sub aceste stânci, nouă la număr, se 
odihnesc ultimii uriaşi care au locuit 
demult-demult pe aceste meleaguri 
(oamenii de azi ar fi părut ca nişte 
furnici pe lângă ei). Cea mai mare 
stâncă e cea a Uriaşului sau numită şi 
Mormântul Uriaşului, lungă de câteva 
sute de metri — după ce acesta a căzut 
într-o luptă, maică-sa a cărat multe zile 
pe mormântul lui pietre cu poala. 

La răsărit de Brânzeni, în preajma 
satului vechi, în războiul cu tătarii şi 
turcii care făcuseră alianţă, după o 
luptă mare, au rămas multe bucşe de la 
căruţe şi până azi locurilor li se spune 
Văile Bucşei. 

Multe denumiri însă nu ţin de 
legende. La trei kilometri de Buzdu-
geni, pârâul Racovăţ face un cot de 
nouăzeci de grade şi apa, lovind în 
stâncă, produce un sunet de parcă 
fierbe ca în cazane, şerpuitura fiind 
numită La Cazane. Peştera lui Scridon 
păstrează un nume concret, unde nu 
chiar demult un cioban îşi adăpostea 
oile pe timp de iarnă în această grotă. 
S-au păstrat şi urmele mai multor 
mori de apă, purtând numele foştilor 
lor stăpâni: moara lui Tincu, moara 
lui Bubulea, moara lui Turchin... 

Izvorul lui Harman, la fel, e numele 
unui om concret, plecat din viaţă cu 
câteva decenii în urmă. Unele nume 
au vechime de secole, altele, datorită 
acestor locuri de poveste, apar peste 
noapte. Un copil de la Feteşti mi-a ară-
tat două stânci — una a Caratistului, 
alta a Cosmonautului. L-am întrebat 
când au fost numite astfel stâncile. El 
mi-a răspuns că de veacuri. Băiatul, 
care mi s-a părut destul de isteţ, pro-
babil, uitase când a zburat primul om 
în cosmos.

Pe malurile pâraielor şi la poalele 
stâncilor au fost găsite multe vestigii 
strămoşeşti: monede, cercei, medali-
oane, broşe, vase din lut şi ceramică, 
unelte de muncă din piatră şi cre-
mene...

Stânca Ţugurlan (Brânzeni) purta 
pe timpuri două capete de piatră, ca 
doi fraţi gemeni, însă nişte răufă-
cători l-au aruncat cu trotil în aer 
pe un “frate”, pentru a-l folosi în 
construcţie sau pentru a produce 
din el var, tăvălindu-se până azi la 
poalele stâncii.

În preajma satului Trinca, şi vară, şi 
iarnă, poţi observa, ca nişte gheizere, 
până la şaptezeci-optzeci de cotloane 
fumegânde. Sunt gropi de ardere a 
varului din piatra de calcar, care este 
înghiţită zilnic din inima acestor reci-
fe. Astfel de varniţe, într-un număr 
mai mic, le întâlnim şi în apropierea 
satului Brânzeni, şi în canionul dintre 
Horodişte şi Druţă. Pentru ardere se 
folosesc atât carburanţi lichizi, cât şi 
solizi, cum ar fi anvelopele de vehicule, 
care poluează grav mediul.

Nu departe de Feteşti există o cari-
eră de piatră care schimonoseşte rău 
de tot peisajul. Iar în preajma carierei, 
în vârful Ţiclăului, am observat o 
pereche de corbi care ba se strecurau 
printr-o crăpătură în stâncă, ba ieşeau 
de acolo. „Au pui” — m-a dumerit un 

cioban care trecea pe alături. Peste 
câteva zile, la finele deplasării, am 
desluşit prin binoclu trei căpuşoare 
negre. 

De câte ori soseam la recifele de la 
nord, de fiecare dată mă pălea noro-
cul să văd un iepure sau un căprior, o 
vidră, şerpi, şopârle, popândăi, dihori-
de-stepă, vulpi, mistreţi... Am auzit că 
pe aici îşi face apariţia şi lupul...

Iarna trecută, am fost la recife 
împreună cu zoologul Andrei Mun-
teanu, care a rămas încă şi încă o dată 
impresionat de aceste peisaje cu pecete 

de epocă. Peste trei zile de coborâşuri 
şi urcuşuri printre stânci, mi-a spus 
cu tristeţe că în aceste canioane, atât 
de variate, cu izvoare şi pâraie care 
le îmbrăţişează, cascade şi grote, cu o 
floră atât de îmbelşugată, chiar şi când 
se lasă zăpada, fauna s-ar cuveni să fie 
mai bogată şi mai variată... Aproape 
că nu mai poate fi observată şi buha 

mare, care cuibărea în apropiere de 
Stânca Ţiganca.

Nu o singură dată m-am întrebat 
dacă această bucăţică de rai aparţinea 
italienilor sau francezilor, sau elveţie-
nilor... probabil că demult era cunos-
cută savanţilor, cineaştilor, turiştilor 
din întreaga lume. Iar de varniţe şi 
cariere care urâţesc frumuseţile din 
jur nici nu s-ar fi pomenit.

Când am prezentat fotografiile 
pentru publicare, o tânără colegă de 
serviciu m-a întrebat curioasă: Cum se 
poate ajunge pe aceste meleaguri? 

Întrebarea cu pricina am pus-o şi 
eu cu mai mulţi ani în urmă.

Text şi foto: Valeriu VolonTIr,  
redactor-şef al revistei noI

DOR DE PIATRĂ, DOR DE VEŞNICIE
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- Domnule ministru, desigur că ar 
fi mai plăcut  să discutăm la această 
oră despre cât mai multe realizări 
privind un mediu curat şi un mod de 
trai sănătos, ce ar bucura populaţia 
noastră, decât să dezbatem problema 
deşeurilor, şi nu doar a lor, care inun-
dă tot mai mult şi mai mult teritoriul 
republicii şi ne distrug sănătatea... 
Dar, odată ce există această problemă, 
iar cititorii noştri deseori ne-o pun, să 
vedem cum o rezolvăm? 

- Dacă e să vorbim scurt şi con-
cret privind această chestiune, tre-
buie să spunem ce a fost, ce este. 
În decursul ultimilor 20 de ani nu 
avem o politică înţeleaptă, o strategie 
anume privind managementul deşeu-
rilor, nu avem o schemă de amplasare 
a depozitelor în R.Moldova. Am avut 
o politică înspăimântătoare, care pre-
vedea ca fiecare sat să aibă cel puţin o 
gunoişte autorizată, iar unele localităţi 
mai mari –  două gunoişti: una în 
partea de sus şi alta în partea de jos 
a satului. În afară de aceste gunoişti 
autorizate existau şi există, cu părere 
de rău, şi altele neautorizate.

- O atare situaţie nu poate continua 
până acolo şi până atunci, când ne vom 
tot „baricada” cu gunoişti autorizate şi 
neautorizate...

- Acum doi ani, noi am participat la 
un proiect care se numeşte „ Guverna-
rea Deşeurilor”, un proiect ce a cuprins 
şapte ţări, inclusiv R.Moldova. Astăzi  
deja avem elaborată şi aprobată stra-
tegia de gestionare a deşeurilor pentru 
regiunea sud ce numără 8 raioane (în 
afară de Găgăuzia) în care locuiesc 
mai mult de 500 000 locuitori. Pentru 
această populaţie avem 200 de gunoişti 
autorizate. 

 În Europa o gunoişte autorizată 
deserveşte  250 000 de persoane.  Asta 
ar fi însemnat că în această  regiune ar 
trebui să avem 2-3 depozite regionale de 
deşeuri. Depozite  autorizate, desigur. 

Mai avem un proiect regional de 
20 mln. lei, ce  presupune ca pentru 
fiecare dintre cele 8 centre raionale 
să fie procurate câte un autovehicul 
specializat, nu tractor cu remorcă, ca 
să vânturăm deşeurile dintr-un capăt 
de oraş în alt capăt... Se construiesc 
platforme, în dependenţă de mărimea 
oraşului unde vom avea containerele 
şi unde vom încerca să promovăm şi 
selectarea deşeurilor. Tot aici la sud, de 
exemplu, avem un alt proiect promovat 
de Fondul Ecologic Naţional,  de circa 5 
mln. lei Astfel, pentru satele Crihana şi 
Manta s-a construit un depozit în care 
să fie acumulat  gunoiul de grajd, care 
ulterior să fie transformat în îngrăşă-
minte organice. 

- Proiectele de acest fel au priză 
doar pentru regiunea de sud a repu-
blicii?

- Se prevede şi  construcţia unui 
depozit regional pentru raioanele 
Floreşti, Şoldăneşti  şi Rezina, care va 
asigura necesităţile a 193 000 locui-

tori. Desigur că înainte ca deşeurile 
să ajungă în acest depozit vom avea o 
staţie de sortare,  ca aici să selectăm şi 
să reciclăm tot ce nu a fost selectat de 
către cetăţeni:  sticlă, metal, plastic, 
hărtie, lemn... 

- Un factor foarte important la toată 
gestionarea deşeurilor îl constituie şi 
factorul uman?

- Fără factorul uman noi nu vom 
reuşi să facem nimic. În această ordine 
de idei, avem un alt proiect în derulare, 
care este promovat în Leova. Aici con-
ştientizarea, adică educaţia ecologică, 
începe de la grădiniţa de copii.

- Şi cultura ecologică este o avuţie, 
nu-i aşa?

-  Ştiţi ce ne spun nemţii? „Dom-
nilor, noi suntem bogaţi. Dar tot noi  
suntem acei care selectăm, reciclăm 
– hârtia, lemnul, sticla,  metalul, plas-
ticul... Tot ce se compostează – formăm 
îngrăşăminte organice. 

Voi, moldovenii, sunteţi săraci, dar 
nu vreţi să faceţi acest lucru, ca noi.“ 

- Nu doar pentru publicul larg, ci şi 
pentru dumneavoastră revista Natura 
a iniţiat o rubrică – „Propuneri pentru 
ministru”. Iată una dintre acestea: de a 
înăspri legislaţia privind sancţionarea 
celor ce poluează mediul ambiant, 
aduc daune naturii.

- Eu încuviinţez aceste „Propuneri 
pentru ministru”. Sper să devină o bună 
tradiţie. Apropo, având diverse între-
vederi cu reprezentanţii mass-media, 
le-am propus să ne întâlnim la – „Un 
ceai la ministru” . Măcar o dată în lună 
să discutăm  acele subiecte, ce ne-ar 
permite să cunoaştem mai bine unele 
lucruri, pe care la întâlnirile oficiale 
nu reuşim să le elucidăm. Astfel, şi ca 
ministru să mă implic în soluţionarea 
unor probleme ce ar părea mai puţin 
importante, la prima vedere, dar care 
pun piedici la înfăptuirea unor lucruri 
mari, multaşteptate de cetăţenii noştri. 
Cât priveşte înăsprirea şi mărirea amen-
zilor  pentru prejudiciul cauzat mediu-
lui ambiant, am o poziţie foarte fermă: 
trebuie să înăsprim legea ca cetăţeanul 
să înţeleagă că nu este vorba doar de-o 
amendă, care ar acoperi prejudiciul... 

- Într-adevăr, cum poate banul 
să recupereze un prejudiciu adus 
naturii?

- Procesele sunt ireversibile. Gene-
raţiile viitoare nu vor mai avea parte 
de unele monumente ale naturii, de 
care noi am avut parte, pe care nouă ni 
le-au lăsat părinţii şi strămoşii noştri. 
Pământul, cu tot mediul înconjurător, 
ne este dat nouă în arendă. Dar arenda 
noi o luăm nu de la părinţi, ci de la 
copiii noştri. Şi atunci, ce le lăsăm 

copiilor, nepoţilor noştri? Fiecare 
dintre noi trebuie să dăm răspuns la 
această întrebare.

- Cei de la Ungheni, îngrijoraţi de 
construcţia centralei termoelectrice 
sub streaşina casei lor, bat clopotele în 
toate instanţele, inclusiv şi la redacţia 
noastră.  Spuneţi, care-i adevărul, la 
ce să se aştepte?

- În momentul de faţă nu avem  
niciun document oficial, care ar fi fost 
avizat de către instituţiile autorizate 
ale Ministerului Mediului, vizavi de 
acest proiect. Sunt mai mult vorbe 
decât fapte.

- În aşa caz, ce-i rămâne populaţiei 
să facă? 

- Trebuie să stea liniştită, mai ales 
că legea prevede că un astfel de proiect 
trebuie să fie supus unor dezbateri 
publice şi numai după aceea să fie 
aprobat.

- Ne-ar interesa, dle ministru, care 
sunt relaţiile între Ministerul Mediului 
şi societatea civilă?

- Relaţiile sunt bune. Avem un con-
siliu consultativ al societăţii civile în 
cadrul ministerului. Acum 2 zile am 
avut o şedinţă. Am discutat despre mai 
multe probleme, inclusiv şi despre orga-
nizarea unui forum al societăţii civile. 
Am abordat şi o altă problemă - con-

solidarea societăţii civile. Mi-aş dori să 
avem o societate civilă, care într-adevăr 
reacţionează prompt la problemele ce 
ţin de protecţia mediului. Deocamdată 
însă, mai sunt şi organizaţii neguverna-
mentale, care, de fapt, acţionează sau 
există doar pentru ele.

- Dar atitudinea dumneavoastră 
pentru natura-mamă, pe care o vedem 
în ceea ce faceţi, nu este cumva motiva-
tă de funcţia ce o exercitaţi, de ministru 
al mediului? 

- Eu vreau să zic că m-am născut 
şi am fost educat într-o familie de 
oameni simpli, de la ţară. Din pragul 
casei părinteşti se deschidea frumoasa 
luncă a Cogâlnicului, iar pe alături, 
încărcat de istorie, trecea Valul lui Tra-
ian. Nu-mi închipui, ca un copil, năs-
cut în mijlocul naturii, să n-o iubească 
şi să nu se contopească definitiv cu ea. 
Şi această dragoste faţă de natură, faţă 
de tot ce ne înconjoară, faţă de neam, 
cum poate să te părăsească? 

Cum poţi să-ţi iubeşti satul, dacă 
nu-ţi iubeşti casa, ograda, mahalaua? 
Nu poţi să-ţi iubeşti nici vecinul, 
dacă nu-ţi iubeşti familia. Cum poţi 
să fii internaţionalist, dacă nu eşti 
patriotul pământului tău strămoşesc? 
Nu poţi, desigur, să îndrăgeşti o altă 
limbă, dacă-ţi urăşti limba mamei... 
Nu-mi închipui nici un ministru al 
mediului, care să înceapă a iubi şi a 

nu fi indiferent faţă de natură doar din 
simplul motiv că îndeplineşte această 
funcţie. Dar, trebuie să recunosc că 
până a deveni ministru nu am fost atât 
de bine informat privind starea reală a 
mediului ambiant.

- Desigur, de gradul de informare 
ţine şi gradul de conştiinţă, de conşti-
entizare, până la urmă, şi, bineînţeles, 
gradul de asumare a responsabilităţii. 

- Iată de ce  o datorie a ministru-
lui mediului e de a informa cât mai 
plenar cetăţenii – ca să ajungem la 
un grad mai înalt de conştientizare şi 
de asumare a responsabilităţii faţă de 
protecţia mediului, să avem o societate 
cu o solidă cultură ecologică. Încerc, 
desigur, ca ministru, ca cetăţean,  
să-mi fac datoria, cum pot mai bine.  
Evident ca ministru  vii - te duci, iar 
poziţia civică, dacă o ai, rămâne pentru 
toată viaţa.

- În iureşul timpului, luaţi de ava-
lanşa problemelor cotidiene, doar ne 
prindem la gândul că ea, cartea, este 
izvorul cunoştinţelor...

- Când eram copil vroiam să devin 
bibliotecar. Fiindcă aveam o închipuire 
că cel care lucrează la bibliotecă  citeşte 
non-stop. Eu eram îndrăgostit de cărţi, 
de Eminescu, Iorga, Sadoveanu, Eliade. 
Acuma, desigur, sunt obligat să citesc 
foarte mult... şi de multe ori, ceea ce 
n-aş fi dorit să citesc, dar sunt obligat 
s-o fac şi să iau anumite decizii asupra 
celor citite.  Azi, pe noptiera mea, înain-
te de somn încerc să citesc măcar câteva 
pagini dintr-o carte foarte interesantă 
„Doamne, fereşte-mă de prieteni”, scri-
să de un autor american. 

- Interesant, cum vă vedeţi, să 
zicem, peste vreo 10 ani? Cum vedeţi 
ecologia R.Moldova la depărtarea 
unui deceniu?

- Foarte mult mi-aş dori să fiu, 
împreună cu familia mea, sănătos, ca  
şi până acuma; să am tot atâta energie, 
ca să pot să mă implic în problemele 
sociale, inclusiv şi în cele de  mediu. 
Pentru că dacă mediul nu-i sănătos – 
degeaba-s toate. 

Mi-aş dori din tot sufletul ca noi 
în 10 ani să însuşim acea lecţie a vieţii 
care ne-ar permite într-adevăr să eco-
logizăm sufletele noastre în aşa fel, 
încât să avem parte de o ţară curată, 
de un mediu sănătos.... 

- Să vă audă Dumnezeu!
- Cu părere de rău, foarte mulţi 

cetăţeni moldoveni sunt într-o stare de 
... aşteptare: să vină cineva de undeva 
şi să  facă  regulă în ograda noastră, 
pe strada noastră, în orăşelul nostru 
şi în republica noastră. Aşteptăm cu 
îndârjire şi chiar ne supărăm, unii, 
de ce nu ne fac alte neamuri viaţa mai 
frumoasă?! 

Avem un drum destul de lung de 
făcut, până vom trece de la această 
stare lâncedă de aşteptare la acea acti-
vitate vivace, pentru a ne aranja viaţa 
şi a avea parte de un trai ca lumea. 
Cred totuşi că unde nu-i credinţă, 
nu-i nici biruinţă. Trebuie să credem 
în viitorul nostru european, trebuie să 
credem în neamul nostru, trebuie să 
devenim o naţiune puternică de peste 
30 milioane de fraţi, care se mândresc 
cu Ţara lor de totdeauna, – cea văzută 
de Eminescu în toată măreţia şi dimen-
siunea ei firească, cea cu o natură atât 
de minunată, încât şi Papa de la Roma 
a numit-o „Grădina Domnului”.

- Aşa e. Şi vă mulţumim pentru 
cele relatate.

- Cu plăcere. Şi să ne lumineze 
Dumnezeu.

lilia CUrCHI, Ionel CĂPIŢĂ

Am luat Pământul în arendă de la copii,   
de la nepoţi... În ce stare îl întoarcem?
Interviu cu Gheorghe Șalaru, Ministrul Mediului 

Propuneri pentru 
ministru

  Un program 
editorial de 

carte ecologică 
şi de protecţie 

a mediului
Am citit cu mare plăcere 

“Natura” din ianuarie. Au apă-
rut mai multe rubrici noi, care 
au diversificat simţitor tematica 
materialelor publicate. În sfârşit, 
prin rubricile “Propuneri pentru 
ministru” şi “Telefonul Verde” 
se face o legătură directă între 
cititori, societate şi minister. Îl 
rugăm pe dl ministru să reacţi-
oneze la propunerile publicate, 
să oblige instituţia pe care o con-
duce, să menţină un dialog viu cu 
cititorii, fiindcă doar astfel poate 
să sporească nivelul de cultură 
ecologică şi interesul cetăţenilor 
faţă de starea mediului încon-
jurător şi, totodată, să ridice 
prestigiul ministerului.

În ultimii ani s-au făcut câţiva 
paşi importanţi întru susţinerea 
editării materialelor educativ-
informaţionale. Ştiu că setul de 
postere “Monumente ale naturii 
din R.Moldova”, “Râurile mici din 
R.Moldova”, albumul “Patrimo-
niul natural al Moldovei”, gândite 
şi editate de Mişcarea Ecologistă 
din Moldova sunt foarte necesare 
în fiecare instituţie de învăţământ. 
În acest context, vin cu propune-
rea către dl ministru Gheorghe 
Şalaru de a susţine un program 
editorial de educaţie ecologică, 
în care să fie incluse, în primul 
rând, materiale şi cărţi educativ-
instructive pentru publicul larg, 
scrise într-un limbaj accesibil 
pentru toţi cetăţenii. La fel, pot 
fi editate manuale facultative 
de educaţie ecologică şi pentru 
protecţia mediului, ghiduri, mini-
enciclopedii care vor îmbogăţi 
considerabil bibliotecile şcolare, 
vor ajuta cadrele didactice să ofere 
un material didactic bogat pentru 
copii. E de prisos să vorbim cât 
va costa un program editorial 
de educaţie ecologică, fiindcă 
atunci când e vorba de educaţie 
şi mediu, acolo unde pe termen 
scurt investim un milion de lei, 
pe termen mediu şi lung, vom 
recolta sute de milioane de lei. 
De rând cu proiectele tehnice, 
care au un anumit rol în depăşirea 
crizei de către R.Moldova, proiec-
tele de educaţie şi instruire au o 
importanţă deosebită, pentru că 
formează persoana, care va realiza 
marile proiecte tehnice în viitorul 
deja apropiat. 

Propunerile noastre sunt dic-
tate şi de faptul, că în prezent 
educaţia ecologică şi de protecţie 
a mediului nu are un caracter bine 
sistematizat în învăţământul pre-
universitar şi, respectiv, nu este 
asigurat cu materialele didactice 
necesare.

În cazul când propunerea 
mea intră în agenda de lucru a 
dlui ministru, cred că în scurt 
timp, putem identifica un grup 
profesionist de experţi în educaţia 
ecologică şi durabilă, care ar ela-
bora programul editorial atât de 
necesar societăţii noastre.

    Cu respect şi în speranţa unei 
colaborări durabile,

natalia odoleanU,  
profesor scolar,  

lector superior universitar
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... Mă tem, că pădurile noastre, codrii noştri legendari vor rămâne curând 
numai în filele cărţilor, iar copiii secolului viitor îşi vor întreba bunicii cine 
se leagănă fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ...

Gheorghe MalarCIUC

Dragă redacţie, 
Vă mai scriu câteva rânduri despre 

pădurea noastră, cea schilodită de 
oamenii care ar fi trebuit să o apere 
cu multă grijă. Noi, locuitorii din sat, 
nu o dată am abordat tema tăierii fără 
de milă a pădurii. S-a tăiat şi masiv, 
şi parţial, şi sanitar, cum le-a dat prin 
cap, numai să taie. Din toate colţurile 
pădurii câte o bucată. Multe plângeri 
au fost scrise - la ziarul raional, la 
ziarul „Timpul”, la revista „Natura”. 
Şi numai câte comisii nu au fost pe la 
noi să elucideze cazul, de la comisii 
parlamentare, la specialişti naţionali 
şi locali! 

În anul 2007 lucrătorii de la ocolul 
silvic ne convingeau că s-a arat şi au 
fost sădiţi pueţi în brazdă. Specialiştii 
de la academie spuneau că scopul lor 
este să fie plantaţi şi să crească specii 
de gorun, adică stejar alb, care e bun 
de făcut butoaie, că chiciura a afectat 
copacii şi trebue tăiaţi, ca să nu-i 
afecteze şi pe ceilalti. Şefii de la ocolul 
silvic ne acuzau că nu le dăm pace să-şi 
facă treburile, că noi nu suntem specia-
lişti în domeniu. Unii ne făceau şi nouă 
dreptate, chiar ne lăudau că nu suntem 
pasivi când ni se taie pădurea.

Şi aşa am discutat până s-au 
împrăştiat toţi de unde au venit. Dar 
noi, ocolinenii, am rămas cu pădurea 
ciopârţită din toate părţile şi cu borta 
la covrig. Pe urmă au început a veni 
la primarie nişte scrisori, că noi nu 
suntem drepţi şi pădurea se taie după 
toate regulile, legitim. Şi noi, oamenii 
pe care ne doare inima de toate nele-
giuirile care se fac, am spus aşa: „Cu 

balaurul nu te poţi bate şi chiar dacă te 
vei bate nu mai birui niciodată”. 

Eu aş vrea să-i intreb pe cei care ne 
ziceau că-i încurcăm la lucru: de ce l-au 
fugărit pe Păpuşoi ,,mare specialist” 
şi alţi lucrători, dacă au lucrat aşa de 

bine? Cu părere de rău şefii au plecat, 
dar topoarele nu le-au luat cu ei şi se 
taie pădurea încetişor înainte. Mai 
vreau să-i invit pe academicii cei din 
Chişinău să ne arate acum puieţii de 
gorun care i-au sădit cu 4 ani în urmă. 
În unele parcele s-a format o junglă 
de diferiţi tufari şi puieţi, numai nu 
de acei care au fost promişi. Da, eu 
sunt de acord că totuşi o să fie pădure 
cândva, dar o să crească haotic, de la 
sine. În ultimii ani parcă nu se taie ras, 
adică se taie selectiv, tăiere sanitară, 
dar tot se taie.

Într-o zi, toamna aceasta, vine la 
mine un sătean şi-mi spune că se taie 
pădurea de lângă cimitir, unde au mai 
tăiat în anul 2006, vreo 70-80 procente. 
Au tăiat din parcelă iarăşi nişte stejari 
groşi şi sănătoşi, după părerea mea. Şi 

mă interesază, de ce s-au vârât iarăşi cu 
topoarele un bucăţica ceea de pădure, 
dacă era şi aşa rărită bine. Eu nu vreau 
să-i dau tare la socoteală, că am văzut 
ce am câştigat noi, sătenii, mai înainte, 
când tare ne-am indignat că se taie 
pădurea. Aşa-i la noi, până ce-o fi 
n-ai ce aştepta ceva mai bun. Îmi pare 
rău, dar ce putem face noi cei mici şi 
fără putere? 

Cu vreo 20 ani în urmă am avut un 
gospodar adevărat, pădurar născut în 

sat, pe nume Sergei C. Bejenaru. Când 
a plecat la pensie a zis că o să se vadă 
repede prin pădurea rărită satul vecin 
Voloavea. El a prezis drept, aşa o să 
fie degrabă.

Parcă au murit toţi gospodarii ade-
văraţi ai pădurilor şi codrilor Moldovei 
noastre necăjite. Se observă dezastrul 
pe care l-au lăsat specialiştii comunişti 
când faci o plimbare prin toată Moldo-
va. Toate pădurile au suferit din urma 
lor. Câte articole au fost scrise, dar 
pădurile tot s-au tăiat cum au vrut ei. 
Poate cei veniţi în locul comuniştilor, 
au suflet să audă durerea codrilor 
măcelăriţi şi durerea băştinaşilor, 
care nu se pot despărţi de pădurile lor 
dragi... Să mai sperăm? 

Valeriu eFTode,  
s. ocolina, Soroca

Şefii s-au dus, dar topoarele au rămas
Publicaţia „Natura” nr.1 din anul 

acesta, prin materialul semnat de avo-
catul de mediu Victor Strătilă, a abordat 
o chestiune foarte importantă pentru 
formarea ecologică a opiniei publice şi 
anume  - Telefonul verde (pagina 3).

Aşa cum Inspectoratul Ecologic 
de Stat este prelungirea instituţională 
şi competenţională a Ministerului 
Mediului în teritoriu, această proble-
mă ne vizează în mod direct. Suntem 
întru totul de acord că instituţiile de 
stat trebuie să funcţioneze pentru 
binele cetăţenilor şi această  formulă de 
conectare la masele largi, la societatea 
civilă, la comunităţile urbane şi rurale  
trebuie să fie parte a activităţii noastre 
de fiecare zi.

Prin această scrisoare Vă asigurăm 
că în cel mai scurt timp vom găsi  să 
punem pe rol o soluţie prin identifica-
rea numărului de telefon de la centru 
(Aparatul central al IES) şi a numerelor 
de telefoane din teritoriu (Agenţiile şi 

Inspecţiile Ecologice din raioane şi 
municipii), cât şi forma de operare cu 
sesizările şi mesajele  parvenite de la 
cetăţeni şi instituţii.

Sperăm că această reţea de tele-
foane (centru-teritoriu) să fie insti-
tuţionalizată  şi să aibă un caracter 
continuu, începând cu luna februarie 
(martie), făcând-o publică şi pe pagi-
nile  revistei „Natura”. IES face un pas 
important spre dialog, pentru a rezolva 
problemele cetăţenilor şi instituţiilor 
din R.Moldova îngrijorate de calitatea 
vieţii şi a mediului înconjurător.

Pe această cale Vă mulţumim pen-
tru sugestie şi Vă asigurăm că suntem 
conştienţi că doar faptele concrete îi 
conving pe cetăţeni să privească cu 
încredere în direcţia Ministerului 
Mediului şi Inspectoratului Ecologic 
de Stat.

dumitru oSIPoV,  
Şef, secţia sinteze  

informaţionale IeS

Răspuns oficial

TeleFonUl Verde
Multstimate Domnule Alecu Reniţă,

Că bine-a zis cine a zis: Omul, ca şi 
pomul, e puternic prin rădăcinile lui. 
Rădăcinile arborelui Gorbuli se duc la 
Copăceni, judeţul Bălţi. De acolo, acum 
o sută de ani, la începutul secolului XX, 
buneii lui Nicolae Gorbuli au venit „în 
sus” şi s-au aşezat cu traiul în Slobozia 
Şirăuţilor, pe atunci – un cătun cu un 
mănunchi de ucraineni – abia întreză-
rit între două păduri, Poiana şi Larga, 
păduri de o rară frumuseţe, cu mult 
vânat şi multe secole pe umeri. Şi a tot 
cumpărat această familie hectare şi iar 
hectare de pământ arabil, imaş, pădure 
– în Cruhleac, în Habdula, în Căşărie şi 
în multe alte locuri din împrejurimile 
Sloboziei Şirăuţilor.

- Stalin ne-a sărăcit!- zice Nicolae 
Gorbuli, urmaşul acelor Gorbuli. 
Stalin cu ai lui ne-a luat pământul şi 
caii, şi boii, şi turma de oi. Comuniştii 
ne-au furat toată averea... Azi cine să 
ne-o întoarcă? Peste Prut există Legea 
retrocedării şi este aplicată, dar la noi? 
Ia-o de unde nu-i.

Totuşi, omul Nicolae Gorbuli nu 
pierde nădejdea. De aceea, păstrează 
cu sfinţenie un teanc de documente (în 
original), întărite la notar, în perioada 
interbelică. Bunăoară: Extras princi-
pal din condica de posesiune Arhiva 
Naţională Hotin pe judeţul Hotin pe 
anul una mie nouă sute douăzeci şi 
cinci; Act preliminar de Vânzare-Cum-
părare, târgul Lipcani, judeţul Hotin; 
Contract de Arendă; Act de veşnică 
vânzare... 

Aceste documente, îngălbenite de 
vreme, dovedesc negru pe alb că buneii 
lui Nicolae Gorbuli au fost gospodari în 
toată legea. Iar el, cine-i el, Nicolae al lui 
Nicolae al lui Afanasie Gorbuli? E omul 
care se simte bogat, fiind moştenitorul 
de drept al unei mari averi, chiar dacă 
nu-i aparţine, şi se mângâie prins la 

gândul că înaintaşii lui au fost oameni 
gospodari.

Am avut norocul să-i prind în viaţă 
nu doar pe părinţii lui Nicolae – Olga şi 
Nicolae, ci şi pe bunicul lui, moş Afa-
nasie, că aşa îi spuneam noi. Venea de 
fiecare dată, când îl chemam, de la Slo-
bozia Şirăuţilor la Şirăuţi. El era „cel mai 
bun doctor veterinar din împrejurimi”. 
Aşa îl considerau şirăuţenii noştri. Era 
specialist „de la român”, ce mai vorbă?! 
A scăpat de urşii cei albi, de deportare, 
numai datorită faptului că a fost la răz-
boi, în trupele Armatei Roşii. Fratele 
lui, bietul, n-a scăpat de acea urgie. Tot 
faptul că a luptat de partea ruşilor în cel 
de al doilea război mondial l-a salvat de 
Siberia de gheaţă şi pe feciorul lui moş 
Afanasie, Nicolae. L-am cunoscut foarte 
bine pe Nicolai Afanasievici, căruia aşa-i 
zicea fiecare. Am avut norocul să lucrez 
împreună cu dumnealui în brigada de 
tractorişti. Nicolai Afanasievici era loc-
ţiitorul brigadierului, iar eu – remorcher. 
Ce să vă spun? Era un om ca pâinea cea 
caldă, blajin, înţelept şi foarte bun gos-
podar. Îl iubea toată lumea. Dar şi el ne 
iubea, ne îndruma, ca un bun şi adevărat 
părinte. Parcă-l văd, parcă-l aud... Dum-
nezeu să-l aibă în dreapta Sa. El, Nicolai 
Afanasievici, era antipodul brigadierului 
Râbin – un rus pripăşit de pe aiurea la 
noi, care avea o ură patologică faţă de 
moldoveni. 

Frumoasă, înţeleaptă şi milostivă era 
şi lelea Olea, soţia lui Nicolai Afanase-
vici. Era de neamul Prozor din Pererita. 
Dar cine nu-i cunoaşte pe alde Prozor? 
Oameni mândri, de viţă aleasă, răzeşi 
sadea. Chiar dacă a ajuns să lucreze cu 
sapa la colhoz... Dar, la o adică, de ce, 
mă rog, vă spun eu toate acestea? Pen-
tru că mi-au fost dragi aceşti oameni, 
nemaipomeniţi prin cumsecădenia lor. 
Ei, prin exemplul propriu, serveau un 

model frumos de a fi om şi în condiţii 
vitrege, neomeneşti. Credeţi-mă, surcica 
nu sare departe de trunchi. Onest, corect 
şi cu dragoste de tot ce face e şi Nicolae 
Gorbuli, fiul, pe care de o viaţă îl cunosc. 
Dar el şi-a legat destinul de măria sa 
Codru.  Pentru dânsul pădurea e însăşi 
viaţa. Verdelui matern Nicolae Gorbuli 
i-a închinat 43 de ani din cei 68, câţi 
îi are. Numai la Iurceni, Nisporeni, în 
calitate de şef al ocolului silvic a sădit 
400 hectare de pădure, pe nişte terenuri 
supuse eroziunii şi alunecărilor. Să vezi 
azi, după 40 de ani cum arată acest trup 
de pădure, căruia i se spune „Maga”?! 
Urme frumoase a lăsat în cei 12 ani 
lucraţi ca şef al ocolului  silvic Scoreni, 
Gospodăria silvică Străşeni. Chiar dacă 
de mai bine de un sfert de veac munceşte 
în ÎSS Chişinău, conducerea Întreprin-
derii de stat silvocinegetice Străşeni nu 
l-a uitat şi, cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de la fondarea acesteia, anul trecut, 
l-a invitat la festivitate şi i-a înmânat 
medalia jubiliară. Bucuria i-a jilăvit 
inima şi ochii...

„Pentru merite în gestionarea durabi-
lă a pădurilor, contribuţie la extinderea 
suprafeţelor acoperite a pădurilor”, în 
anul 2010 dl Nicolae Gorbuli, a fost deco-
rat cu medalia „Meritul Civic”. Recunosc: 
e greu să redai în cuvinte bucuria acestui 
om pentru că, totuşi, munca lui de-o viaţă 
n-a fost trecută cu vederea.  

Nicolae Gorbuli e omul care mun-
ceşte mult, conştiincios şi care se ştie a 
bucura de puţinul ce-i este dat în aceas-
tă viaţă. Dar, zău nu pot spune, cum ar 
proceda altul în locul lui, căruia i-au 
luat atât de mult – moştenirea – şi i-au 
lăsat doar zbaterea, prin care a reuşit 
să demonstreze, prin dăruirea sa, că, 
totuşi, din stejar – stejar răsare.

nelu MUŞaT

DIN STEJAR – STEJAR RĂSARE

Ţi s-a întâm-
plat, nu? N-ai auzit 
chiar niciodată să-ţi 
spună cineva „Hai 
să fim oameni”, 
„Hai să ne respec-
tăm”? Mă întreb şi 
eu: oare cu vorbele 

astea nu cumva umblă taman acel certat 
cu omenia? Doar se ştie: uită-te la faţă 
şi-ntreabă-mă de viaţă. Cu atât mai 
mult că omul necăjit se cunoaşte pe 
păşit. Dar neomul să-l vezi, măi tată, 
cum te asaltează, mai ales, când l-ai 
prins cu oca mică?! Ia atunci e-atunci! 
Cu câtă „omenie” te imploră: „Hai să 
fim oameni”, Hai să ne respectăm”. Mai 
ales atunci să-l vezi şi să-l auzi, când e 
vorba să-l dai pe mâna legii – pentru 
o infracţiune sau alta. Nu-ţi rămâne 
decât să-ţi dai seama ce fel de om ar 
vrea să fii. Să fii un  infractor ca el? Un 
neom? Adică – unul care distruge, fură, 
pângăreşte tot ce-i stă în cale? Recu-
nosc, mi-a fost dat să aud nu o singură 
dată aceste „îndemnuri” – „Hai să fim 
oameni”, „Hai să ne respectăm”, mai ales 
din partea unor persoane certate rău cu 
legea: care au furat pădurea, au distrus 
monumentele naturii, care au pângărit 
cum au ştiut mediul înconjurător... şi 
au fost prinşi asupra faptei. Dar nici pe 
unul dintre aceştia nu l-am auzit, fie şi 
în şoaptă, să spună „eu nu-s om, sunt 
un infractor, care am săvârşit o crimă, 

distrugând natura, sunt un criminal, 
care am săvârşit o nelegiuire şi cer să 
fiu pedepsit de lege”. Nu zic ba, poate tu, 
dragă cititorule, ai fi auzit, ai fi întâlnit 
aşa ceva, atunci, te rog, să ne scrii şi 
nouă, să facem cunoştinţă cu astfel 
de... oameni. Până azi însă n-am avut 
norocul ăsta. Am avut, ce-i drept, un 
alt noroc: să ajung într-o bună zi acasă, 
la Şirăuţi, sat frumos, aşezat pe un loc 
pitoresc, alinat de apa Prutului, situat 
în coasta Lipcanilor. Văzându-mă la 
baştină, e-he-he!am făcut ce-am făcut şi 
– tiva la Prut. Acolo? Când am văzut ce 
tehnică performantă de extragere a nisi-
pului, a prundişului din albia râului stă 
de pândă la o zvârlitură de băţ, – m-am 
crucit. Cineva a retras-o, de ochii lumii, 
într-o grădină la un vecin cu Prutul. Ei, 
bine, mi-am zis atunci. Dar, hai să văd ce 
ispravă a reuşit deja să facă acea tehnică 
năstruşnică. Şi, Doamne fereşte, ce-mi 
văzură ochii! Au uitat exploratorii şi de 
ecologie, şi de omenie. Îngrijorat, ca nu 
cumva balaurul cela de excavator, cât 
o locomotivă, să nu cumva s-o ia din 
nou spre zăcămintele din Prut, caut 
să aflu ce măsuri au întreprins cei de 
la Inspectoratul Ecologic Briceni. Pun 
mâna pe telefon şi... Dar, cum se vede, 
n-am vorbit ceea ce trebuieşte  şi cum 
trebuieşte – ca să aud în receptor: „Hai 
să fim oameni. Hai să ne respectăm”. 
Zău, parcă mi-a dat cineva cu damblaua  
în cap. Cum? Să aud eu aşa ceva de la un 
colaborator al unei instituţii, care luptă 
aprig cu fărădelegile, care a făcut atât de 
mult pentru ocrotirea mediului ambi-
ant, punându-i la respect pe infractorii 
de toată mâna?! Nu se poate. Atunci, ce 
să mai vorbim de cei certaţi cu legea, 
care, de cum l-ai prins că a călcat pe 
bec şi trebuie să-l tragi la răspundere, 
îţi vorbeşte la fel: „Hai să fim oameni, 
hai să ne respectăm”. În ce ţară trăim? 
Unde vrem să-ajungem?  Hai să fim 
oameni..., hai să ne respectăm.

Ionel CĂPIŢĂ

Pastila amară
Hai să fim 
„oameni”...  
Hai să ne 

„respectăm”

Marcată la 2 februarie, Ziua Mon-
dială a Zonelor Umede are anul acesta 
genericul „Zonele umede şi Turismul” 
şi este legată de tema reuniunii din 2012 
a Conferinţei Părţilor la Convenţia de 
la Ramsar (COP11) asupra zonelor 
umede de importanţă internaţională. 

De vreme ce aproximativ jumătate 
din turiştii internaţionali au ca desti-
naţie zone umede de cele mai diverse 
tipuri, pentru Convenţia Ramsar este 
evident că turismul în zonele umede 
este o realitate a prezentului şi va con-
tinua să crească în viitor. Cunoaştem 

multe exemple de turism durabil în 
zonele umede şi există ample dovezi că 
veniturile din turism pot aduce bene-
ficii substanţiale pentru aceste zone, 
pentru guverne şi autorități locale. Din 
păcate, există la fel de multe exemple 
despre impactul negativ al turismului 
necontrolat asupra zonelor umede, 
asupra florei şi faunei sălbatice. 

În R. Moldova, de asigurarea res-
pectării prevederilor Convenției RAM-
SAR, dar şi de administrarea eficientă 
a resurselor turistice sunt responsabile 
autoritățile administrației centrale. 

ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR UMEDE 

ocolina, martie 2007
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Am studiat curricula 
modernizată la geografie şi ţin 
să apreciez aspectele ce stau 
la baza procesului educativ. 
Sper să fie revăzut şi modul 
de evaluare a cunoştinţelor 
pentru a orienta elevii să 
iubească această disciplină 
de cunoaştere a mediului 
geografic. 
Sunt profesoară de geografie de 

peste 25 de ani. Am avut posibilitatea 
să călătoresc mult - prin Caucaz, pe 
malul celui mai mare fluviu al Europei 
- Volga, să mă scald în cel mai mare lac 
al Terrei - Marea Caspică, să mă plimb 
iarna în munţii Tian-Shan. Totuşi, 
frumuseţea plaiului pe care m-am năs-
cut este mai presus de toate. Datorită 
metodelor de exploarare am reuşit să 
excelez în studierea ţinutului natal şi a 
altor teritorii de peste hotare. 

Ce principiu respect cu elevii când 
efectuăm o vizită, de ex. la muzeul 
Staţiei Tinerilor Naturalişti? În primul 
rând, al localizării obiectului, starea lui 
actuală. În cadrul unei drumeţii colec-
tăm obiecte ce mai apoi le cercetăm, 
respectăm principiul extinderii spaţi-
ale şi analizăm procesul de eroziune, 
unele fenomene din natură şi, desigur, 
respectăm principiul cauzalităţii. În 
momentul efectuării unei excursii pe 
traseul de la Sud spre Nord, Giurgiu-
leşti - Otaci am respectat şi alte princi-
pii din curriculă. Timp de 2 zile grupul 

de ecoturişti au fost impresionaţi la 
maximum şi nu credeau că aceste 
locuri sunt ale ţării noastre. Pe traseu 
au fost vizitate unele mănăstiri din 
Codrii Moldovei, Complexul turistic 
Orheiul Vechi, elevii au aflat că şi unele 
râuri de la noi au praguri, „cascade”. 
Au simţit apa izvoarelor curative din 
R. Moldova, la Mănăstirea Rudi, Călă-
răşeuca, Saharna. Au văzut diverse 
tipuri de locuinţe, de la case simple 
până la palatele de la Otaci, Soroca. Cu 
mari emoţii numărau treptele urcate la 
Lumânarea Recunoştinţei. Oare cum 
ar trebui să fie informaţiile din cadrul 
lecţiei, de pe internet, ca să dezvolte 
dragostea de ţară mai bine decât aceste 
metode de explorare? Consider că e 
momentul să ne apropiem de sufletul 
copilului, să-l educăm contribuind 
la dezvoltarea unui mediu relaţional 
armonios şi astfel vom obţine şi un 
comportament adecvat, fără agresiu-
ne. Doar ascultând, simţind natura, 
vom prospera. 

În activitatea mea un rol important 
îl are metoda expediţiei geografice, în 
cadrul căreia toate cunoştinţele de la 
ore sunt puse în acţiune. De exemplu, 
orientarea în spaţiu după diferite 
semne locale, busolă, cercetarea florei, 

faunei din câmp, explorarea localităţii, 
activităţii populaţiei, cu efectuarea 
muncii de voluntariat. În cadrul expe-
diţiei dezvoltăm relaţii de colaborare 
între elevi, rezistenţa la diverse activi-
tăţi şi constatăm că nu toţi elevii fac 
faţă acestor testări de supravieţuire, se 
cer competenţe, relaţii interculturale, 
interdisciplinare. Astfel, fortificăm 
elevilor capacitatea de a acţiona în 
diferite situaţii de limită, promovăm 
potenţialul natural al ţării, contribuim 
la dezvoltarea turismului, la schimba-
rea mentalităţii, cultivăm responsabi-
litatea tinerilor ca ei să nu se despartă 
de vatra strămoşească ca frunzele de 
arbori, la bătaia vântului tomnatic. 

Aceste metode m-au orientat să 
devin un profesor de geografie, un 
lider-scout, să-mi iubesc ţara şi sper 
că tinerii, profesorii începători, care 
vor citi, au destule convingeri pentru 
promovarea acestor metode în procesul 
educaţional. În numele copiilor, mulţu-
mim revistei „NATURA” că ne ajută să 
descoperim Moldova.

Maria nICUlISeanU,  
director adjunct pe educaţie, 

profesoară de geografie, liceul 
Teoretic „M. Sadoveanu”, 

Giurgiuleşti, Cahul

Lecţii de geografie şi 
de dragoste de ţară

,,Să nu ai altă patimă, decât 
cea a cărţilor. Toate celelalte 
sunt vânare de vânt şi 
amăgire de suflet!”.
Cu acest îndemn şi alte adresări, la 

fel de frumoase, îl trimite domnul Ţării 
Moldovei – Constantin Cantemir, pe 
fiul său, Dumitraşco, de 15 ani, ostatec 
la Istanbul, în a. 1688. Probabil, când 
apăream eu în astă lume, mama-mea, 
pedagog de profesie, îmi şoptea aceste 
vorbe ca pe un descântec, căci, care 
este cetatea cea mai de rezistenţă, dacă 
nu cartea! Măria-sa, cartea, este averea 
cea mai de preţ, de care nu ne poate 
lipsi nimeni. 

Periodic în societate se abordează 
problema locului; timpului; spaţiului 
cărţii. Actualmente, însă, problema 
lecturii, a citirii cărţilor a devenit una 
naţională. În republică este iniţiată 

Campania ,,Citeşte şi tu o carte!”. Desfă-
şurarea campaniei depinde şi de noi, de 
adolescenţi. Fragilitatea vârstei noastre, 
întrebările care ne mistuie, ar putea fi 
uşor depăşite cu ajutorul cărţii. 

Asociat cuvântului carte este gândul 
meu la copilărie, ba chiar la pruncie şi 
îmi amintesc cu drag de cele povestite 
de mama. Nu aveam nici trei lunişoare, 
când mama a început a-mi da în mânu-
ţe cărţulii mici, viu colorate. Bunica 
mea Maria, odihnească-se în pace în 
lumea celor drepţi, de obârşie ţărancă, 
îi ţinea mamei morală, adică de ce 
chinuie un copil atât de mic cu cărţile. 
Mama nu întârzia să-i răspundă că 
doreşte ca fetiţa ei să fie deşteaptă, să 
simtă culorile, să audă foşnet de carte. 
Şi tot aşa, zi cu zi, până am prins a înţe-
lege ce se află în jurul meu. Ochişorii 
mei se îndreptau întotdeauna spre 
stelajele din casă, încărcate de cărţi. 
Ş-apoi mama mă lua în braţe şi începea 
să-mi povestească că în ţara fără basme 
şi poveşti e frig, e trist, e greu. Tot de 
la ea am aflat legenda ninsă de secole, 
în care se spune că poveştile erau 
nişte zâne, care străbăteau în zbor tot 
pământul. Astăzi, noi, domnişoarele 
de 14-15-16 ani, suntem zânele care 
străbatem ,,în zbor” prin tot Universul 
cu ajutorul miraculosului ,,NET”. Ce 
molipsitor ne ademeneşte calculatorul, 
când revenim de la şcoală! Mai mult 
decât atât, şi la televizor se difuzează 
emisiuni ,,şic!” despre modă. Bineîn-
ţeles, regimul şcolar, temele pentru 
acasă, activităţile extracurriculare 
şi extraşcolare nu ne prea permit 
să ne delectăm conform dorinţelor. 
De aceea, cel mai bun lucru este să 
mă întorc imaginar în vremurile de 
odinioară şi să poposesc în Lumea 
Cărţilor. Mama mi-a indicat încă din 
clasa I-îi norma paginilor necesare de 
a fi citite, iar acest număr este direct 
proporţional clasei în care te afli. Eu 
sunt în cl. a IX-a, deci ar trebui să 
citesc 9 pagini în zi!!! Le citesc? Da! 
Conţinuturile disciplinelor şcolare: 
istorie, geografie, fizică, chimie, bio-
logie, toate obiectele de limbă şi altele 
pe care trebuie să le citim pentru a 
înţelege şi putea reda, întrec uneori 

numărul indicat. Apoi mai lucrăm cu 
dicţionarele, enciclopediile, ziarele, 
ghidurile şi, paginile se adună. Dar 
pentru suflet??? Şi pentru suflet avem 
întotdeauna recomandate diferite 
opere literare la disciplina de limbă 
română. Numai de-ar fi dorinţă.

La una din orele de clasă am desfă-
şurat o dezbatere pe tema: ,,Cartea îl 
face pe om!”. Am format două echipe 
(o echipă alcătuită din părinţi): afir-
matoare şi negatoare. Argumentele 
echipei afirmatoare, coiechipera cărei 
am fost şi eu, au fost: Cartea îl face pe 
om deştept, ea e un tezaur spiritual, 
are impact pozitiv asupra sănătăţii – 6 
minute de lectură scoate 80% de stress. 
Negatorii au susţinut că nu toate căr-
ţile formează valori, iar comunicarea 
este mai eficientă decât lectura. Aceste 
enunţuri mă nedumeresc. Competenţa 

de comunicare se formează după multe 
ore de lectură, mă rog, pur părerea 
mea. Am înţeles în urma dezbaterii 
petrecute, că lectura are o valoare 
deosebită în viaţa omului. Dar oare 
care este cea mai importantă carte? 
Pentru mine, spre ex., este foarte 
importantă povestirea ,,Clopotniţa” 
de Ion Druţă. Am îndrăgit atât de 
mult această operă, că revin la ea iar şi 
iar. Cele mai impresionante momente 
ale povestirii sunt: atitudinea ,,şefi-
lor” faţă de veritabilele valori: carte, 
muzeu, istorie; dragostea lui Horia, 
protagonistul povestirii, alimentată 
din mirosul amărui de gutuie, galbe-
na gutuie de pe fereastra conştiinţei 
noastre; îndrăgostirea elevei – Maria 
Moscalu de Horia, profesorul de isto-
rie; şi, bineînţeles, atitudinea sătenilor 
faţă de Clopotniţă. Punctul culminant 
este ruga, răcnetul de deznădejde, 
ţipătul de pescăruş pierdut în largul 
mării – simţit intuitiv şi apoi retrăit 
de Horia în timpul arderii Clopotniţei. 
Sugerez colegilor mei din toată ţara să 
citească această operă!

Există o serie de cărţi care ne-ar face 
mai tari în faţa problemelor şcolare, ca 
de ex.: ,,100 de trucuri pentru a supra-
vieţui la şcoală printre profesori, colegi 
şi ore plictisitoare”; ,, 100 de trucuri 
pentru a avea o mulţime de prieteni”. 
Cartea este un element al continuităţii, 
ea vine dinspre ieri şi ne poartă spre 
mâine pe noi şi mesajul nostru. E păcat 
să facem inaccesibil izvorul de energie 
spirituală a cărţii, facem o eroare să 
nu folosim această avere – cărţile. 
Lectura scoate la lumină mugurul per-
sonalităţii. Cartea e făclia de lumină, 
fericirea şi pacea din suflet. Năzuinţa 
de A CUNOAŞTE mi-o potolesc din 
Carte. Mulţumesc mamei, profesorilor 
şi gândului, care mi-a adus paşii pe 
tărâmul minunat al cărţii, unde întâl-
nesc omenie şi înţelepciune, prietenie 
sinceră, trainică, dezinteresată. Dă-mi, 
Doamne, putere de-a nu uita niciodată 
şi, mai dă-i ei, Cărţii viaţă veşnică!

Tinca-Felicia MaCarIe,  
cl. IX, Gimnaziul ,,M. Viteazul”,  

or. Străşeni

Cărţile adolescenţei mele

Pasiunea pentru citire 
vine din poveşti

                                                                              

Ancheta pădurii
Cine eşti?
Sunt împărăţia verde, 
prin care îţi place să treci.
Cum te numeşti?
Pădure mă numesc,
fiinţă a vieţii omeneşti.
Câţi ani ai?
Câte fire de iarbă în câmp, 
câte stele în cer 
şi câte flori sunt pe pământ.
Ce colecţionezi?
Arbori şi arbuşti, 
flori şi plante de leac, 
gâze şi fel de fel de insecte, 
animale şi păsări – 
de toate ce ochiul uimeşte 
şi sufletul întinereşte.
Unde trăieşti?
Pe muchia acestui deal, 
pe care mă vezi, mă savurezi,
te miri şi te minunezi de ceea ce vezi.
Pe cine iubeşti?
Îi iubesc pe acei ce mă iubesc
şi-mi aduc bucurii.
Îţi place să pictezi?
Da, totul ce văd, ce-mi atrage privirea,
ce mă face să mă mir.
Ce dorinţă ai?
Mi-ar plăcea să fiu verde mereu,
să nu-mi facă nimeni nici un rău.
Părinţi ai?
Da, codrii falnici...
Ce-ai dori de la viaţă?
Doresc să mă înveţe a fi răbdătoare
şi să nu plâng când mă doare... 
Dar aceasta e posibil oare?

   Bogdan PoSMaG,  
liceul Teoretic  

„V. alecsandri”, or. Bălţi

Pădurea în lacrimi
Îngroapă-ţi harul în teatrul veşniciei
Şi ai să vezi o lume albastră,
Chiar dacă suntem în nemernicie,
E verde, e rece , e pădurea noastră...

Pădurea, e sufletul de lacrimi
Ce-şi are fiara tăcerii,
Pe inimile de patimi,
Care-şi aştern pe faţă mizerii.

Iar în ochii ei de plumb,
Unde asculţi râurile de fier,
Vezi cusut înăuntru un bumb,
Care-şi descoase aţele de ieri.

Pădurea e murmurul oftărilor
În zilele de pace,
Sub tunetul larg al norilor ,
Sub viaţa zilelor de dincoace.

Călin BoGdan,
liceul Teoretic  

„Vasile Coroban”, Glodeni 

Stăpânii pădurii
Codrule, codru bătrân,
Cine ţi-i al tău stăpân?
Din copaci e stejărelul,
Dar din flori e ghiocelul.

Bate vântul prin codruţ,
Cum te simţi dragă puiuţ?
Mă simt bine, n-am ce spune,
Ghiocelul e cu mine!

Cine păzeşte hotarul?
Ghiocelul şi stejarul.
Unu-i nalt, altu-i micuţ,
Amândoi îmi sunt drăguţi.

Patricia ONICA, clasa a IV-a,  
s. drăsliceni, Criuleni

Altarul verde
Datorită rădăcinilor mele
Vă bucuraţi de neam şi ţară
Sunt simbolul eternităţii
Responsabilităţii şi demnităţii.
Nu mă las batjocorit. 
Sunt mai puternic ca vântul
Nu e un mesaj războinic
Sunt aproape de grijile voastre
Nu mă împac cu făţărnicia 

şi vorbele goale.
Veniţi de vă-nălţaţi
În faţa Altarului verde.

Aş vrea...
Aş vrea din ochi, din glas, din lacrimi

Din rugăciune şi din cânt
Din tot ce simt să-ţi spun pădure
Ca nimeni încă un cuvânt.

Dar un cuvânt să poată-ncăpea
Cât cred, cât simt şi cât doresc
În felul în care numai ţie
Aş vrea să-l strig şi să-l şoptesc.

În el fiorii – a mii de lacrimi
Şi rugăciuni aş vrea s-adun
A mii de imnuri de iubire
Şi-a mii de împăcări să pun.

Căldura soarelui întreagă
Mireasma lumilor de flori
Ai fericirilor de flori
Nenumăraţi şi sfinţi fiori.

Şi cu întreaga lor putere
Să pot să strig şi să şoptesc
Aşa cum doar odată numai
Un suflet poate: „te iubesc”.

Marius GorBan,  
clasa a V-a „B”, liceul Teoretic  

„emil loteanu”,   
s. Clocuşna, ocniţa

Ispita cuvântului

CU DRAG  ŞI PREŢUIRE
Pornind de la adevărul că mulţi dintre voi, dragii noştri cititori, scrieţi 

versuri, nuvele, eseuri, poveşti, povestiri, începând cu acest număr al revistei 
lansăm rubrica Ispita cuvântului. Recunosc: am bucuria de a citi cu nesaţ 
din creaţia voastră. Cele mai bune lucrări în versuri şi proză le vom găzdui 
la această rubrică. Aşteptăm să ne scrieţi. Acum – lectură plăcută.

Ionel CĂPIŢĂ                                                                               
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În acea toamnă ea avea chipul cel mai luminos, plin de 
cuvintele nerostite în două luminiţe ce ardeau în ochi.

Era prima oră şi eram nerăbdători să 
împărţim între colegi tot ce adunasem timp 
de o vară, emoţii, trăiri, povestiri, râdeam 
pitiţi după bancă, sau după colegul din faţă. 
Ea încerca să liniştească tot roiul de albinuţe 
ce tot zumzăia. A reuşit. Aşa ne-a cucerit. 
Deşi noi, cu sângele fierbinte de adolescenţi, 
ne doream libertate, mai puţine lecţii, mai 
puţine lucrări şi mai multe note de zece. 

Aveam cele mai multe note la limba şi literatura română, şi nu 
înţelegeam de ce aveam evaluări în fiecare săptămână. Azi ştiu 
răspunsul: pentru că voia să fim cei mai buni. 

Părintele meu, părintele tuturor
„Pe-altarul de jertfă al şcolii, v-aţi pus tot sufletul mare,
Voi nu aţi ştiut a râvni la fotolii, la nimburi de glorii uşoare”
A venit la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din Căuşeni, 

acum douăzeci ani, chiar din prima zi când s-a născut acest 
cuib de înţelepciune. E părintele acestui cuib. L-a botezat. Aici a 
stropit cu apă vie fiecare cuvânt din poeziile lui Eminescu, Blaga, 
Vieru şi apoi le-a lăsat să zboare, să formeze propoziţii, eseuri, 
comentarii, poezii, scrisori.

Serafima David, profesorul care în 45 de ani de activitate 
didactică, a dăruit tot ce a avut mai bun elevilor. A ştiut să spună 
pe lângă lecţiile din manualele de limbă şi literatură română şi 
lecţii de viaţă. 

În momentul în care am păşit pragul liceului Serafima David 
a devenit părintele meu. Nu-i spuneam totul, nu veneam ca la un 
psiholog, dar nici nu trebuia, pentru că mă citea ca pe o carte. Şi 
m-a ajutat, de fiecare dată, fără a-mi cere în schimb ceva.

Două dalbe, două flori, doi iubiţi învăţători
Mihai şi Serafima David. El şi Ea. Cuplul de profesori pe care 

îl priveam cu admiraţie. Mergeau la braţ pe aleea din centrul 
oraşului, înalţi, frumoşi, cu părul nins, ochii cuminţi şi veseli, dar 
umbriţi de o uşoară tristeţe. El, Mihai, soţul ei, îi ducea geanta 
grea, plină de caietele elevilor. Întotdeauna drăguţ, o privea 
de ziceai că este un adolescent de 15 ani îndrăgostit. Discutau. 
Zâmbeau. Şi se iubeau.

În una din zile ne-a spus că ne doreşte să avem şi noi o familie 
ca a ei. Să nu ne grăbim să ne îndrăgostim, să nu ne grăbim să 
creştem mari, pentru că... „să fii mare”, înseamnă să ai şi o viaţă 
plină de griji, de responsabilităţi.

Avea dreptate. Am înţeles prea târziu. 

Scrisoare
Doamnă profesoară, ştii, noi şi acum mai facem greşeli de orto-

grafie. Şi da, aveai dreptate, că suntem acum ingineri, profesori, 
economişti şi am scris măcar o dată o cerere de angajare, o scrisoare 
de motivare, un mail, o urare. Ne-au fost utile acele lecţii, de care 
eram plictisiţi atunci, aşteptam să ieşim pe uşă cât mai repede. 

Doamnă profesoară, noi regretăm azi că nu am învăţat atunci. 
Pentru că „dacă nu citeşti la timp, înţelegi prea târziu”. Am fi 
vrut să împărtăşim acestei idei. Şi ştiu că ne aşteptai la şcoală. 
Dar nu găseam timp, nu găseam cuvinte, am pierdut drumul... 
Iar dumneata până nu demult ne aşteptai la ore...

Îmi amintesc cum îţi doreai să ieşim în faţa lumii cu un discurs 
frumos, să scriem poezii, să cântăm, să dansăm, să fim activi. Iar 
noi ne doream să plecăm acasă, să râdem, să mergem la discoteci 
şi să lenevim. 

Odată te-am văzut cum ţi-ai şters cu dosul palmei o lacri-
mă. Eram toţi în clasă. Aveai multă răbdare cu noi, dar în acel 
moment... ţi-a scăpat o lacrimă. 

Am fost ultima promoţie. Şi îţi mulţumesc că nu ne-ai lăsat 
în mijlocul străzii, deşi ştiu că te-a costat scump. Te-a costat 
mult suflet.

Veniţi la şcoală, măi copii!
„Le-aduc o floare în pridvor
Ca o lumină-ntârziată
Şi-mbrăţişez cu viaţa toată
Risipa sufletului lor”
În prima sâmbătă a lunii februarie în fiecare şcoală din 

Moldova e „întâlnirea cu absolvenţii”. De trei ani am tot promis 
să vin la liceu, măcar o dată, şi anul acesta aş putea să vin, dar... 
diriginta nu ne mai aşteaptă în sală. 

De fiecare dată când îi aduceam un cadou, ea ne zâmbea şi ne 
spunea că ar prefera un cadou cumpărat de noi, din banii noştri, 
munciţi de noi, nu din banii părinţilor. În sfârşit am luat şi eu 
primul meu salariu, o să cumpăr şi un buchet mare de flori, dar... 
diriginta mea, profesoara de limba şi literatura română nu mă 
mai aşteaptă în sala mică de la parter. 

Dragi absolvenţi, mergeţi să dăruiţi o floare profesorilor voştri, 
un zâmbet, sau pur şi simplu un firesc „bună ziua”. Când am plecat 
de acasă, la ei am venit, când aveam nevoie să ne ierte că nu ne-am 
pregătit temele, tot la ei am venit. Ei, profesorii, sunt cei care ne-au 
învăţat cum să „învăţăm”, cum să ne descurcăm, cum să rezolvăm 
probleme. Ei, profesorii, uneori au fost şi mamă, şi tată, şi prieten. 

Azi Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din Căuşeni e mult mai 
sărac. Anul acesta „întâlnirea cu absolvenţii” va fi fără miezul ce 
ne-a adunat acasă, la şcoală.

Să te odihneşti în pace, semănătoarea mea de lumină.
ludmila HârjĂU, 

Căuşeni

Semănătoarea de lumină
Sat, reşedinţă de comună în r. Basara-

beasca, situat pe valea râului Cogâlnic, la 
5 km N de centrul raional şi la 87 km S de 
Chişinău. Coord. geogr.: 460  21’ 20“ lat. 
N, 280 51’ 30“ long. E. Suprafaţa – 73 km2. 
Gosp. ind. – 1860. Populaţia – 5 580 loc., 
dintre care 5 320 români moldoveni(96 %). 
Biserica Sf. Arhanghel Mihail (1810, 1880). 
Etim. top.: din etnonimul Abakly, numele 
unui trib tătăresc, acesta ulterior modifi-
cat fonetic în limba română. Tribul avea 
tamgaua (semn distinctiv tribal, danga) în 
formă de idol, reprezentată grafic printr-o 
linie verticală în partea de sus unită cu un 
cerc, având la mijloc două liniuţe paralele 
scurte pe orizontală). Denumirea lui este 

un derivat cu sufixul posesoral -ly de la 
apelativul abak “obiect de cult; idol”, abakly  
însemnând “trib cu tamgaua idol”. Sursele 
vechi atestă aşezarea tătărească şi cu denu-
mirea Abakly Geaba, aceasta fiind la origine 
un etnonim turcic compus. 

Spre sfârşitul sec. al XVIII-lea, după 
evacuarea tătarilor din Bugeac, seliştea 
tătărească a fost populată, mai bine zis 
repopulată, de românii moldoveni coborâţi  
din codrii Lăpuşnei şi Orheiului. Zamfir 
Arbore, în „Dicţionarul geografic al Basa-
rabiei” (1904), menţionează că localnicii 
denumesc satul şi Risipiţi, acesta  fiind, 
probabil, numele satului de origine al locu-
itorilor sau denumirea arhaică, românească 
a localităţii care a supravieţuit dominaţiei 
turco-tătare. Merită toată atenţia savanţilor 
faptul că puţinele cercetări arheologice au 
identificat pe teritoriul satului urmele unor 

aşezări ale băştinaşilor încă din Perioada 
Romană, existente şi mai târziu, pe tot par-
cursul  Evului  Mediu. Este evident, chiar 
dacă încă nu s-au găsit mărturii şi dovezi în 
hrisoave de la Alexandru cel Bun, Ştefan cel 
Mare sau Petru Rareş, că băştinaşii -- româ-
nii moldoveni, şi-au păstrat  neîntrerupt 
vatra strămoşească şi rădăcinile străvechi 

şi în perioada dominaţiei turco-tătare. 
Drept dovadă poate servi şi locul din cen-
trul Abacliei a unei vechi biserici ortodoxe 
din lemn, care a existat cu mult înainte de 
atestarea oficială a satului.

Menţiuni documentare: 1812. Abaclî 
Geaba, sat cu populaţie românească, avâd 
o biserică ortodoxă, construită din piatră în 
1810 pe locul unui locaş mai vechi din bârne 
şi nuiele. 1827. Satul avea 89 de gospodării, 
moşia locală măsurând 5 370 desetine de 
pământ. 1860. Ţăranii din sat deţineau 5 590 
desetine de pământ, dintre care peste 2 000 
desetine terenuri arabile. 1868. Locuitorii 
au primit câte 9 desetine de pământ pe care 
însă trebuiau să le răscumpere prin bancă. 
1875. Sat cu 281 de gospodării şi o populaţie 
de 1 104 locuitori (604 bărbaţi şi 500 femei). 
1897. Recensămânul populaţiei din acest an 
înregistrează pentru Abaclia 1 945 de locui-

tori (974 bărbaţi şi 971 femei). 1904. Sat cu 
2 500 locuitori, majoritatea absolută români, 
având o şcoală elementară, frecventată de 28 
de copii. 1918. La reforma agrară din 1918-
1924 au fost împroprietăriţi 231 de familii de 
ţărani din sat cu 1 050 ha de pământ. 1930. 
Abaclia, sat în jud. Tighina, plasa Cimişlia, 
cu 2 995 locuitori, dintre care 2872 români. 
1940. Satul avea 3 800 de locuitori, din 
numărul cărora însă anii cumpliţi de ocupa-
ţie sovietică, de război, foamete, deportări , 
represalii şi condamnări pe motive politice, 
săvârşite de autorităţile regimului comunist 
stalinist, au răpit aproape o jumătate  din ei, 
ajungându-se în 1950  la 2 000 de suflete. 
1960-1990. În această perioadă sporeşte 

numărul populaţiei, de la  3 600 
până la 5 580 de locuitori, se 
înfiripă viaţa comunităţii, creşte 
oarecum bunăstarea oamenilor, 
prinde contururi  economia satu-
lui.  1989. “Dicţionarul statistic” 
din acest an ne informează mai 
complet asupra localităţii: 1 844  
de gospodării, 5 454 de locui-
tori, 6 015 ha terenuri agricole, 
întreprinderi agro-industriale 
şi comerciale, instalaţii de ali-
mentare cu apă şi gaze naturale, 
unităţi de prestări servicii, ambu-
latoriu, liceu theoretic, casă de 
cultură, bibliotecă,  Casa-muzeu 
“ Ion Secrieru” , oficiu de teleco-
municaţii.

Personalităţi:  Ion Secrieru  (1900-
1941), savant, doctor în ştiinţe tehnice, spe-
cialist în domeniul artei militare (artilerie), 
profesor la Academia Militară din Mosco-
va, autor de manuale şi studii ştiinţifice. A 
fost împuşcat din ordinul lui Stalin.

Iurie Reniţă, n. 1958, diplomat, actu-
almente ambasadorul R.Moldova în 
România.

Alecu Reniţă, n. 1954, publicist, scriitor,  
director al publicaţiei “Natura”, autor de 
cărţi şi albume despre ecologia şi natura 
Moldovei, preşedintele Mişcării Ecologiste 
din Moldova, deputat (1990-1994; 1998-
2001);  în primul Parlament al Republicii 
Moldova, a votat Declaraţia de Independen-
ţă în 27 august 1991, Cavaler al „Ordinului 
de Onoare” şi  al “Ordinului Republicii”.

anatol ereMIa
dr.hab. în filologie

Vetre strămoşeşti

Abaclia

Limba română scri-
să actuală cunoaşte în 
principal două versiuni 
ortografice, fiind vorba 
de  expresia grafică 
a sunetului  ”Î”, care 
poate fi redat atât prin 
î din i, cât şi prin â 
din a.

Regulile ortografice care prevedeau 
scrierea cu  î din i în toate cazurile, în afară 
de cuvintele român, România şi derivatele 
acestora, au  fost stabilite şi aprobate încă 
în 1953. Majoritatea cetățenilor noştri a 
început să citească şi să scrie româneşte  
anume în conformitate cu aceste reguli, 
care prevedeau redarea grafică a sunetului 
î într-un singur fel, cu î din i.

În 1993 Academia Română a introdus 
noi reguli ortografice, care prevedeau 
trecerea la scrierea cu â din a, ortografie 
în care se respectă mai consecvent princi-
piul etimologic. În conformitate cu aceste 
reguli, a fost editat în 2005 ”Dicționarul 
ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii 
române”, după care se conduce acum toată 
lumea, care scrie cu â din a. Trebuie spus 
că în această perioadă au mai fost făcute 
unele ajustări referitoare la modul de 
scriere – atunci a apărut varianta niciun, 
nicio (față de nici un, nici o), s-a modificat 
o serie de reguli cu priviire la abrevieri, s-a 
schimbat ortografierea anumitor verbe 
(de ex., se scrie şi se pronunță  eu continui, 
renunțându-se la  eu continuu, cum era 
mai înainte) ş.a. Or, asemenea schimbări 
punctuale nu vizează toată ortografia, aşa 

cum se întâmplă cu trecerea la â din a.
Cu privire le sunetul î, unii au înțeles că 

acum se renunță complet la litera î pentru 
a-l reda şi rămânem doar cu litera â. Regu-
lile sunt totuşi ceva mai complicate, pentru 
că în actuala ortografie sunetul î poate fi 
redat în scris şi prin î din i şi prin â din a. 
Iată care sunt aceste reguli: 

Se scrie Î din I   la începutul cuvintelor: 
învățător,  încolo, a întreba etc., deci nu se 
admite scrierea ânceput, ânger, ântâi  etc.

Tot Î din I se scrie la sfârşitul cuvintelor 
- aici avem mai multe verbe de conjugarea a 
IV-a  – a coborî, a hotărî, a zăvorÎ, a ocărÎ, a 
izvorî – deci este greşită scrierea  a coborâ 
cu â din a la sfârşit.

Â din A se scrie în interiorul cuvintelor  
– pământ, râu, tânăr, când, vânt, vâslă, 
râpă, rândunică rămâne, fărâmă, fântână, 
țânțar  ş.a.m.d. 

Însă aici mai există o regulă „adiacentă”: 
dacă la cuvintele care încep cu î se adaugă 
un prefix, pus desigur înaintea lui î, atunci 
nu are loc transformarea lui î din i în â 
din a, ci se păstrează forma inițială, astfel 
că î din i apare şi în interiorul cuvântu-
lui, de exemplu, neînțeles, neîndoielnic, 
subînțeles, reînnoit, reînceput etc.  

Ne putem da seama că multă lume nu 
prea cunoaşte această regulă, urmărind 
chiar titrele din programele televizate: de 
exemplu, pe ecran în timpul unui program 
de ştiri, apare inscripția: neânţelegeri 
în Gagauz-Yeri,  - cuvântul neînțelegeri 
fiind scris greşit cu â din a; mai scriu unii 
neânvins, reântoarcerea, neântrerupt, 
reântregire ş.a.m.d. Toate aceste cuvinte 

trebuie scrise cu î din i, pentru că, de fapt, 
ele încep cu î – înțelegeri, învins, întoarcere, 
întrerupt ş.a.m.d.

Â din a apare în interiorul cuvântului 
şi în cazul gerunziilor formate cu sufixul 
-ând – a lucra – lucrând, a trece – trecând, 
a vedea – văzând; chiar şi în cazul verbelor 
terminate în i gerunziul se scrie cu â din 
a – coborî – coborând, a hotărî – hotărând 
ş.a.m.d. Numai la verbele terminate la 
infinitiv în i gerunziul nu se scrie cu â, ci 
cu i – a veni – venind, a citi – citind etc. 
Din aceste motive de poziție a sunetului, 
în unul şi acelaşi cuvânt poate apărea şi 
î din i şi â din a, de exemplu: în cuvântul 
neînțelegând, primul î este din i, pentru 
că s-a pornit de la a înțelege, iar al doilea 
â este din a, pentru că reprezintă sufixul 
–ând; la fel stau lucrurile în cuvinte ca  
întreprinzând, reîncepând  ş.a. Tot noile 
reguli prevăd şi modificarea formelor 
verbului A FI: se scrie SUNT, SUNTEM, 
SUNTEȚI, forme în care accentul se pune 
pe u (deci se pronunță suntem, nu suntem),  
renunțându-se la vechile forme sînt, sîntem, 
sînteți şi desigur că în nici un caz nu se va 
scrie sânt, sântem, cum se întâmplă să mai 
vedem uneori. 

La noi şcoala nu a trecut la scrierea cu 
â din a, dar aproape toată presa, acade-
mia, editurile scriu cu â din a. Rămâne ca 
instanțele de resort să decidă dacă trecem 
oficial sau nu la â din a, pentru că toți 
scriu aşa, dar nimeni nu învață şi regulile 
acestei scrieri, de aceea şi există destul de 
multe confuzii.

Irina Condrea, dr. hab. în filologie

SCRIEREA CU Î DIN I ȘI CU â DIN A
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Codrii masivi 
ai Orheiului 
străjuiesc de 
jur-împrejur 
satul 
Morozeni, 
obligându-

te parcă să respecţi regulile 
impuse de ei, să nu destrami 
liniştea ce veghează acolo 
de veacuri, să fii atent cum 
şi unde calci, aşa încât să 
nu atingi veşnicia născută şi 
crescută în sânul satului. Într-
un fel, morozenenii parcă s-au 
detaşat de lumea prozaică, au 
sufletul romantic şi vorbesc 
despre codrul de la marginea 
satului ca despre ceva mirific. 
Şi aşa şi este. Câtă istorie 
poartă pe umeri aceşti codri, 
câte le-au văzut şi răbdat de-a 
lungul timpului!

Morozeneanca care l-a 
inspirat pe Puşkin
Istoricii ne spun că satul Morozeni 

a apărut pe marea moşie răzăşească, ce 
era cunoscută cu numele Mogoreşti, 
centrul căreia se afla în satul Isacova. 
Prima atestare documentară a loca-
lităţii a fost făcută la 20 aprilie 1518, 
atunci când sluga domnească Ioan 
Morozanu primeşte această bucată de 
pământ de la domnitor. Profesoara de 
istorie din Morozeni, Ludmila Gudi-

ma, ne povesteşte că între anii 1812-
1821 moşierul satului a fost Iordache 
Millo. Acestuia i-a fost recunoscut 
dreptul de nobil, însă la numai 7 ani 
de la obţinerea acestui titlu, se stinge, 
fiind înmormântat în curtea bisericii. 
În 1855, alături de Iordache Millo, a 
fost înmormântată şi fiica acestuia, 
Maria. Localnicii susţin că Maria l-a 
cunoscut pe Alexandr Puşkin, atunci 
când acesta fusese în Basarabia, iar 
poetul i-a dedicat versuri. Mai mult, 
se presupune că Maria l-a inspirat la 
scrierea Gavriliadei.

Comuna Morozeni are în jur de 
2400 de locuitori, dintre care satul 
Morozeni – 1700 de locuitori, iar satul 
Breanova – 800. Comuna este una 
mică, dar are probleme mari. Deşi 
primăria a depus eforturi pentru a 
atrage fonduri externe, în lipsa unei 
contribuţii proprii, finanţatorii sunt 
greu de convins. Nici măcar cadrul 
natural deosebit în care e amplasat 
satul Morozeni nu-i motivează pe 
oamenii de afaceri să investească în 
infrastructura din localitate. Dorin 
Zghibarţă, primarul localităţii, susţine 
că crearea Parcul Naţional Orhei ar 
însemna pentru localitatea sa o şansă 
de dezvoltare enormă. „Dacă s-ar 
fonda Parcului Naţional Orhei, am 
avea numai de câştigat. Va fi mai uşor 
de accesat fonduri străine, în colabo-
rare cu alte primării din ţări europene, 
iar în modul acesta se va dezvolta 

infrastructura, vor veni turişti, vor fi 
create noi locuri de muncă. E nevoie de 
o susţinere din exterior pentru a porni 
carul din loc, trebuie create condiţii 
pentru a păstra patrimoniul natural 
şi cultural, iar odată cu aceasta va fi 
îmbunătăţită şi viaţa oamenilor din 
comună”, ne-a spus Dorin Zghibarţă. 

„Nu codrul s-a schimbat, 
noi suntem altfel”
Deşi parcă locul codrilor a rămas 

acelaşi, sătenii din Morozeni vorbesc 
cu nostalgie despre codrul de altădată. 
„Nu codrul s-a schimbat, noi ne-am 
schimbat. Codrul nu poate trăda, e 
mai fidel ca un câine, noi suntem cei 
care l-am trădat”, îmi mărturiseşte 
aproape cu lacrimi în ochi un sătean. 
Bărbaţii din Morozeni vorbesc cu 
nostalgie despre vremurile când buneii 
lor confecţionau căruţe, sănii, ştiubee, 
panere. „Acum bărbaţii din Morozeni 
prelucrează lemnul din păduri străine, 
ridică case străinilor, a rămas satul fără 
braţe tinere de muncă, fără vreo spe-
ranţă”, mi-a zis o mătuşă care s-a oferit 
să mă conducă la şcoală, acolo unde, 
zice ea, se mai mişcă lucrurile.

Şcoala, „epicentrul” 
Morozeniului
Chiar dacă şcolii din sat îi lipsesc 

multe lucruri, aceasta rămâne să fie 
„epicentrul” localităţii, aşa cum a 
numit-o directoarea acesteia, Tatiana 
Doibani. Ideea că şcoala ar putea dis-
părea peste câţiva ani din cauza lipsei 
elevilor îi sperie nu doar pe profesori, 
dar şi pe părinţi. Înainte la şcoala din 
Morozeni veneau elevi din satele din 
împrejurime, acum, de la an la an, 
numărul elevilor este în continuă des-
creştere, părinţii plecaţi peste hotare 
îşi iau şi copii cu ei. Cei care rămân în 
sat, aşteaptă să absolvească gimnaziul 
şi pleacă şi ei, fie la Orhei sau Chişi-
nău pentru a-şi continua studiile, fie 
peste hotare, alături de părinţi, unde 
ar putea câştiga mai bine şi ar avea o 
viaţa mai stabilă. 

Deşi era un frig de crăpau pietrele, 
în curtea şcoliii copii se bulgăreau 
în legea lor. În clădirea principală a 
instituţiei de învăţământ te întâm-
pină bustul lui Ştefan cel Mare, iar 
alături de el stau portretele clasicilor 
români. Gimnaziul din Morozeni a 
fost creat în 1964, iar la moment aici 
îşi fac studiile aproape 160 de elevi. 
Pe lângă activităţile didactice, copiii 
au posibilitatea să frecventeze un cerc 
unde confecţionează păpuşi din pănuşi 
de porumb. „Artizanatul era înainte 
o adevărată carte de vizită pentru 

locuitorii raionului Orhei, inclusiv 
pentru morozeneni. Acum, din păcate, 
tinerii, dar şi restul locuitorilor, sunt 
absorbiţi de alte griji, au alte preocu-
pări, încercăm prin intermediul şcolii 
să reînviem tradiţiile de veacuri şi să-i 
facem pe copii să nu uite cu totul aceste 
obiceiuri populare”, ne-a spus Tatiana 
Doibani, directoarea gimnaziului.

Biblioteci care nu oferă 
prea multe
După mulţi ani de muncă în dome-

niul contabilităţii, Ludmila Gudima, 
profesoară de istorie, a absolvit anul 
trecut Universitatea Pedagogică, deci-
să să urmeze calea părinţilor săi, care 
au fost profesori. “Nu-i uşoară viaţa de 
profesor, dar sunt atât de mulţumită 
când văd în ochii copiilor acel licăr, că 
uit de toate greutăţile. După mulţi ani, 
în sfârşit mă ocup cu ceea ce-mi place”, 
ne-a mărturisit profesoara. Biblioteca 
şcolii nu poate oferi prea multe elevi-
lor, dar mai ales profesorilor, care sunt 
nevoiţi să caute surse alternative de 
informaţii, aşa încât să le potolească 
elevilor toate curiozităţile.

Vis-a-vis de biserică, se află bibli-
oteca publică a satului, care seamănă 
mai mult a depozit de cărţi. Biblioteca-
ra, Galina Borş, spune că şi-ar dori mai 
multă căldură pe timp de iarnă şi o sală 
de lectură unde ar putea veni copiii 
în timpul lor liber. Pe pereţii sărăcă-
cioşi sunt atârnate cu grijă portretele 
marilor clasici români, Ion Creangă şi 
Mihai Eminescu. Deşi copiii trec pra-
gul bibliotecii des, aceasta nu le poate 
oferi prea multe. Cărţi nu prea sunt, 
iar din cele disponibile - majoritatea 
sunt în grafia chirilică. 

Tradiţii seculare, în 
pericol de dispariţie
Pe timp de iarnă, mai multe gos-

podine ale satului îşi petrec serile 
brodând şi croşetând. Am ajuns în 
casa meşteriţei Eugenia Rusu. Pereţii 
casei sunt împodobiţi cu frumoase 
broderii. Meşteriţa ne-a povestit că 
fiecare obiect confecţionat de mâinile 
sale are povestea lui. O parte dintre 
obiecte le-a vândut, însă, ne spune ea, 
de cele mai multe ori îi este prea greu să 
se despartă de lucrurile la care lucrea-
ză săptămâni întregi. Marele regret 
al doamnei Rusu este că generaţia 
tânără nu mai este interesată de tra-
diţiile populare. Totuşi, ne povesteşte 
cu mândrie, a reuşit să transmită dra-
gostea pentru lucrurile confecţionate 
manual nurorii sale, care munceşte de 
ani buni în Italia. Deşi se află departe 
de casă, nora îi trimite periodic bro-
derii, pe care doamna Eugenia Rusu le 
aşează frumos într-un colţişor special 
amenajat al casei.

Poetul şi fermierul  
model din Morozeni
Pe domnul Valentin Crăciun l-am 

găsit trebăluind prin gospodărie. În 

sat îi zic “poetul Morozeniului”, însă 
pe lângă faptul că citeşte şi scrie foarte 
mult, are o gospodărie de invidiat, la 
care munceşte din zori până în noapte, 
alături de soţia şi feciorul cel mai mic. 
Tată a patru copii, bunic şi soţ exem-
plar, Valentin Crăciun încearcă să se 
împartă între familie, gospodărie şi 
scris, iar din cele văzute de noi, toate 
îi reuşesc foarte bine. Când a început 
afacerea, avea 300 de găini, 50 de porci 
şi 40 de oi, dar datorită ambiţiei şi 
familiei care l-a susţinut tot timpul, 
şi-a extins gospodăria considerabil.  
Mai mult chiar, la moment, Valentin 
Crăciun are la fermă şi 3 angajaţi cu 
acte în regulă. Fiul cel mic, Traian, are 
grijă de gospodărie şi îl ajută în toate 
treburile fermei. Într-un singur an, ne 
spune gospodarul, produce peste două 
tone de brânză. Deşi afacerea este una 
destul de profitabilă, fermierul susţine 
că mulţi evită să iniţieze afaceri proprii 
din cauza procedurilor birocratice. 
„Trebuie multe certificate, pe care nu 
e atât de uşor să le obţii. E anevoios 
să ieşi pe piaţă dacă nu ai toate actele 
în regulă şi dacă nu îndeplineşti mai 
multe standarde”, ne mărturiseşte 
fermierul. 

Chiar dacă după absolvirea şcolii 
din Morozeni, Valentin Crăciun n-a 
avut posibilitatea să urmeze alte studii, 
niciodată nu s-a despărţit de carte şi 
nici de scris. În urmă cu trei ani, cu 
sprijinul copiilor săi, a apărut prima 
carte a poetului, intitulată „Tot ce am”. 
„Dacă-mi vine în minte un vers, pot să 
fiu în căruţă, pot să fiu lângă oi sau în 
câmp, am tot timpul la mine o bucată 
de hârtie şi un pix. Nu las niciun vers să 
treacă nescris”, ne spune poetul. 

Eleonora Cosmopol, 
mândria Morozeniului
Morozenenii se mândresc cu con-

săteanca lor, traducătoarea şi talentata 
pictoriţă, Eleonora Cosmopol. Născu-
tă în 1938, aceasta a studiat la Facul-
tatea de Litere din Bucureşti, ulterior 
a lucrat în calitate de cercetătoare la 
Institutul de Lingvistică al Academiei 
Române şi redactor la Dicţionarul aca-
demic. Din 1973, Eleonora Cosmopol 
s-a stabilit cu traiul la Paris, din 1980 
fiind profesoară la Institutul de Limbi 
şi Civilizaţii Orientale şi cercetătoare 
la Centrul de Studii Balcanice din 
Paris. Pe lângă activitatea sa ştiinţifică, 
este şi o pictoriţă înzestrată, având 
de-a lungul anilor mai multe expoziţii 
proprii.

Gerul nu m-a lăsat să colind prea 
mult uliţele şi împrejurimile Moroze-
niului, dar mi-am promis că voi reveni, 
atunci când codrii vor înconjura satul 
cu mantia lor verde. Aş dori să revăd 
oamenii cu sufletul mare care mi-au 
povestit cu atâta dăruire despre satul 
şi locurile natale, iar speranţa cea mai 
mare e să-i regăsesc mai optimişti, cu 
mai puţine probleme şi la fel de bine-
voitori şi bucuroşi de oaspeţi. 

oxana GreadCenCo

Morozeni – satul din inima codrilor Ce scria „NATURA“  
în februarie 2006

dragobetele
Declarații trăsnite de dragoste, 

fie venite din inimă, fie copiate de 
pe internet, inimioare din cârpă 
roşie, cumpărate în grabă de la 
vânzătorii ambulanți, buchete de 
de flori înzorzonate, localuri pline 
de oameni „flămânzi” de iubire. 
Cam ăsta este decorul sărbătorii 
îndrăgostiților, marcată la 14 
februarie, cică de Ziua Sfântului 
Valentin, protectorul bolnavilor 
de cel mai matinal dintre senti-
mente.

Calendarul creştin-ortodox nu 
pomeneşte la această la această 
dată nici un sfânt Valentin, există 
unul în luna aprilie. Sfântul Valen-
tin, sărbătorit cu ochii închişi de 
mulți îndrăgostiți la mijlocul lui 
februarie, este al catolicilor. Dar 
nici aceştia nu-l marchează într-o 
beție şi ghiftuire, această zi pentru 
catolicii cu credința puternică 
este una în care ei înalță rugi şi 
mulțumesc  Sfântului Valentin 
că au parte de cel mai sublim 
sentiment, datorită căruia inimile 
îndrăgostiților bat în unison.

Românii au luat surogatul de 
sărbătoare a dragostei din alte 
părți, unde acest sentiment e mai 
mult o marfă decât o trăire. Mass 
media face mare tam-tam, emi-
siuni speciale, invitați care-şi zic 
poveştile de iubire. Ei bine, nici nu 
se spune că e Sfântul Valentin, ar 
bucura măcar o parte din creştinii 
care locuiesc în acest spațiu, ci 
aproape sălbatic, „vedetele tv” ne 
anunță că e Valentine’s Day. Mi-e 
lehamite când acestea vorbesc cu 
mare patos despre Sfântul Valen-
tin.  Ştiu doar că este protectorul 
îndrăgostiților, mai departe nimic, 
flecăreală ieftină. De ce oare mul-
tora le place ce e străin, de ce sunt 
ignorate tradițiile noastre? Oare 
totul de acolo vine, din altă parte, 
de parcă am fi un popor cu istorie 
mediocră, nu avem rădăcini şi 
umblăm să luăm ceea ce alții dau 
cu mare „dragoste”.

Nu avem nevoie de a împrumuta 
o zi a dragostei,  asta trebuie  mass 
media să spună oamenilor. Mulți 
colegi însă se fac a uita sau nici nu 
ştiu că românii au o sărbătoare a 
îndrăgostiților – este la 24 februarie 
şi se numeşte Dragobetele, care se 
sărută fetele şi nu Valentin care 
îngheață sărutul  pe buze. Chiar 
dacă Dragobetele e mai năvalnic 
şi nu blând ca Sfântul Valentin, cel 
puțin aşa reiese din diferite legende, 
oricum el trebuie venerat pentru că 
e al nostru. Cică este fiul Odochiei 
şi pe timpul dacilor oficia în cer 
„nunta”  tuturor animalelor. Peste 
ani această tradiție a fost preluată 
şi de către oameni. Astfel, de Dra-
gobete, fetele şi băieții se întâlnesc 
pentru ca iubirea lor să țină tot anul, 
precum a păsărilor ce se „logodesc” 
în această zi. Dragobetele este con-
siderat şi un zeu al bunei dispoziții, 
de ziua lui făcându-se petreceri, iar 
de acolo pornindu-se, de multe ori, 
viitoarele căsnicii.

De Dragobete, fetele stângeau 
viorele şi tămâioasă, pe care le 
păstrau la icoane, fiind folosite 
apoi la farmece de dragoste. Prin 
unele locuri, obiceiul ca fetele 
mari să strângă apa din omăt sau 
de pe florile de fragi. Această apă 
era păstrată cu multă grijă pentru 
că avea proprietăți magice, cică 
putea face fetele mai frumoase şi 
mai iubărețe.

Nu uitați „Dragobetele sărută 
fetele”- e sărbătoarea dragostei la 
români.

dinu rUSU
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Lumânarea Recunoştinţei stă de 
veghe la Porţile Sorocii. De sus se 
vede ca-n palmă Nistrul, bătrâna 
cetate şi vechiul oraş.  Soroca îşi 
deapănă firul istoriei de mai bine 
de jumătate de mileniu. Despre 
Soroca s-au scris multe pagini, au 
fost realizate nenumărate emisiuni 
radio şi tv, editate pliante şi cărţi. 
Cel mai interesant e că de la 1990 
încoace s-a scris mai mult despre 
Cetate, Dealul ţiganilor şi Lumânarea 
Recunoştinţei. Puţini au fost 
interesaţi să afle, iar apoi să scrie 
despre sfintele lăcaşuri ale Sorocii.  
În zi de mare sărbătoare am trecut pragul 

Catedralei “Adormirea Maicii Domnului”. 
După slujbă am stat de vorbă cu părintele 
Nicolae Robu, parohul sfântului lăcaş din 
inima Sorocii. 

Preotul s-a dovedit a fi un cunoscător deo-
sebit al istoriei Catedralei. Mi-a vorbit despre 
perioadele de înflorire, de glorie, dar şi despre 
anii negri ai ateismului scrântit. 

Anul 2012 este unul jubiliar pentru Cate-
drala “Adormirea Maicii Domnului”.  Potrivit 
spuselor părintelui Nicolae, acum 180 de ani a 
fost luată decizia de a construi această biserică, 
pe locul uneia mai vechi, din lemn, care purta 
Hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. 
Peste un deceniu, sfântul lăcaş din piatră a fost 
târnosit. Acum, la o distanţă de 170 de ani de la 
deschidere, părintele Nicolae Robu îşi doreşte 
să editeze o carte despre istoria bisericii “Ador-
mirea Maicii Domnului” de la Soroca. 

Din puţinele documente care au mai 
rămas, or foarte multe au fost distruse de 
atei, aflăm că  biserica a fost zidită la 1842, în 

formă de cruce, cu susţinerea boierului Cos-
tache Cerchez şi a guvernatorului Basarabiei 
Pavel Fiodorov. 

Perioada sovietică nu a fost una prielnică 
nici pentru acest sfânt lăcaş. Părintele Nicolae  
spune: “Ateismul şi comunismul barbar au tre-
cut cu buldozerul peste toate valorile noastre. 
Catedrala, amplasată în Centru, nu departe de 
cetate, cu siguranţă, supăra regimul de atunci. 
Autorităţile şi-au „motivat” decizia prin faptul 
că oamenii din cauza dangătelor de clopot nu 
pot dormi, iar de Paşte, Crăciun şi Bobotează 
vine prea multă lume şi astfel tineretul „nu o 
ia pe calea potrivită”. Astfel la 1971, Catedrala 
„Adormirea Maicii Domnului” a fost condam-
nată la tăcere. Totuşi, pentru a nu aţâţa spiritele 
au redeschis biserica „Sfântul Teodor Stratilat”, 
aflată mai departe de ochii satrapilor.

Din 1971 şi până în 1990, în Catedrală a fost 
un depozit al Asociaţiei orăşeneşti de comerţ. 
Astfel, în biserică era multă marfă, în special 
băuturi alcoolice. Crucile de pe biserică au fost 

date jos, iar icoanele şi multe podoabe sfinte 
au fost distruse. 

Mai târziu, autorităţile şi-au propus să des-
chidă o Galerie de artă. Au făcut şi reparaţie, 
doar că nu şi-au dus planul la bun sfârşit.

În primăvara lui 90, părintele Nicolae Robu 
este numit preot paroh al Catedralei „Adormi-
rea Maicii Domnului”.  Venit la Soroca a găsit 
sfântul lăcaş într-o stare jalnică. „Atunci îmi 
spuneam că sunt între cer şi pământ. În bise-
rică era pământ gol în loc de podea, iar cerul 
era în loc de acoperiş”, spune părintele.

Datorită bunului Dumnezeu şi creştinilor, 
Catedrala a început să arate ca pe timpuri – 
frumoasă şi impunătoare. Anatol Chişner, pe 
atunci primar de Soroca, la fel a contribuit 
la reparaţia sfântului lăcaş. Printre ctitorii 
de bază ai Catedralei au fost fraţii Mircea şi 
Valentin Cerari, oameni de afaceri. 

Catedrala de astăzi are aspectul pe care îl 
avea la 1842. Chiar dacă au fost făcute multe 
reparaţii s-a ţinut cont de tradiţia creştină. 
Până şi acoperişul de culoare verde este exact 
ca acel de acum 170 de ani. 

Cu greu au fost recuperate o parte din 
podoabe. Astfel, iconostasul este original, de 
la 1842. De la deschiderea de acum 170 de ani 
mai sunt policandrul şi câteva sfeşnice. 

Părintele susţine cu mare bucurie că la 
Catedrală sunt adevărate bijuterii creştine la 
care ţine cu mare sfinţenie. Şi astăzi, la Marile 
Sărbători, feţele bisericeşti citesc din Evan-
ghelia de la 1697, tipărită la Snagov, România. 
Totodată, la Catedrală mai sunt Evanghelii 
din 1740, 1742, 1806, 1840 şi 1911. Părintele 
Nicolae spune că în sfântul lăcaş sunt bijuterii 
ortodoxe de o profundă încărcătură duhovni-
cească. Aici, creştinii se închină la icoane la 
care au îngenuncheat generaţii la rând. Astfel, 
la Catedrală se află uşile diaconeşti ale unei 
vechi biserici de lemn de la 1750. De atunci, 

acestea nu au fost restaurate. Totodată, cata-
peteasma este cea de la deschiderea bisericii 
şi a fost păstrată la Biserica „Sfântul Teodor 
Stratilat” de la Soroca. 

Icoana Adormirea Maicii Domnului la fel 
este veche şi este printre puţinele rămase de la 
1842. Aceasta a fost păstrată în mare taină de 
creştini. La redeschiderea bisericii icoana a fost 
adusă de soţia preotului Dumitru Panceoha, 
ultimul paroh al Catedralei, până la 1971. De 
170 de ani este şi Icoana „Sfinţii Foca şi Ana-
stasia”. Picturile murale sunt noi, or cele vechi 
au fost distruse cu nemiluita de atei.  

Acum, la Catedrala „Adormirea Maicii 
Domnului” vine foarte multă lume.  Vine 
pentru a se ruga, pentru a asculta Sfânta Litur-
ghie, cântările corului, dar şi predicile feţelor 
bisericeşti. Într-un fel aparte, la Soroca este 
sărbătorită Naşterea Domnului. Enoriaşii ţin 
cu sfinţenie şi la Hramul Catedralei „Ador-
mirea Maicii Domnului”, care este şi Hramul 
oraşului Soroca. 

Corul Catedralei este unul profesionist, 
venind la Marile Sărbători „cu o cântare deo-
sebită. Ei cântă Liturghia pe note de Muzicescu 
şi Berezovschi, aduse de la Mănăstirea Putna”, 
susţine părintele Nicolae Robu. 

Parohul este bucuros că enoriaşii ţin la 
valori, la credinţa neamului. „Creştinii mă 
întreabă despre rânduiala bisericească, despre 
tainele bisericeşti, despre ierurgii, catehizare”, 
susţine părintele.

Părintele Nicolae Robu este doctor pentru 
sufletele creştinilor de la Soroca şi nu numai. 
Mai ales în perioada posturilor le vorbeşte 
cum trebuie să fie omul în această rânduială 
sfântă. „Le spun că principale sunt inima şi 
sufletul, ci nu mâncarea. Perioada postului 
este dată pentru a ne împăca cu Dumnezeu, 
cu aproapele şi cu sine însuşi, pentru a ierta, 
pentru a căpăta iertare, pentru a birui vreo 
meteahnă care-o avem, pentru a ne mărturisi 
şi a ne împărtăşi, uşurându-ne inima, sufletul 
şi conştiinţa de mulţimea păcatelor pe care o 
acumulăm pe parcursul anului. Abţinerea de la 
mâncare este doar o cale care ne ajută să facem 
mai uşor ceea ce ne-am propus.  Se ştie doar 
că un om care a mâncat şi a băut bine numai 
nu la fapte bune se gândeşte,  la altceva – dan-
suri, joacă, somn, să mai bea. Şi de asta este 
rânduit de Sfânta Biserică să postim ca să fim 
mai puternici, pentru a creşte duhovniceşte”, 
afirmă preotul Nicolae Robu. 

Parohul afirma că una din valorile sale e 
apartenenţa la neamul românesc. Părintele, care 
e şi cetăţean român, a fost întrebat de mai multe 
ori  de ce nu aderă la Mitropolia Basarabiei? „E 
mult mai uşor să fii român în Mitropolia Basa-
rabiei – e o lege,  iar la Mitropolia Moldovei - o 
excepţie”, răspunde părintele.

Preotul Nicolae Robu este una din per-
sonalităţile care la 27 august 1991 a semnat 
Declaraţia de Independenţă a Republicii Mol-
dova, fiind deputat al primului Parlament. Pe 
lângă faptul că a semnat un act istoric, a ridi-
cat practic din ruine o Catedrală, părintele 
Nicolae Robu a făcut şi multă carte. După ce 
a absolvit Şcoala din satul natal – Chiperceni, 
Orhei, şi-a continuat studiile la Şcoala medi-
cală din Orhei. A mai studiat la: Universitatea 
Tehnică din Moldova; Seminarul Teologic 
din Zagorsk, Rusia; Academia de Teologie 
Ortodoxă de la Chişinău; Academia de Admi-
nistrare Publică de pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova. Părintele Nicolae Robu 
mai este şi magistru în relaţii internaţionale. 
Însă, susţine, că în ceea ce priveşte studiile, nu 
se opreşte aici, or mai vrea să susţină şi doc-
toratul. Ce-i drept, deocamdată, nu s-a decis 
în ce domeniu. „Omul trebuie să înveţe toată 
viaţa. Cel care ştie mai mult este conştient că 
ştie puţin, conştientizează şi tot vrea să mai 
cunoască, iar cel care ştie puţin sau nimic îi 
pare că ştie totul. Poate e mai fericit într-un 
fel, pentru că ăstlalt tot e în zbucium, tot îşi 
pune întrebări, caută răspunsuri”, susţine 
preotul Nicolae Robu. 

După ce am stat de vorbă, părintele mi-a 
dăruit o iconiţă cu Sfântul Nicolae şi  m-a 
îndemnat să mai trec pe la Catedrala „Ador-
mirea Maicii Domnului”. Voi reveni, cu certi-
tudine, dar voi trece şi pe la celelalte două vechi 
biserici – „Sfântul Teodor Stratilat” şi „Sfântul 
Dumitru” pentru a afla mai multe şi a vă spune 
şi dvs. despre alte bijuterii ortodoxe.  

dinu rUSU

BaT CloPoTe Pe 
Mal de nISTrU

De la Bălţi…  
până la Botoşani 

Miezul de ghenar mereu e plin de poezie. Emi-
nescu e oriunde – acasă, la şcoală, la teatru… în 
suflet. Eminescu e cu toţi cei care trăiesc, gândesc şi 
vorbesc româneşte. Marele poet a fost omagiat şi în 
acest an la Bălţi, Soroca, Botoşani… Şirul ar putea 
continua, doar că relatarea e despre Zilele “Mihai 
Eminescu” ce s-au desfăşurat în cele trei oraşe. 

La Bălţi, oamenii de cultură de pe cele două 
maluri ale Prutului au fost primiţi cu multă căldură 
de profesorii şi lectorii de la Universitatea “Alecu 
Russo”. Cel mai interesant e că primarul comunist, 
Vasile Panciuc, a refuzat categoric să se întâlnească 
cu delegaţia română, condusă de primarul de Boto-
şani, Cătălin Flutur.  

În oraşul în care se vorbeşte mai mult ruseşte e 
de mirare că, totuşi, există monumentul  lui Mihai 
Eminescu. Astfel, oamenii de cultură de pe cele două 
maluri ale Prutului au depus flori la monumentul de 
pe Aleea Clasicilor. Consulul general al României la 
Bălţi, Nicanor Dumitru Teculescu, a spus: “Apreciez 
din tot sufletul această manifestare spontană şi sunt 
profund impresionat de prezenţa acestei delegaţii 
numeroase care ne-a stimulat şi pe noi, cei din Con-
sulatul României de la Bălţi. Realmente sunt impre-
sionat şi mândru că ne-am adunat aici, lângă bustul 
poetului care va reprezenta pe vecie România”. 

A două zi, 14 ianuarie, Eminescu a fost omagiat 
la Soroca. Aici, spre mirarea tuturor, delegaţia a 
fost întâlnită de administraţia locală, în frunte cu 
comunista Elena Bondarenco, primar de Soroca. De 
altfel, gestul doamnei a fost apreciat atât de membrii 
delegaţiei, cât şi de presa de peste Prut.

Şi aici, tradiţional, au fost depuse flori la bustul 
lui Mihai Eminescu şi la monumentul lui Ştefan 
cel Mare şi Sfânt. Apoi, în vechea Cetate a Sorocii a 
fost prezentat un spectacol de muzică, obiceiuri şi 
tradiţii de iarnă şi poezie. 

…Şi a început a ninge, vorba cântecului: “Ninge 
parcă Eminescu/ Ne şopteşte poezii…” Literaţii, 
rând pe rând, într-un cadru idilic, şi-au citit creaţii-
le. Publicul asculta cu mare atenţie poezii de Arcadie 
Suceveanu, Emilian Galaicu-Păun, Leo Butnaru 
(Republica Moldova);  Gellu Dorian, Lucian Alecsa, 
Cristina Prisăcariu Şoptelea (România) etc.

…De la Nistru din poezia lui Eminescu pornim 
spre locurile care au însemnat dorurile şi durerile 
poetului… spre Botoşani.

În dimineaţa de 15 ianuarie, exact la 162 de 
ani de la naşterea Marelui Poet,  Consiliul Local 
Botoşani, în cadrul unei şedinţe extraordinare, a 
aprobat acordarea titlului de Cetăţean de Onoare 
al municipiului Botoşani, scriitorului şi poetului 
Ion Mircea. Tradiţional, titlul se oferă literatului 
care obţine Premiul Naţional de Poezie “Mihai 
Eminescu”, pentru Opera Omnia. Şi la Botoşani, au 
fost depuse flori la bustul din faţa teatrului care-i 
poartă numele.

Mihai Eminescu a fost botezat la Biserica “Uspe-
nia” (Adormirea Maicii Domnului). Pe 15 ianuarie, 
la acest sfânt lăcaş  a avut loc un Te Deum, iar la 
Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din 
cadrul Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional 
de Studii “Mihai Eminescu” a fost oficiată o  slujbă 
de pomenire.  

La Ipoteşti, la Centrul “Mihai Eminescu”, în 
amfiteatrul “Laurenţiu Ulici” a fost lansată antologia 
“Noua poezie nouă”, apărută la Editura “Limes”. 
Tot aici, elevii Atelierului de teatru al Colegiului 
Naţional Mihai Eminescu de la Botoşani au pre-
zentat spectacolul “Reţeta dragostei” de Sabina 
Bălan, iar regia semnată de Lenuş Moraru şi Gelu 
Râşca. Totodată, au avut loc expoziţii de pictură şi 
de obiecte de patrimoniu. (Despre Ipoteşti, un alt 
loc drag lui Eminescu, veţi afla în unul din numerele 
următoare).

dorin STrâMBanU

părintele nicolae robu,  
primul din stânga
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Ca foşti cetăţeni şi URSS, 
mulţi moldoveni au citit 
probabil în ziarele sovietice 
sau cel puţin au auzit des-
pre „problema Alaskăi”. Se 
povesteau următoarele: acest 
splendid teritoriu nordic a 
intrat în posesia america-
nilor în 1867, luat de la ruşi 

în schimbul unei sume de bani. Însă, se spunea, 
Alaska nu a fost vândută, ci arendată pe 99 de ani. 
Cei 99 de ani au trecut, dar americanii nu au mai 
întors teritoriul înapoi, iar la sfârşitul anilor ’60, 
se punea întrebarea ce ar trebui să facă sovieticii 
– să atace SUA şi să-şi ia înapoi Alaska? Să ceară 
o răscumpărare sau teritorii la schimb? Sau poate 
că sovieticii au negociat în secret cu americanii şi 
au obţinut totuşi ceva la schimb? Căci altfel, de ce 
URSS nu a reacţionat când, în 1967, americanii nu 
au întors Alaska? Anii au trecut, război n-a mai 
fost, URSS a căzut, dar misterul a rămas. Totuşi, 
cui ar trebui să-i aparţină Alaska de jure, care este 
istoria secretă din spatele acestei afaceri politice 
şi ce o să se întâmple cu acest teritoriu? 

Americanii nu par prea afectaţi de o aseme-
nea problemă. Nici europenii, de altfel. Ba chiar 
s-ar putea ca majoritatea occidentalilor să nu 
cunoască nimic despre acest litigiu ruso-ameri-
can. SUA continuă să extragă ţiţei şi minereuri şi 
să investească în Alaska de parcă nu ar avea nici 
cea mai mică frică de inevitabila retrocedare, ca 
şi cum teritoriul le aparţine pe vecie. Mai mult 
decât atât, americanii spun că Alaska nici n-a 
fost dată în arendă pentru 99 de ani, ci vândută 
de-a binelea. „Dar SUA e superputere, poate că-şi 
permite acum să-i ignore pe ruşi, dar ia să vezi ce 
o să fie când Rusia o să-şi revină. Cu certitudine, 
problema nu e încă rezolvată.”, s-ar putea să spună 
conspiraţioniştii sau şovinii ruşi. Şi parcă am fi 
tentaţi să le dăm crezare, cu atât mai mult cu cât 
există unele motive să ne îndoim că teritoriul 
chiar a fost vândut.

În primul rând, dacă studiem istoria Rusiei (şi 
a succesoarei URSS), descoperim că a fost o ţară 
expansionistă, imperialistă şi agresivă. Cedarea 
unui teritoriu şi încă pe o sumă de bani, nu prin 
luptă, nu pare deloc a fi în spiritul acestui popor, 
chiar dimpotrivă. Ruşii au cucerit treptat teritorii 
imense, folosindu-se de orice mijloace diplomati-
ce şi militare şi au renunţat la pământuri foarte rar 
şi greu, de multe ori doar temporar şi presaţi de 
situaţia politică. Sunt destule popoare, între care 
şi românii, care au o experienţă foarte neplăcută în 
acest sens. Deşi Alaska este un teritoriu îngheţat şi 
îndepărtat, care nu pare a fi avut o prea mare utili-
tate la acea vreme, s-ar putea argumenta că Siberia 
este şi mai friguroasă şi nu avea o importanţă 
economică mai mare. S-ar putea aduce în discuţie 
factorul demografic – ruşii erau minoritari faţă de 
băştinaşi la ora tranzacţiei, dar pe de o parte, de-a 
lungul istoriei, ruşii nu s-au remarcat printr-un 
prea mare respect faţă de populaţiile băştinaşe, 
iar pe de altă parte, dacă ruşi erau puţini, apoi 
americani erau şi mai puţini, aşa că oricare ar fi 
fost natura tranzacţiei, nu s-a ţinut cont de voinţa 
populaţiilor locale.

Un alt aspect care trezeşte unele semne de 
întrebare este posibilitatea ca un teritoriu – mai 
ales unul de dimensiunea Alaskăi, să fie dat în 
arendă pentru 99 de ani. Dar o asemenea prac-
tică a fost folosită de marile imperii, fiind chiar 
destul de frecventă în perioada colonială. Două 
cazuri sunt probabil cunoscute şi contemporani-

lor – Macao, închiriat de portughezi între 1582 şi 
1863, apoi luat cu forţa de la chinezi, dar înapoiat 
în 1999. Şi Hong-Kong, oraş-stat închiriat pe 99 
de ani de Marea Britanie în 1898 şi înapoiat în 
1997, la termen. 

Pentru a clarifica misterul cedării Alaskăi, 
este necesar să stabilim istoria acestui pământ şi 
contextul acestei tranzacţii. În epoca modernă, 
acest teritoriu nordic a fost pentru prima dată 
vizitat de europeni în timpul celei de-a doua 
expediţii a danezului Vitus Bering, sponsorizată 
de ţarul rus. La întoarcere, membrii expediţiei 

au adus înapoi piei de vidră de mare, care au fost 
imediat apreciate ca fiind cele mai bune dintre 
toate blănurile care se găsesc în lume. Astfel, că 
primele colonii ruseşti, au fost cele de vânători şi 
comercianţi de blănuri, stabilite pe insulele Ale-
utine, în zonele cele mai bune pentru vânătoarea 
de vidre de mare. Ulterior, din cauza extermină-
rii treptate a vidrei de mare, aceştia s-au stabilit 
pe partea continentală a Alaskăi. Coloniile nu 
au fost însă niciodată deosebit de profitabile, 
din cauza costurilor de transport. Nici relaţiile 
cu aleuţii localnici nu au fost întotdeauna dintre 
cele mai cordiale. În plus, contactul cu bolile 
europene aduse de ruşi a fost devastator pentru 

băştinaşi, decimând aproximativ 80% dintre ei. 
Totuşi, în ciuda numeroaselor probleme, ruşii 
ţineau la colonii şi aveau de gând să le păstreze. 
La sfârşitul secolului al 18-lea, atât Spania cât şi 
Marea Britanie au creat câteva aşezări în regiune, 
dar acestea au fost rapid abandonate. În 1799, 
a fost înfiinţată Compania Ruso-Americană, 
pentru a gestiona comerţul dinspre Alaska. 
Această companie a creat mai multe noi colonii, 
dintre care unele, de exemplu Noul Arhanghelsk 

(actualmente Sitka), sunt oraşe importante şi în 
ziua de azi. Compania Ruso-Americană a fost de 
facto administratorul Alaskăi până în 1867, cu 
permisiune de la ţar. 

Însă situaţia politică de la începutul anilor 
1860 stârnea îngrijorare, căci dominaţia rusă 
în Alaska era ameninţată de expansiunea brita-
nicilor. Deja la hotare, în Columbia Britanică 
(actualmente Canada), febra aurului adusese mii 
de imigranţi. Pentru ruşi devenise clar că în cazul 
unui conflict cu britanicii, nu ar fi avut cum să-şi 
apere teritoriul, aşa că au căutat soluţii, pentru a 
nu pierde Alaska pe gratis. Cea mai la îndemână ar 
fi fost cedarea acestui pământ către Statele Unite 
ale Americii, care astfel ar fi preluat şi sarcina 
apărării în caz de invazie. Ruşii au venit în faţa 
americanilor cu o ofertă de cedare a Alaskăi în 
1859, dar Războiul Civil din SUA a pus în plan 
secund această tranzacţie, iar discuţiile au fost 
reluate în 1867. În acei ani, în presa rusă erau 
destul de populare materialele despre Alaska şi 
despre felul în care Rusiei i-ar fi mai avantajos 
să negocieze – să dea teritoriul în chirie sau să-l 
vândă. 

La începutul lunii martie, 1867, au avut loc 
primele negocieri, iar pe 30 martie, la ora 4 dimi-
neaţa, după îndelungi negocieri, a fost parafată 
înţelegerea. Rusia vindea Alaska Statelor Unite 
pentru doar 7,2 milioane de dolari (echivalentul 
a cca 110 milioane de dolari în ziua de azi). La 
un teritoriu de 1.518.800 km2, asta înseamnă 
4,74 dolari/km2, sau mai puţin de 5 cenţi pe 
hectar. Conform contractului, acest teritoriu 
era cedat definitiv, irevocabil. Ulterior, tratatul a 
fost ratificat şi în senat, iar la 18 octombrie 1867, 
Alaska a fost transferată formal către SUA printr-o 
ceremonie oficială. Ruşii care au dorit să plece au 
fost transportaţi înapoi în Sankt-Petersburg cu 
un vapor într-o călătorie memorabilă despre care 
unul dintre pasageri a publicat ulterior o carte. În 
bună tradiţie rusească, vaporul cu pricina a fost 
supraaglomerat, plin de pasageri ameţiţi şi a făcut 
ocolul pământului vizitând printre altele Brazilia, 
Tahiti, Hawaii sau Londra înainte să ajungă în 
sfârşit în Sankt-Petersburg. 

Aşadar, dacă în documente Alaska e vândută, 
de unde apare zvonul că ar fi închiriată? Există cel 
puţin două surse. Prima – publicistica dinainte 
de tranzacţie care ar fi susţinut darea în arendă a 
teritoriului. A doua – declaraţia URSS din 1917 
conform căreia statul sovietic nu recunoaşte înţe-
legerile Rusiei Ţariste. Declaraţia avea drept scop 
de a evita plata datoriilor imense acumulate de ţar, 
dar s-ar fi părut că afectează şi această înţelegere 
ruso-americană. 

Conform unor speculaţii istorice, sovieticii ar 
fi încercat să folosească problema Alaskăi în nego-
cierile de după Primul Război Mondial, iar Stalin 
ar fi încercat să obţină nişte avantaje în negocieri 
la Ialta, la finele celui de-al Doilea Război Mondi-
al, însă fără succes. Propaganda sovietică a dedicat 
mai multe materiale acestui subiect, iar în manua-
lele de istorie din anii ’50, versiunea “oficială” era 
că Alaska ar fi fost arendată pe 99 de ani. Dar acest 
fapt e pur şi simplu neadevărat. Nu doar pentru 
că documentul american e foarte clar în privinţa 
vânzării, ci şi din cauza că declaraţia din 1917 nu 
e legală în dreptul internaţional. 

“Problema Alaskăi” este un mit alimentat de 
propaganda sovietică şi naţionalismul rus. De jure 
şi de facto, acest teritoriu aparţine SUA şi nu sunt 
semne că în viitorul apropiat s-ar putea schimba 
ceva. Cât despre pretenţiile ruseşti, acestea sunt nu 
doar nefondate, ci şi zădarnice. Termenele la care 
s-ar fi putut face vreo contestaţie la adresa con-
tractului de cedare a Alaskăi au expirat demult atât 
după legile americane, cât şi după cele ruseşti. 

lucian renIŢĂ

Problema Alaskăi
Iată este, iată nu-i!

Moldova-  
o ţară fără 
imagine?

Într-o lume plină de destinaţii turistice 
de vis, promovarea atractivă şi imaginea 
ţării joacă un rol crucial în dezvoltarea 
turismului naţional. Dar cum se descurcă 
Moldova la acest capitol, sau mai bine 
zis, cum de nu-i reuşeşte acest lucru? 
Diagnoza este clară: insuficienţă acută 
şi cronică de profesionalism la capito-
lul promovare a imaginii Moldovei ca 
destinaţie turistică. Deci, să abordăm 
subiectul un pic mai detaliat. Bineînţe-
les, promovarea presupune un complex 
de activităţi diverse, dar de această dată 
vom vorbi în mod special despre una din 
ele şi anume expoziţiile şi târgurile de 
turism internaţionale. Probabil că acum 
este momentul cel mai potrivit să facem 
acest lucru, dat fiind faptul că începe o 
perioadă foarte importantă pentru cei din 
industria turistică, o etapă în care ar trebui 
să muncim ca furnicile pe la multitudinea 
de expoziţii, încercând să atragem atenţia 
şi asupra noastră, a Republicii Moldova, o 
ţară care poate să prezinte şi altceva decât 
sărăcie, scandaluri politice şi proteste 
antiguvernamentale. În turism începe, sau 
cel puţin ar trebui să înceapă, perioada de 
pregătire a terenului, „aratul pământului”, 
pentru ca sămânţa să se aşeze bine şi să ne 
dea o roadă bogată pe parcursul anului. 
Expoziţiile sunt organizate în mare parte 
la începutul anului, iar reprezentanţii 
domeniului merg la ele ca să încheie con-
tracte, să găsească noi parteneri şi clienţi, 
să-şi reprezinte compania peste hotare, 
şi să contribuie la promovarea ţării. În 
Moldova însă, aceste evenimente sunt 
neglijate şi desconsiderate de principalii 
„actori turistici şi guvernamentali”.  Tre-
când în revistă participările Moldovei la 
diverse expoziţii internaţionale de turism, 
observăm aceleaşi neajunsuri care, se 
repetă, an de an. Un stand neatractiv, o 
prezenţă “timidă” parcă, materiale pro-
moţionale insuficiente, etc. Însă cel mai 
evident neajuns este lipsa de atitudine din 
partea agenţilor economici, aceştia fiind 
foarte rezervaţi faţă de aceste evenimente, 
ignorând invitaţiile şi propunerile de par-
ticipare. Vizitând târgurile şi expoziţiile 
de turism internaţionale veţi vedea doar 
câteva companii care doresc să promoveze 
ţara ca destinaţie turistică în calitate de 
expozanţi la Standul RM (aceleaşi în fieca-
re an, şi nu mai mult de 5-6 companii, asta 
în condiţiile în care în ianuarie 2012 avem 
peste 390 firme turistice licenţiate). Care 
ar fi motivul pasivităţii lor? Poate faptul că 
nu se simt suficient de motivaţi să parti-
cipe, iar investiţia pe care o fac, în calitate 
de reprezentanţi ai delegaţiei Moldovei nu 
este justificată?! Pragmatismul agenţilor 
economici, este un factor important care  
ar trebui să fie luat în considerare de către 
responsabilii turismului naţional. Poate 
că ar fi cazul totuşi, să fie luate în calcul şi 
recomandările specialiştilor din domeniu, 
a reprezentanţilor societăţii civile, care au 
propus în nenumărate rânduri realizarea 
acelor studii de fezabilitate, prin care 
agenţii economici ar fi consultaţi despre 
expoziţiile care ar prezenta interes pentru 
ei; elaborarea unui elementar regulament 
de participare la expoziţie care ar res-
ponsabiliza participanţii, şi o concepţie 
modernă pentru un stand mai atractiv 
care ar inspira mai multă încredere şi i-ar 
face pe agenţii economici să fie mândri de 
a-şi reprezenta ţara! Toată lumea ar avea 
de câştigat. Dar iarăşi, neglijenţa şi lipsa 
de interes, sau poate lipsa de profesiona-
lism din partea factorilor responsabili din 
domeniu, stopează în continuare procesul 
de reabilitare a turismului moldovenesc.   

elena SCoBIoalĂ
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LA  PLĂCINTE,

ÎNAINTE!
(salate de iarnă)

Salată de varză 
murată cu praz
Ingrediente:  o varză murată 

de mărime medie, un fir de praz, 
2-3 căţei de usturoi, un  morcov, 
un măr, o ţelină mică, o lingură 
germeni de grâu (dacă îi aveţi 
la îndemână), un pahar de iaurt 
(125 gr), piper, busuioc şi mărar.

Mod de preparare: Se clăteşte 
varza cu apă rece, dacă este prea 
sărată se lasă câteva ore la desărat 
şi se scurge bine. Se desfac foile, se 
aşează una peste alta, se rulează şi 
se taie fideluţă. Prazul se curăţă, 
se spală şi se taie fâşii subţiri. 
Morcovul, mărul şi ţelina se 
curăţă şi se dau prin răzătoarea cu 
găuri mici. Se aşează totul într-o 
salatieră şi se amestecă cu sosul 
preparat din iaurt, mujdei de 
usturoi, (germeni de grâu, întregi 
sau trecuţi prin maşina de tocat), 
piper, mărar şi busuioc.

Salată de ţelină  
cu peşte
Ingrediente: 500 gr ţelină, un 

morcov, un măr, o conservă de 
peşte, în ulei, 150 gr maioneză, 
zeama de la o jumătate de lămâie, 
o legătură de mărar, sare şi piper.

Mod de preparare: Se curăţă 
ţelina şi morcovul, se spală şi se 
dau prin răzătoarea cu găuri mici 
împreună cu mărul. Peştele se 
scurge de ulei, se striveşte şi se 
amestecă cu salata. Din maione-
ză, zeamă de lămâie, sare şi piper 
se prepară un sos, se subţiază cu 
puţină apă rece şi se adaugă peste 
legume şi peşte. Se aşează salata 
pe un platou sau într-o salatieră, 
se presară deasupra sau de jur-îm-
prejur mărarul tocat mărunt şi se 
decorează cu felii de roşii, felii de 
lămâie, de ardei gras roşu, măsline 
şi frunze de pătrunjel verde.

Salată asortată
Ingrediente: 2 ardei graşi 

(unul verde, unul galben), două 
roşii, 2 morcovi, 150 grame fasole 
verde (din conservă), o legătură de 
ceapă verde, 100 gr ciuperci (din 
conservă), un castravete verde, 200 
gr maioneză, 1-2 linguriţe zeamă 
de lămâie, o legătură de mărar 
verde şi tarhon, sare şi piper.

Mod de preparare: Se curăţă 
ardeii de cotoare şi seminţe şi se 
taie fâşii subţiri. Roşiile se spală, 
se îndepărtează codiţele şi căpă-
celele verzi şi se taie felii subţiri. 
Morcovul şi castravetele se curăţă 
de coajă şi se dau prin răzătoarea 
cu găuri mari. Fasolea verde şi 
mazărea se lasă câteva minute 
într-o sită ca să se scurgă bine. 
Ceapa se curăţă, se spală şi se taie 
bucăţele. Ciupercile se scurg bine 
şi se taie felii. Se amestecă totul 
cu sosul preparat  din maioneză, 
zeamă de lămâie, verdeaţă tocată 
mărunt, puţină apă rece, sare şi 
piper. Se pune salata pe un platou, 
pe care au fost aşezate de jur-îm-
prejur frunze de salată verde şi se 
decorează cu felii de ardei gras, 
felii de roşii, măsline etc. 

Violetele de Parma, sau 
violetele africane, cum li 
se mai spune, sunt unele 
dintre cele mai îndrăgite 
flori de interior. Înfloresc 
timp îndelungat, au o 
perioadă de pauză de doar 
două-trei luni pe an, au o 
varietate relativ mare de 
culori şi nici nu sunt foarte 
pretenţioase.

Îngrijire
Principala şi cea mai importantă 

regulă: se ţin la fereastra dinspre vest, 
nord-vest. Spre sud ori est nici să nu vă 
gândiţi să le puneţi, căci le pierdeţi. Se 
găsesc în mai toate florăriile, la preţuri 
acceptabile şi în diverse culori, în spe-
cial mov, lila, mov închis, grena, roz, 
albe. Odată ajunşi cu ele acasă, e bine 
să le mutaţi într-un ghiveci ceva mai 
mare, cu un diametru de 15-20 cm şi 
neapărat cu tăviţă dedesubt. Nu sunt 
pretenţioase la mutarea în alt ghiveci, 
deci nu vă faceţi probleme să le mutaţi, 
chiar dacă au flori şi boboci. Nu se 
udă prea des, moderat, pe deasupra, 
aveţi grijă să nu udaţi frunzele, care 
din cauza apei  se pătează. Pe măsură 
ce florile se ofilesc, se îndepărtează, la 
fel ca şi frunzele moarte. Odată la doi 
ani e bine să le schimbaţi pământul. 
Nu e aşa greu, având în vedere că 
ghiveciul în care stau e destul de mic. 
Primăvara, timp de o lună, e bine să 
le administraţi îngrăşământ, odată cu 
apa de udat, săptămânal. Se foloseşte 
de obicei Substral, îngrăşământ pen-
tru înflorire. De asemenea, pentru a 
asigura o înflorire optimă, e bine să 
răriţi frunzele din mijloc, pentru a da 
voie luminii să pătrundă, favorizând 
astfel apariţia bobocilor. Aceste frunze 
le veţi îndepărta cu grijă, folosind o 
forfecuţă.

Înmulţire
Este foarte simplă înmulţirea prin 

separarea plantei. O să observaţi la 
plantele mai bătrâne că la un moment 
dat se separă în două, ca şi când ar fi 
două în acelaşi ghiveci. Este timpul 

să le separaţi. O scoateţi din ghiveci, 
curăţaţi uşor rădăcina de pământ, ca 
să vedeţi ce faceţi acolo şi cu un cuţit 
bun, tăiaţi în două tulpina, având grijă 
să separaţi şi rădăcina. Se replantează 

imediat în două ghivece diferite, nu 
înainte de a turna apă în pământ, 
atât cât să fie reavăn. Vor creşte în 
continuare ca şi când nimic nu li s-a 
întâmplat. Această despărţire este 
absolut necesară pentru că dacă n-o 
faceţi, se vor aglomera în acelaşi ghi-
veci şi treptat-treptat se vor sufoca şi 
vor sucomba!

O altă metodă de a le înmulţi  este 
prin frunze. Tăiem frunzele de la 
planta pe care vrem s-o înmulţim, 
cât mai aproape de rădăcină, adică 
să fie cât mai lungi, pe care le punem 
într-un păhărel.  Durează cam 2 luni 
să facă rădăcini (mustăţi albe). Nu le 
plantăm atunci, doar cu mustăţile alea 
albe,  aşteptăm să facă şi frunzuliţe, 
mai măricele. Abia atunci le punem 
în pământ, într-un ghiveci cât mai mic 
la început, pe care il vom schimba cu 
unul mai mare când planta mai creşte. 
Punem rădăcina în pământ (pe care îl 
udăm înainte în locul plantării), lăsând 
afară frunzuliţele şi frunza-mamă. Se 
udă câte puţin, la două zile. Aveţi grijă 
să nu băltească apa, căci vor putrezi şi 
atunci o luăm iar de la capăt. Apropo 
de pahar, apa se evaporă, deci comple-
taţi când vedeţi că scade, astfel încât 
frunzuliţele în formare să fie mereu 
sub apă. Când vedeţi că frunzele noi 
au crescut destul de mult, puteţi tăia 
frunza-mamă, care de-acuma arată 
naşpa, plus că nu mai e bună de nimic, 
ea şi-a făcut datoria. De acum violeta 
cea mică e pe picioarele ei şi o să vedeţi 
ce repede va creşte şi va înflori.

• Ceapa folosită pentru salate 
îşi pierde iuţeala dacă înainte de a 
prepara salata, se taie sub formă de 
peştişori şi se freacă cu puţină sare. 

• Sarea în salate se pune înainte de 
a adăuga uleiul deoarece sarea nu se 
dizolvă în ulei. 

• Pentru mâncarea de varză, ace-
eaşi reţetă, se freacă cu puţină sare 
pentru a fi mai fragedă.

• Conopida îşi va păstra culoarea 
albă dacă în apa care fierbe se pune o 
linguriţă de sare. Pentru a îndepărta 
insectele din conopidă, înainte de 
fierbere se ţine circa o oră în apă 
rece.

• Pastele făinoase nu se prind de 
fundul vasului dacă în timpul fier-
berii se adaugă puţină sare.

• Când se fierb legumele proaspete 
sarea se pune întotdeauna la început, 
pentru a nu-şi pierde vitaminele şi 
sărurile minerale. Legumele verzi se 
fierb în vase descoperite, în acest fel 
păstrându-şi culoarea. La legumele 
uscate sarea se pune cu câteva minute 
înainte de a fi gata fierte, pentru a nu 
se întări.

• Friptura nu se sărează înainte 
de a fi pusă pe grătar, pentru că sub-
stanţele nutritive din ea, sub influenţa 
sării se elimină.

• Zeama de varză murată, atunci 
când este folosită la acritul ciorbei, 
mai întâi se fierbe separat într-un vas 
cu o ceapă, se spumează, abia apoi 
adăugându-se la ciorbă.

• După ce se scurge prima apă de 
la fasole, se adaugă la fiert 2-3 căţei 
de usturoi. 

• La prepararea dulceţurilor se 
folosesc numai vase emailate; pentru 
prepararea siropului, se pune zahărul 
să se dizolve în apă rece şi numai după 
aceea se dă la fiert.

• Amestecat în salate, hreanul 
le va conferi acestora un gust deo-
sebit. 

• Aluaturile de orice fel vor fi mai 
pufoase dacă vor fi lăsate la rece timp 
de o oră. 

• Ciorba de fasole verde sau uscată 
va fi mai aromată dacă i se adaugă o 
linguriţă de zahăr. 

• Mămăliga nu va mai face coco-
loaşe dacă, înainte de a pune mălaiul 
la fiert, îl stropiţi cu apă rece. 

• Salata de vinete va avea o savoare 
deosebită dacă încorporăm în ea 
usturoi în loc de ceapă.

• Mâncarea se face întotdeauna 
la foc mic (nu trebuie să “bolboro-
sească”), în mâncare se amestecă 
întotdeauna cu lingura de lemn (nu 
de metal), iar supa ca să fie limpede 
trebuie să fiarbă descoperită şi la 
foc mic.

Violete de Parma

Regulile de aur ale bunicii 
despre unele  trucuri cu efect garantat pentru a reuşi mâncărurile 

Pentru creşterea efectivă a ciuper-
cilor aveţi nevoie de un spaţiu închis 
care poate fi un subsol, clădire veche, 
magazie, depozit, grajd, garaj, seră sau 
şopron. Sub nici o formă să nu creşteţi 
ciuperci într-un spaţiu locuibil deoarece 
sporii emanaţi de ciuperci sunt dăună-
tori plămânilor cauzând probleme de 

respiraţie. Spaţiul, în mod ideal, ar 
trebui să fie dotat cu ventilatoare 

plasate la nivelul culturii de 
ciuperci. Altfel asiguraţi nişte 

aerisiri manevrabile, nişte mici 
ferestre, care totuşi să nu facă curent la 

nivelul culturii. Deasemenea ar trebui să 

aveţi acces la o sursă de apă în interiorul 
încăperii sau în apropiere. Încăperea ar 
trebui să poată fi dezinfectată termic sau 
chimic în mod periodic.

În plus spaţiul ales ar trebui să fie 
dotat cu o izolare termică ridicată, 
adică să nu permită variaţii de tempe-
ratură mai mari de 2-3 grade C între zi 
şi noapte. Pentru o bună izolare termică 
asiguraţi-vă că aveţi fie perne de aer 
între plafon şi acoperiş, fie o cameră 
tampon la intrare, fie tapetaţi pe exte-
rior cu un strat izolator de polistiren, 
vată minerală sau un strat de paie sau 
trestie. Aceste metode de izolare asigură 
un ciclu, maxim două cicluri de ciuperci 
pe an. Pentru o producţie de 3 cicluri 
pe an ar trebui să asiguraţi o ventilare 
permanentă cu aer cald.

Însămânţarea 
compostului cu miceliu
După introducerea compostului 

în local se va lăsa 24-48 ore pentru 
a se răci. Temperatura în interiorul 
compostului nu trebuie să depăşească 
temperatura camerei. Pentru o răcire 
mai grabnică puteţi să amestecaţi com-
postul cu mâna sau cu furca.

Aranjarea compostului în încăpere 
poate fi făcută în două moduri. Prima 
metodă ar fi să aşezaţi compostul pe 
nişte rafturi astfel încât să repartizaţi 
uniform pe un metru pătrat cam 100 
kg compost. Pentru a însămânţa com-
postul aveţi nevoie cam de 0,7-1 kg 
miceliu la 100 kg compost. Jumătate din 
cantitatea miceliului o împrăştiaţi uni-
form deasupra stratului de compost şi 
apoi “săpaţi” cu mâna compostul, adică 
faceţi mici întoarceri a compostului 
astfel încât miceliul să cadă în interior. 
Mai presăraţi o dată miceliu deasupra 
stratului şi mai “săpaţi” o dată, de data 
asta până la fundul stratului. Se tasează 
uşor stratul şi se nivelează, apoi mai 
împrăştiaţi puţin miceliu de control 
deasupra. Stratul de compost cu miceliu 
înăuntru se va acoperi cu o mixtură din 
50% pământ de ţelină, 17% nisip, 33% 
praf de cărbune.

O altă metodă de a aranja compostul 
este să îl puneţi în pungi de polietilenă 
de 0.05-0.1 mm grosime cu diametru de 

25-30 cm şi înălţime de 70 cm. În aceşti 
saci se va plasa compostul în straturi de 
10-12 cm peste care se va presăra mice-
liu. Peste ultimul strat nu se va presăra 
miceliu. Nu lăsaţi aer în saci atât prin-
tre compost cât şi în partea deasupra 
sacului. Pentru asta tasaţi compostul 
cu o batere uşoară cu palma. Pentru 
saci cu dimensiunile amintite se vor 
pune cam 15-18 kg de compost printre 
care se va presăra 0,5 - 0,75 kg miceliu. 
După umplerea sacilor se vor perfora 
cu nişte găuri cu un diametru de 10-12 
mm la distanţe de 12-15 cm între găuri. 
Fundul sacului se va perfora cu nişte 

găuri mici pentru a facilita evacuarea 
apei în surplus.

După însămânţare temperatura 
în spaţiu trebuie să fie 20-24 grade C 
pentru a realiza incubarea miceliului. 
Diferenţele dintre zi şi noapte să nu fie 
mai mari de 3-4 grade C. 

Creşterea şi recoltarea 
ciupercilor
Odată compostul însămânţat şi 

menţinute condiţiile de mediu, după 
10-15 zile ar trebui să vedeţi mici inele 
albe de miceliu care ies la suprafaţă. 
Peste alte câteva zile va începe recol-
tarea.În faza în care încep primele 
fructificaţii temperatura în încăpere 
trebuie să fie cea menţionată la pre-
zentarea fiecărei specii de ciuperci. 
Dacă nu este menţinută temperatura 
în limitele accesibile speciei date 
atunci ciupercile apărute se înmoaie, 
pier, apar din ce în ce mai puţine şi 
într-un final se compromite întreaga 
cultură. Temperatura de fructificare 
trebuie menţinută pe parcursul intregii 
perioade de fructificare. Umiditatea să 
fie 80-95%. În cazul în care ventilaţia 
este insuficientă piciorul ciupercii se 
alungeşte, pălăria se micşorează şi se 
deschide prematur. 

Deoarece compostul a fost prelucrat 
în mod clasic cu pasteurizare naturală 
pot apărea în cultură nişte musculiţe 
negre (Phorideae) care se vor combate 
cu Dimilin în concentraţie de 0,15-0,2% 
sau Karate de 0,2%.

Pe perioada recoltării să aveţi grijă 
să pliviţi ciupercile bolnave cu vârful 
unui cuţit. Locul rămas liber se va aco-
peri cu mixtură de pământ de ţelină, 
nisip şi praf de cărbune în proporţiile 
amintite mai sus.

Perioada recoltării ţine cam 40-45 
zile, timp în care apar ciupercile în 5-6 
valuri, fiecare val având 3-5 recoltări în 
interval de 2-3 zile.

Înainte de recoltare nu se fac stro-
piri. Momentul recoltării ciupercilor 
apare când voalul este destul de întins 
şi nu a început să se rupă, iar mărimea 
pălăriei este maximă. O dată rupte 
ciupercile nu se păstrează mai mult de 
4 zile la temperatura camerei.

Amenajarea spaţiului 
pentru creşterea  

ciupercilor
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Pagini organizate după Formula aS  
şi alte surse de Paraschiva MĂMĂlIGĂ

Smaraldul 
Piatră magnifică şi foarte preţioasă, smaraldul 

este la origine un beriliu, din aceeaşi familie cu acva-
marinul. Stimulator cerebral, smaraldul activează 
memoria, capacitatea de concentrare în timpul muncii 
şi uşurează suferinţele afective. Conform afirmaţi-
ilor lui Hildegard, călugăriţa germană, smaraldul 
este orgolios şi solitar, el nu trebuie purtat împreună 
cu o altă piatră preţioasă, altfel îşi pierde puterea. 
Hildegard van Bingen: “Cel care suferă de inimă, de 
stomac sau de partea dreaptă a corpului să poarte asupra 
lui un smarald. Iar dacă aceste suferinţe îl copleşesc şi nu 
mai poate să scape de ele, să bage imediat un smarald în 
gură, pentru a-l umezi cu saliva sa. Apoi să se frece cu el 
în zonele bolnave şi suferinţele vor înceta”.

Jaspul
Rudă bună cu agata, jaspul poate fi roşu sau negru, 

cu vinişoare zebrate. Cel mai activ este jaspul roşu, 
mai ales în stimularea funcţiilor sexuale. Jaspul 
întăreşte şarmul, latura seducătoare sau afectivă 
a celor care îl poartă. În calitatea ei de călugăriţă, 
Hildegard nu vorbeşte nimic despre efectul sexual 
al jaspului, deşi îi recomandă puterea de a încălzi 
sentimentele. Dar la loc de frunte, enumeră puterea 
lui vindecătoare în caz de surditate, reumatism, pro-
bleme cardiace sau renale. Piatră puternică, jaspul, 
are chiar capacitatea de a alunga spiritele rele în 
timpul naşterii.

Onixul
După părerea călugăriţei germane, această piatră are 

numeroase recomandări: vederea care se opacizează, 
probleme legate de inimă, de stomac sau plămâni, ba 
chiar şi de tristeţe. Formată din straturi alternative 
negre şi albe, se spune că onixul ar avea un efect echi-
librant. Se foloseşte, deci, când vă simţiţi ezitanţi sau în 
perioade de convalescenţă. Dar pentru că acţionează şi 
asupra stărilor morale, contactul prelungit cu onixul nu 
este recomandat: risc de depresie sau mohoreală. 

Safirul
Piatră superbă, albastră, între bleu deschis şi ble-

umarin, indicaţiile folosirii lui în litoterapie depind 
de intensitatea culorii: cu cât este mai intensă, cu atât 
piatra este mai eficientă.

Ea dezvoltă capacităţile creatoare, imaginaţia şi facul-
tăţile extra-senzoriale. La un nivel mai pragmatic, safirul 
potoleşte durerile oculare, migrenele şi nevralgiile. Are o 
influenţă pozitivă şi asupra somnului. Pentru Hildegard, 
este o adevărată piatră a virtuţilor. Ea afirmă că safirul, 
montat pe un inel de aur, cu condiţia să fie aur pur, câsti-
gă în plus proprietăţi benefice. Umezit cu salivă, poate să 
fie aplicat pe ochii bolnavi. Ţinut câteva minute în gură, 
safirul vindecă reumatismul, furia şi gelozia. 

Topazul
Silicat de aluminiu translucid, topazul are cel mai 

des culoarea aurului. Există şi alte nuanţe (roz, verde, 
translucid), dar Hildegard ia în considerare exclusiv 
piatra galbenă, pe care o numeşte “topaz imperial”. 
Foarte dinamizant, topazul acţionează direct asupra 
emoţiilor. Ceea ce face să fie considerat “piatra iubirii”. 
De altfel, are o influenţă benefică şi asupra sexualităţii. 
Este folosit în caz de oboseală nervoasă, circulaţie san-
guină deficitară, slăbiciune generală sau lipsă de apetit. 
Hildegard, care consideră că este cea mai puternică 
dintre toate pietrele preţioase, recomandă topazul 
în multe boli: lepră, probleme hepatice, vedere slabă, 
febră, otrăvire.

Banala mămăliguţă poate deveni un 
medicament folositor în tratarea răcelilor şi 
a pietrelor la fiere. Mălaiul este un înlocui-
tor de nădejde al produselor de panificaţie, 
numit de specialişti „prietenul intestinului 
subţire“. Dispreţuit pe nedrept, acest medi-
cament tradiţional aduce numai beneficii 
atât omului sănătos, cât şi celui care suferă 
de boli grave. 

De ajutor ficatului  
şi intestinelor
Fierturile de porumb au fost 

apreciate încă din vremea lui 
Columb, dar, ulterior, au ajuns 
să fie considerate hrana săracilor. 
Studiile recente au scos în evidenţă 
faptul că media de viaţă a triburilor 
amerindiene care se hrăneau cu porumb 
crud sau fiert era mult mai mare decât 
a altor comunităţi învecinate, cărora le 
lipsea din dietă acest aliment. Recent, 
s-a descoperit prezenţa în boabele de 
porumb a unor substanţe derivate ale 
acizilor arahidic şi palmitic, extrem de 
importante pentru sănătatea organismu-
lui. Aceşti acizi se absorb în intestin cu mare 
uşurinţă, fără a suferi transformări chimice 
decât în proporţie de 22-28%. Ajunşi în 
sânge, se transformă în hidroxiacizi care vor 
purifica sângele de unele substanţe toxice. 
Efectul detoxifiant al substanţelor din porumb 
uşurează efortul ficatului de neutralizare a 
substanţelor toxice, reducând considerabil 
riscul la insuficienţe şi ciroze hepatice. La 
populaţiile unde se consumă zilnic terci de 
mălai, incidenţa bolilor hepatice este de 10 
ori mai mică, iar copiii au o dezvoltare mai 
bună.

Ne ajută să trăim mai mult
Cercetătorii endocrinologi consideră că un 

consum zilnic de mămăligă scade cu 60% riscul 
de boli psihice generate de disfuncţii tiroidie-
ne. De asemenea, consumul de mămăligă 
reglează concentraţia de glucoză în sânge, 
fiind de folos diabeticilor. Reduce cantitatea 
de colesterol din sânge, scăzând astfel riscul 
de ateroscleroză şi, implicit, de infarct. Mai 
mult, banala mămăligă revitalizează funcţiile 
sexuale, în special feminine. De asemenea, 
consumul de mămăligă este răspunzător şi 
de longevitate. Multă lume crede că mămă-
liga îngraşă. Ei bine, mămăliga moale are de 

patru ori mai puţine calorii faţă de pâine. Iar 
mămăliga vârtoasă are jumătate din caloriile 
pâinii. Încă din cele mai vechi timpuri, româ-
nii au folosit mămăliga ca leac. 

Cataplasme aplicate pe piept
Tratamentele pe care ni le făceau bunicile 

noastre în copilărie ne vindecau şi ne fereau de 
utilizarea abuzivă a antibioticelor. Mămăliga 

era la loc de cinste printre leacurile 

vechi. Pentru durere în gât şi răceală, se pun 
pe o tablă încinsă două linguri de mălai şi se 
stă cu nasul deasupra fumului produs, ame-
stecând continuu. În plus, se bea seara înainte 
de culcare un terci, ca o mămăligă subţire, 
în care se pune o bucăţică de unt. A doua zi, 
vă veţi simţi infinit mai bine. În popor, unul 
din adjuvantele cu o eficienţă incredibilă în 
pneumonie este tot faimoasa mămăligă. Se 
lasă să se răcească, cât poate suporta pielea, 
după care se întinde pe zona pieptului într-
un strat de două degete pe torace şi se ţine 
15 minute, după care se înlătură, iar pielea se 
şterge cu un tampon înmuiat în spirt camfo-
rat. Cataplasma cu mămăligă caldă e bună şi 
în bronşite, gripă, tuse cronicizată. Aceeaşi 
aplicaţie se face în zona rinichilor pentru 
tratarea colicilor renale şi a nefritelor, pe zona 
inferioară a abdomenului, ca remediu rapid 
pentru anexite şi cistite.

De folos şi în obezitate
Pentru urcior: se pune mămăliga caldă 

pe pleoape, schimbând-o cât se poate de des. 
În caz de lipom, se poate face un tratament 
cu cataplasme cu mămăligă tare. Se pune un 
strat de 3-4 cm pe locul lipomului, având grijă 
ca partea care vine în contact cu pielea să fie 

presărată cu tămâie fin pisată, aşa cum se pune 
sare pe o felie de pâine cu unt. Se aplică fierbin-
te, cât suportă pielea, şi se acoperă cu un obiect 
de lână, pentru a menţine temperatura locală 
ridicată. Tratamentul se face în fiecare seară şi 
se ţine până se răceşte mămăliga. Mămăliguţa 
e utilă şi celor care suferă de obezitate, deoare-
ce acest aliment conferă o senzaţie de saţietate 
extrem de rapidă, datorită fibrelor alimentare 
din compoziţia sa. Studiile de specialitate au 

arătat că la persoanele care consumă 
regulat porumb, anumite probleme 
generate de hipotiroidie, cum ar fi 
îngrăşarea, somnolenţa, lipsa de 
tonus fizic şi mental, sunt reduse 
considerabil. Gastrita hiperacidă şi 
ulcerul sunt ameliorate de consumul 
de mămăligă caldă în loc de pâine, 
mălaiul având, pe lângă efectul de 
reducere a acidităţii, şi o acţiune uşor 
calmantă, sedativă. 

De la mămăligă, la terci şi 
bulz 

În mod tradiţional, mălaiul se 
poate prepara în multe feluri: turtă în 

spuză, mălai în ţest (mălăiaş), mălai în tavă, 
terci, păsat, bulz, chitac, cocârţău. Porumbul 
ca atare se mai mănâncă şi fiert (în oală), fript 
(la spuză) sau făcut floricele (la tigaie). Mămă-
liga e şi ea de două feluri: pripită şi fiartă. Pe 
cea pripită o mănâncă mai mult orăşenii şi se 
prepară punând mălai puţin câte puţin în apa 
sărată fierbinte, aşa încât mămăliga să fiarbă 
în mod egal toată. Fierberea durează mai 
puţin decât la mămăliga vârtoasă, preferată 
mai mult la ţară. În acest caz, mălaiul se pune 
tot dintr-odată în apa sărată, se lasă să fiarbă 
până încearcă de mai multe ori să dea în foc, 
ca laptele. Atunci, se sparge cu făcăleţul. La 
sate, mămăliga vârtoasă nu se taie cu cuţitul, 
ci cu sfoară. Terciul de mălai nu e altceva 
decât mămăligă pe jumătate lichidă, pe care o 
mâncau copiii cu plăcere cu felii de brânză sau 
zeamă de prune. Păsatul este tot un fel de terci, 
însă mălaiul din care e făcut e mai grunjos, mai 
mare şi mai tare la fir. Cocoloşul sau bulzul se 
face din brânză învelită în mămăligă şi coaptă 
apoi pe cărbuni. În unele locuri, mălaiul se 
amestecă cu dovleac fiert. 

Am considerat necesar să vă 
oferim, spre o înţelegere cât 
mai completă a rolului benefic 
al legumelor şi fructelor în dieta 
noastră zilnică, şi câteva date 
privind conţinutul lor în vitamine 
şi minerale, precum şi efectele 
curative ale fiecărui fruct  sau 
a fiecărei legume folosită la 
prepararea salatelor de crudităţi.
Varza – excelent răcoritor, dă vitalitate 

corpului şi-l vitaminizează, îl mineralizează, 
fiind totodată şi un laxativ uşor. Conţine: 
vitaminele A, B, C şi cupru.

Morcovul – foarte bun vitaminizant, stimu-
lează creşterea la copii, măreşte rezistenţa la 
infecţii, măreşte acuitatea vizuală. Conţine:  vita-
minele A, B, oligoelemente şi săruri minerale.

Ceapa – este un stimulent general al sis-
temului nervos, diuretic, antiseptic, hipogli-
cemiant, hipnotic. Conţine:  mangan, cupru, 
iod, sulf, fosfor etc.

Fasolea verde – este uşor digerabilă şi 
un foarte bun vitaminizant şi mineralizant. 
Conţine:  mangan, cupru, magneziu, potasiu, 
calciu etc.

Salata verde – foarte bun mineralizant, 
combate insomniile. Conţine:  vitaminele A, 
B, C, D, E, oligoelemente  şi săruri minerale 
(fier, calciu, fosfor, iod, magneziu, zinc, cupru, 
sodiu, clor, potasiu).

Ţelina – mineralizant, vitaminizant, afro-
disiac, tonic al sistemului nervos şi muscular. 
Conţine:  vitaminele A, B, C, oligoelemente şi 
săruri minerale (magneziu, mangan, fier, iod, 
cupru, sodiu, potasiu, calciu, fosfor).

Prazul – vitaminizant, mineralizant, 
antiseptic, laxativ. Conţine:  vitaminele B, C, 
oligoelemente, săruri minerale (fier, calciu, 
fosfor, magneziu, sodiu, potasiu, mangan, sulf, 
siliciu) şi celuloză.

Roşiile – vitaminizante şi mineralizante. 
Conţin:  vitaminele A, B, C, K, PP, glucide, 
oligoelemente şi săruri minerale (calciu, 
fosfor, magneziu, sulf, zinc, cupru, fier, bor, 
iod).

Castravetele – un excelent răcoritor, febri-
fug, depurativ şi diuretic. Conţine:  vitaminele 
A, B, C, săruri minerale, oligoelemente şi 
săruri minerale (fier, calciu, fosfor, sodiu, 
potasiu, magneziu).

Mazărea – este bogată în vitamine, săruri 
minerale, amidon şi zaharuri. Conţine:  vita-
minele A, B, C, E şi fosfor, fier, calciu, sodiu, 
potasiu, clor, sulf, magneziu.

Păpădia – are rol important în combaterea 
şi tratarea anemiei, constipaţiei, nevrozei etc. 
Conţine:  clorofilă, levuloză, acizi graşi, ulei 
esenţial, alcaloizi şi oligoelemente, săruri 
minerale (fosfor, siliciu, sodiu, sulf, magne-
ziu).

Pătrunjelul – este foarte bogat în vitamina 
C (de patru ori mai bogat decât portocala şi 
varza) şi în săruri minerale. Conţine:  vitami-
nele A, B, C, oligoelemente şi săruri minerale 
(fier, calciu, fosfor, magneziu, sodiu, potasiu, 
iod, cupru, mangan, sulf).

Mărarul – ca şi pătrunjelul, tarhonul şi 
frunzele de ţelină, sunt foarte bogate în vita-

mine şi minerale şi nu trebuie să lipsească 
din salatele de crudităţi, fie că sunt folosite la 
preparare, fie pentru decorare.

Usturoiul – tonic vascular, hipoten-
sor, vermifug, fortifiant, diuretic, laxativ. 
Conţine:  vitaminele B, C, oligoelemente şi 
săruri minerale (calciu, magneziu, brom, 
iod, zinc).

Chimenul – stimulent al funcţiilor gastrice, 
diuretic, vermifug, carminativ.

Coriandru – carminativ, tonic, sedativ, 
vermifug, stimulent al funcţiilor gastrice şi 
biliare.

 Tarhonul – stimulează digestia, apetitul, 
bun diuretic, conţine minerale şi vitamine. 
Busuiocul – carminativ, spasmodic, sedativ, 
antimigrenos, diuretic, stimulează funcţiile 
gastrice.

Alte ingrediente:
Iaurtul şi smântâna – conţin:  vitaminele 

A, B, C, D, proteine, glucide şi lipide.
Telemeaua – conţine  vitaminele A, B, C, 

D, proteine, glucide, lipide.
Caşcavalul, parmezanul – produse cu 

valoare energetică ridicată.
Maioneza – (gălbenuş de ou şi de ulei 

vegetal) conţine:  proteine, lipide, substanţe 
minerale, vitaminele A, B1, B2, B6, B12, D, 
E, K, PP.

Tărâţe de grâu – săruri minerale (calciu, 
fosfor, fier etc.) fiind un bun remineralizant, 
tonic, laxativ.

Germeni de grâu – conţinut ridicat în 
săruri minerale, este un excelent tonic gene-
ral, remineralizant şi stimulent al funcţiilor 
stomacului, ficatului şi rinichilor.

(din Salate de legume  
şi fructe de F.Pavel)

Terapii cu  
pietre  

preţioase 

legumele şi conţinutul lor (1)

Mămăliga – aliment şi medicament

Ştiaţi că?
• 100 gr făină de porumb are 

351 calorii, 100 gr de pufuleţi au 
520 calorii.

• Mămăliga se taie perfect dacă 
lama cuţitului se umezeşte cu apă.

• Mămăliga nu mai face cocoloaşe dacă 
înainte de a pune mălaiul la fiert îl stropiţi cu apă rece. 

• Zahărul vanilat poate fi secretul mămăligii perfecte.
• Mămăliga nu îngraşă, dar combinată cu smântână 

şi brânză grasă, efectul va fi acelaşi ca în cazul unei cine 
copioase. În curele de slăbire, se recomandă iaurtul şi 
brânza de vaci. 
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Clubul dietelor de slăbit

Citesc cu nesaţ poveştile  
înmănuncheate sub rubrica 
de mai sus – poveşti de 
viaţă, sincere,  trăite, durute, 
dezghiocate în detalii, cu 
un final frumos,optimist, 
iar deseori, tragic sau chiar 
comic. Uneori incredibile, 
venite parcă din altă lume. 
Ceea ce am să vă povestesc 
eu, sunt poveşti care dor, 
mai ales că ele mi-au marcat 
întreaga  copilărie.
Aveam pe atunci 6-7 anişori, vârsta 

cea mai nevinovată, cea mai frumoasă, 
tocmai bună de a descoperi lumea,  a 
lega buchiile grămăjoară, a face năz-
bâtii... N-am avut noroc de o copilărie 
liniştită, chiar dacă părinţii şi-au dorit 
din tot sufletul să ne-o ofere. Nu din 
vina lor – am fost copiii foametei şi ai 
războiului. Pe ecranul memoriei incon-
tinuu rulează acei ani groaznici, plini de 
lipsuri, durere, boli... Acea rană, sfrede-
lită parcă de un cuţit, tocmai în adâncul 
sufletului, nu se va cicatriza niciodată în 
memoria generaţiei de atunci.

Mă bucur nespus de mult pentru 
copiii de astăzi care sunt asiguraţi cu de 
toate -  carte, hrană, haine şi mă amărăsc 
când văd că unii nu ştiu să preţuiască 
efortul părinţilor. Chiar dacă am fost 
săraci lipiţi pământului, am mulţumit 
lui Dumnezeu pentru bucuria de a trăi 
fiecare zi, fiecare clipă. 

Îl văd aievea pe bunul meu părinte, 
Nichita, care se întorsese din război cu 

o contuzie (care l-a şi pus în mormânt), 
urcând pe vremea foametei în podul 
casei bunicii Ana şi scormonind în 
borţile de şoareci în speranţa că găseşte 
niscai boabe ori crupe. Cu inima 
strânsă de durere, aduna într-un colţ 
de buzunar ceva crupe-tărâţe, pe care 
i le aducea mamei. Ea le amesteca cu 
lobodă, stevie, grâuşor, urzici şi alte 
verdeţuri şi ne opărea o fiertură rară 
(numită jeandră), că nu ştiai cu ce s-o 
mănânci – cu lingura ori s-o sorbi ca 
pe apă. Ne tolăneam pe burta lipită 
de coastele spatelor ( că asta eram, 
numai piele şi os!) şi sorbeam până ne 
ridicam puţin de la nivelul “lejancei”. 
După acea masă “pompoasă” mama ne 
privea cu lacrimi în ochi, apoi se uita 
la icoana din ungherul camerei şi zicea 
parcă cerându-şi iertare de la Bunul 
Dumnezeu: “Of, Doamne, Doamne! E 
greu azi pentru copii şi bătrâni, dar ce 
să mai zicem, noi, mamele, care legăm 
tei de curmei?..”

Tot în acea vreme de mare cumpănă 
malul Nistrului era asediat de o 
mulţime de căruţe şi “bidărci”, însoţite 
de bătrâni, mame cu prunci în braţe 
şi copii umflaţi de foame. Clocotea 
apa în Nistru de mulţimea oamenilor 
dezbrăcaţi, care se afundau pen-
tru a scoate din nămol acea scoică 
multrâvnită, băloasă şi puturoasă, pe 
care o mâncau aşa crudă.

Îmi amintesc un epizod de râs şi 
de plâns. Tăman când moş Pricoche 
Leşan, consăteanul meu, se apucă 
de nas şi scufundându-se sub apă, 

întorcând fundul gol spre drum, iaca 
îl vede secretara de la comitetul de 
partid Vertiujeni Maria Marcovna 
Pşenicinaia, care tocmai venea cu nişte 
“upolnomoci” în control la sovietul 
sătesc Napadova. În momentul când 
moş Pricoche scoase o coşcogemite 
scoică şi bucuros, nevoie mare, dădu 
s-o desfacă, o auzi pe secretară apo-
strofându-l: “Cac tebe ne stâdno, 
celovec?”. Iar moşul Pricoche, neştiind 
bine limba fraţilor, unde o trânteşte: 
“Stârno, stârno, da asta (arătând spre 
gură) ceri  di crăpăt!”. Şi fără pic de 
scrupule, o dezghiocă repejor şi o 
aruncă pe gâtiţă. Noi, copiii, alergam 
în urma trăsurii, să vedem ce indicaţii 
mai dă secretara.

În mintea mea dau năvală şi alte 
epizoade triste din anii foametei. 
Familia noastră trăia gard în gard cu 
casa preşedintelui sovietului sătesc 
Andrei Fiodorovici Tarnovschi, venit 
şi căsătorit la noi din s.Cuzmin, Trans-
nistria de astăzi. Aproape în fiecare zi 
la prânz, sub un dud rotat, se întin-
dea o masă ce scârţâia sub „povara” 
bunătăţilor pentru împuterniciţii de 
la raion. Toate produsele erau luate 
de la gura noastră, prin colectare de 
la populaţie – ouă, carne, lapte, brânză 
şi altele. Eu cu surioara mea Maria, 
culcaţi pe burtă  priveam prin gardul 
de nuiele ce se petrece în curte. Ne lăsa 
gura apă, când vedeam acea mămăligă 
galbenă şi rotundă ca un soare, cum 
se rupea în bucăţi, întingându-se în 
jumări şi brânză, apoi cum se înfulecau 

lacom lostopenele de carne din răci-
turi. Plângeam, înghiţind în sec, lin-
gându-ne mâinile de lacrimile amare, 
imaginându-ne că sunt picături de 
grăsime. Iar ei, „upolnomocennâie”, cu 
cefele groase şi mutrele roşii de gradele 
din paharele date peste cap, le ridicau 
în slăvi pe gazde, răsplătindu-le cu 
câte un „cracoviac” sau cu o pupătură 
de om beat.

După ce pleca alaiul de venetici, 
mătuşa Mărioara îl striga pe Leonaş, 
fiul lor, care fugise de la FZO (cu 
ajutorul tatălui-preşedinte) şi stătea 
zile întregi tolănit în fânul  din podul 
unei căsoaie, trăgând scara după el. 
Pentru Leonte mamă-sa pregătea 
o altă mămăligă, pe masă apărea şi 
sfânta pâinică. Priveam în continuare 
cu jind cum Leonaş înghite fără mare 
efort acele bucate. După ce îşi punea 
la cale burta, avea chef de distracţii. 
Cu  labele sale de urs, dar destul de 
îndemânatec, modela din mămăligă, 
jumări şi brânză „ursuleţi”(cocoloşi) 
şi dând la o parte nuielele din gard, 
îi  ducea la gura căscată şi plină de 
salivă a surioarei mele, apoi cu un 
„nechezat” satisfăcut şi veninos, o 
înghiţea tot el. Iar sora mea, care deja 
se vedea sătulă, începea să plângă 
amarnic... 

A trecut un car de vreme de atunci, 
dar calvarul foametei ne întunecă şi 
azi amintirea acelor ani de copilărie. 
Mulţi au plecat în lumea celor drepţi, 
unii sunt peste  hotare în căutarea unei 
hrinci de pâine, iar cei rămaşi la vatră 
sunt bătrâni, bolnavi şi neputincioşi. 
Poezia „Veniţi, prieteni dragi, ai foa-
mei” o dedic celora, care ne-au părăsit, 
care mai ţin în memorie groaznicii ani 
ai foametei:

Prieteni dragi, din vremea foamei,
Pe unde-aţi fi, cum mai trăiţi. 
Căci s-au cernut prin ceaţă anii,
Şi noi suntem îmbătrâniţi.

Amurgul amintirii doare,
Când vine din apusul mut.
 Deatât cu dor vă scriu scrisoare,
 Chemându-vă din zări şi lut.

Prieteni dragi, din vremea foamei,
Vă amintiţi de cel infern,
Când aşteptam la sânul mamei
Un strop din laptele matern.

Dar sânii mamelor secase
Hrăniţi cu lobodă şi ştir,
Iar noi sugeam din ţâţă – iască
Să nu ne-ngroape moartea-n cimitir.
 
Sau v-amintiţi cum Nistru-n valuri
Hrănitu-ne-a cu scoica din nămol.
Să-năduşim cel hău de foame
Şi ghiorăitul maţului cel gol.

Vă amintiţi de poduri măturate
De ultima nădejde – bob.
Să nu mâncăm pe săturate, 
Ca alţi copii născuţi pe-acelaşi glob.

Nicicând nu vom uita cea foame, 
Organizată care-a fost.
Nu vom uita în veci, O, Doamne!
Aşa lungimi de negru post.

Veniţi, prieteni dragi ai foamei,
În cimitirul bunilor părinţi.
Să-i pomenim pe ei şi cei de-o seamă,
Care de foame-au fost striviţi.

andrei CIoMâZGĂ,  
s. napadova, Floreşti

Dieta daneză este una dintre cele 
mai celebre cure de slăbire. Faima ei 
este dată de faptul că promite o sem-
nificativă scădere în greutate, între 7 
şi 14 kilograme, într-un timp relativ 
scurt (extrem de scurt, raportat la 
numărul estimat de kilograme pier-
dute). Însă veştile bune asociate cu 
dieta daneză nu se opresc aici! Aşa-
numita “cură de slăbire daneză” aduce 
cu sine şi o modificare a metabolis-
mului, ce influenţează în bine evoluţia 
ulterioară din punctul de vedere al 
greutăţii corporale a persoanelor ce 
urmează acest regim de slăbit.

Dieta daneză se bazează pe o ali-
mentaţie bine stabilită. Pe parcursul 
celor două săptămâni de regim (mai 
exact, 13 zile), persoanele care-l 
urmează trebuie să mănânce conform 
programului, respectând întocmai 
tipurile de alimente incluse, dar 
şi cantităţile specificate. În cele ce 
urmează, vă vom prezenta dieta dane-
ză, conţinând în detaliu meniurile 
pentru fiecare zi de regim:

Ziua 1
- mic-dejun: o ceaşcă de cafea 

îndulcită cu un cub de zahăr
- prânz: 2 ouă fierte tari + 400 gr 

spanac + 1 roşie 
- cină: 200 gr friptură de vită + 1 

salată cu ulei şi zeamă de lămâie 
Ziua 2 
- mic-dejun: o ceaşcă de cafea 

îndulcită cu un cub de zahăr
- prânz: 250 gr şuncă presată + un 

pahar de iaurt natural 
- cină: 200 gr friptură de vită + 1 

salată cu ulei şi zeamă de lămâie 

Ziua 3 
- mic-dejun: o ceaşcă de cafea 

îndulcită cu un cub de zahăr şi o felie 
de pâine prăjită

- prânz: 2 ouă fierte tari + 1 felie 
şuncă presată + 1 salată 

- cină: telină fiartă + 1 roşie + 
1 fruct proaspăt (măr, pară, por-
tocală) 

Ziua 4 
mic-dejun: o ceaşcă de cafea 

îndulcită cu un cub de zahăr şi o felie 
de pâine prăjită

prânz: 200 ml suc de portocale + 
un pahar de iaurt natural 

cină: 1 ou fiert tare + 1 morcov ras 
+ 250 gr brânză de vaci 

Ziua 5 
- mic-dejun: 1 morcov ras 
- prânz: 200 gr cod fiert cu zeamă 

de lămâie + 1 linguriţă unt 
- cină: 200 gr friptură de vită + 1 

ţelină rasă 
Ziua 6 
- mic-dejun: o ceaşcă de cafea 

îndulcită cu un cub de zahăr şi o felie 
de pâine prăjită

- prânz: 2 ouă fierte tari + 1 mor-
cov mare ras 

- cină: 1/2 pui + 1 salată cu ulei şi 
zeamă de lămâie 

Ziua 7 
- mic-dejun: 1 ceaşcă de ceai fără 

zahăr 
- prănz: se va sări peste masa de 

prânz
- cină: 200 gr cotlet de miel + 1 măr 
Ziua 8 
- mic-dejun: o ceaşcă de cafea 

îndulcită cu un cub de zahăr
- prânz: 2 ouă fierte tari + 400 gr 

spanac + 1 roşie 
- cină: 200 gr friptură de vită + 1 

salată cu ulei şi zeamă de lămâie 

Ziua 9 
- mic-dejun: o ceaşcă de cafea 

îndulcită cu un cub de zahăr
- prânz: 250 gr şuncă presată + un 

pahar de iaurt natural 
- cină: 250 gr friptură de vită + 1 

salată cu ulei şi zeamă de lămâie 
Ziua 10 
- mic-dejun: o ceaşcă de cafea 

îndulcită cu un cub de zahăr şi o felie 
de pâine prăjită

- prânz: 2 ouă fierte tari + 1 felie 
şuncă + 1 salată 

- cină: 1 ţelină fiartă + 1 roşie + 
1 fruct proaspăt (măr, pară, por-
tocală) 

Ziua 11 
- mic-dejun: o ceaşcă de cafea 

îndulcită cu un cub de zahăr şi o felie 
de pâine prăjită

- prânz: 200 ml suc de portocale 
+ un pahar de iaurt natural 

- cină: 1 ou fiert tare + 1 morcov 
ras + 250 gr brânză de vaci 

Ziua 12 
- mic-dejun: 1 morcov ras 
- prânz: 200 gr cod fiert cu zeamă 

de lămâie + 1 linguriţă unt 
- cină: 250 gr friptură de vită + 1 

ţelină rasă 
Ziua 13 
- mic-dejun: o ceaşcă de cafea 

îndulcită cu un cub de zahăr şi o felie 
de pâine prăjită

- prânz: 2 ouă fierte tari + 1 
morcov ras 

- cină: 250 gr pui + 1 salată cu ulei 
şi zeamă de lămâie

 Notă: Nu este permis consumul 
niciunui aliment în afara celor de 
pe listă! De asemenea, consumul de 
alcool sau sucuri (chiar şi cu îndul-
citori) este total interzis. Consumul 
a cel puţin 2 litri de apă plată zilnic 
este recomandat.

Machiaj în tonuri vibrante şi extra-
vagante sau nude - diafan şi natural 
- minimalist? Marile case de modă au 
pariat pe amândouă variante în noul 
sezon! Tendinţele în machiaj pentru 
toamnă/iarnă 2011-2012 ne oferă o 
paletă de stiluri contrastante.

Există însă câteva elemente predo-
minante care joacă rolurile principale 
în noile tendinţe în machiaj pentru 
toamnă/iarnă 2011-2012:

1. tenul mat, delicat şi luminos cu 
irizaţii reci ca de gheaţă (frosty), care 
este ideal în combinaţie cu folosirea 
unui ruj în tonuri închise, misteri-
oase;

2. portocaliul care este culoarea 
regină a colecţiilor de machiaj şi 
care se recomandă deopotrivă atât în 
machiajul ochilor, pomeţilor, cât şi al 
buzelor;

3. sprâncenele cât mai natural pen-
sate pentru un aspect tineresc;

4. buzele mate, fie ele machiate în 
tonuri naturale, nude sau în tonuri 
îndrăzneţe; nu sunt excluse nici glos-
surile ori rujurile lucioase pentru cine 
le adoră!

Machiajul buzelor
Rubiniul maiestuos sau vişiniul 

elegant, aubergine luxuriant, fucsia 
seducătoare, roşu ocru sau pasional 
sunt nuanţele bogate, desăvârşite, dar 
mate - care ne răsfaţă şi în această 
iarnă buzele.

Machiajul ochilor 
Aduce o ofertă intrigantă şi, toto-

dată, destul de flexibilă. Mai mult ca 
niciodată, pentru noul sezon s-a creat 
un festin al culorilor pentru toate 
gusturile: se poartă deopotrivă farduri 
în tonuri inspirate din culorile zilei, 
ale soarelui şi pământului: alb irizant, 
auriu strălucitor, galben luminos, 
portocaliul în toate nuanţele posibile 
de la cele mai deschise până la cele mai 
închise, kaki, nuanţe senzuale de maro 
dintre cele mai variate, iar la polul opus 

avem culori intense, senzuale care ne 
duc cu gândul la tainele nopţii şi cerul 
înstelat. Gri-ul antracit sau fumuriu, 
tonurile intense de albastru, dar şi 
cele de prună sunt câteva din culorile 
ce-ţi oferă posibilitatea să-ţi creezi un 
machiaj de seară luxuriant.

Texturile sunt extrem de ofertante: 
fie că preferi mate pentru un machiaj de 
zi, satinate ori din pulbere metalizată 
pentru seară, toate sunt la modă!

Pomeţii 
Joacă dublu rol în noile colecţii de 

machiaj:
1. vizibil machiaţi pentru un aspect 

natural - minimalist în tonuri de roz 
intens ori portocaliu, de preferat în 
texturi mate sau cel mult satinate pen-
tru un plus de prospeţime;

2. discret sau aproape inexistent 
machiaţi pentru un look dramatic.

În cadrul prezentărilor de modă 
recent lansate de celebri creatori de 
modă din întreaga lume, s-au abordat 
stiluri de machiaj din cele mai variate: 
umbre intense şi neglijent finisate ce 
conferă un look avangardist, linii pre-
cise de eyeliner pe o pleoapă naturală 
ideale unui stil clasic, dar şi machiaj 
nude, monocromatic în tonuri suave de 
piersică, bej-portocaliu şi chiar roz.

Însă cel mai abordat machiaj a 
adus în prim plan un look dramatic: 
gene rimelate din abundenţă, atât cele 
superioare, cât şi cele inferioare, pomeţi 
diafani şi buze rujate intens în tonuri 
de roşu-portocaliu, vişină coaptă sau 
prună.

Un look nu este complet fără o 
manichiură impecabilă. Unghiile sunt 
şi ele răsfăţate mai mult ca niciodată! 
Iarna 2012 aduce culori din cele mai 
elegante, dar şi extravagante în machi-
ajul unghiilor, cu texturi satinate, dar 
şi metalizate: albastru cobalt, verde 
smarald, kaki-auriu, gri antracit sau 
nuanţe de cafe-au-lait, ele domină cu 
succes colecţiile de machiaj din acest 
sezon.

Întâmplări adevărate

Nistrul ne-a salvat de la moarte...

Tendinţe de machiaj  
pentru iarna 2012dieta daneză
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Dumnezeu, iubindu-mă, mă 
tot pune la felurite încercări ca să 
nu mă plictisesc. Aşa a fost şi cu 
şoferia. Ne-am luat şi noi maşină. 
Atunci mi-a zis soţia că ar fi bine 
să-mi iau permis şi eu, că cine ştie, 
s-ar putea să fie nevoie vreodată 
să şofez. Pentru mine, lucrul ăsta 
a venit prea târziu, şi m-am dus la 
prima lecţie de şoferie cu emoţii de 
liceean, la un PECO, unde trebuia 
să mă întâlnesc cu instructorul. 
Tremuram rău pe marginea tro-
tuarului, ca la bacalaureat, şi îl 
aşteptam. Cel mai bun lucru era 
că omul nu mă cunoştea. 

A venit cu o Dacia de pe vremea 
lui Ceauşescu, căreia, când i-a pus 
o frână, chiar în faţa mea, i-au 
sărit şuruburile pe jos. Le-a adunat 
tacticos şi le-a pus la locul lor, igno-
rându-mă. Era mecanicul absolut, la 
întâlnirea cu imbecilul absolut. 

Locul mortului 
Nea Ilie era plin de vaselină 

şi avea un fes slinos pe cap. M-a 
citit din prima, şi-a dat seama 
cu cine are de-a face. Dacă m-ar 
fi cunoscut, mi-ar fi spus: «Vai, 
maestre, ce onorat sunt să vă fiu eu 
instructor!» Când mi-a zis, fără să 
se uite la mine: “Bă, asta e cheia!”, 
am îngheţat. “Fii atent, a continuat 
el, ambreiajul este tata, frâna este 
mama, iar acceleraţia este copilul 
tâmpit care aleargă până ce dă cu 
capul în prima maşină.” 

Absolut genial! Apoi îmi spune 
scurt: “Treci în locul meu!” Eu, spe-
riat: “Lasă-mă, nene, că n-am mai 
pus în viaţa mea mâna pe aşa ceva”. 
El: “Bă, tu nu te-ai săturat să stai pe 
locul mortului şi să te conducă toţi 
tâmpiţii?” Şi atunci m-am gândit să 
strig şi eu la poporul român: “Popor 
român, nu te-ai săturat să stai pe 
locul mortului şi să fii condus de 
toţi tâmpiţii?” Era o adevarată resu-
scitare, domnule! Şi îmi tot repeta: 
“Hai, hai, învaţă să conduci!” Ceea 
ce a urmat a fost incredibil. M-a 
scos direct în trafic. Şi eu trebuia 
să am mâna pe volan, pe chei, pe 
schimbătorul de viteze, trebuia să 
mă uit în cele două oglinzi, dar şi în 
ochii lui. “Unde te duci, măăă? Nu 
vezi unde mă bagi? O calci pe baba 
aia! Nu te uiţi în spate? Vezi, băă, 
că intră ălă în tine!” Şi m-a ţinut 
aşa, de îngheţam şi transpiram tot, 
două zile la rând! Nu mai eram 
sănătos! Nici un rol, în viaţa mea, 
nu m-a solicitat atât de mult, şi nu 
m-a adus într-o asemenea stare. În 
a treia zi s-a liniştit de tot. Stătea 
bătrânul cu o mână pe volan şi cu 
fesul pe ochi. Dormea, domnule! 
“Înseamnă că am început să conduc 
bine”, mi-am zis. 

Crucea Sfântului Andrei 
Nu l-aţi văzut pe Puric, dis-

peratul, între Maestrul său care 
dormea şi traficul din Bucureşti. 
Şi, târându-mă încet-încet, am 
trecut pe lângă un cimitir. Atunci 
Maestrul a deschis ochii: “Bă, vezi? 
Aici e o fostă elevă de-a mea!” Mie 
mi-a îngheţat coloana vertebrală. 
“În cimitir?” “Păi da! Nu e singură, 
e cu soţul!” “Cum a ajuns acolo?” 
“Tot aşa, bă, ca şi tine, nu a oprit 
la Crucea Sfântului Andrei, aia pe 
unde trece trenul. Păi, băă, când 
vezi o cruce, nu te opreşti să te 
închini? Treci ca animalul? Ce-o fi 
cu graba asta, că tot acolo ajungi!” 
Omul ăsta m-a creştinat pe mine, 
teologul lui peşte. Avea drepta-
te! Când vezi Crucea Sfântului 
Andrei, te uiţi în dreapta şi nu crezi 
nici măcar în ăla de-ţi face semn cu 
steagul, că e ţara plină de proşti. 

Vei învăţa să conduci când vei 
şti să te fereşti de proşti, nu când 
vei şti legea!!! dan PUrIC

Permisul auto 
Supărat că tre-

buie să-şi între-
rupă munca la 
portretul pe care 
voia să-l finiseze 
cât mai repede, 
„marele maes-
tru” a intrat ca o 
furtună în clasa 

unde lucrau noii săi ucenici,  i-a cân-
tărit din ochi şi a rostit:

– Chiar crede cineva din voi că e 
capabil să devină pictor?

Majoritatea elevilor s-au şifonat 
şi au rămas cu ochii în pământ. Doar 
unul, pipernicit şi slab, a rezistat pri-
virii lui şi a răspuns:

– Eu cred.
– Poftim? s-a prefăcut că nu-l aude 

bine învăţătorul său.
– Eu  voi ajunge pictor…
Surprins de îndrăzneala lui, maes-

trul s-a oprit în faţa şevaletului la care 
se chinuia copilul şi s-a răstit la el:

– Pretinzi cumva că ceea ce faci aici 
este pictură?

Băiatul a rămas înţepenit de frică. 
Durerea pe care o simţea mereu în 
picioarele sale deformate i s-a urcat 
în piept.

– Ştii cum aş numi eu mâzgăleala 
asta a dumitale? a insistat maestrul. O 
adevărată porcărie!

I-a aruncat cuvintele răstit, cu 
ciudă, de parcă toată frustrarea sa ar 
fi fost cauzată de micul schilod din 
faţa sa. 

– Iată verdictul meu, a continuat 
învăţătorul răspicat: nu ai talent! Nu 
ai vocaţie de pictor şi niciodată nu vei 
realiza nimic de preţ în artă. Aşa că 
mi-ai face o mare favoare, dacă nu m-ai 
obosi mai mult cu prezenţa ta aici.

În hohotele de râs ale colegilor, 
bietul copil şi-a strâns în grabă lucru-
rile şi, cu ochii în lacrimi, a zbughit-o 
din atelier…

Numele lui era Toulouse-Lautrec, 
iar două decenii mai târziu, lucrările 
sale, inspirate din viaţa boemei din 
Paris, aveau să fie acceptate în Muzeul 
Louvre, alături de cele mai valoroase 
capodopere ale picturii mondiale.

Întâmplarea, de altfel, nu e singu-
lară…

Învăţătorul lui Einstein l-a decla-
rat pe acesta inapt pentru ştiinţele 
exacte, lăsându-l corigent la matema-
tică. Naturalistul Karl Linné, fizicienii 
Franklin şi Curie, inventatorii Morse şi 
Edison, scriitorii Byron, Gogol, Edgar 
Poe şi chiar savanţii Newton, Darwin şi 
Lobacevski erau consideraţi în şcoală 
elevi incapabili. Şaliapin, din „lipsă” 
de voce, n-a fost primit în rândurile 
coriştilor din şcoala unde învăţa.

Deci, nu toţi învăţătorii sunt capa-
bili să depisteze acea scânteie sacră 

din care se naşte mai târziu lumina 
genialităţii. O mică neatenţie poate 
ucide un mare talent, pentru că foarte 
mulţi dintre tinerii etichetaţi greşit aşa 
şi nu pot depăşi sentinţa nimicitoare 
şi, chiar fiind înzestraţi cu aptitudini 
mai mult sau mai puţin distincte, nu se 
încumetă să meargă înainte…

Fireşte, adevăratele stele, după 
spusele lui Tagore, nu se tem că vor 
fi luate drept licurici, dar această 
încredere apare mult mai târziu, 
când cel vizat are deja conştiinţa 
valorii personale. La început de cale, 
talentul are nevoie de încurajare şi 
protecţie. Mediocritatea, în virtutea 
obrăzniciei sale arhicunoscute, dă din 
coate şi iese de sinestătător la supra-
faţă, pe când talentul, fără susţinere, 
se pierde.

Predestinarea e doar un început. Ea 
ne arată marea, dar nu ne învaţă şi cum 
să înotăm. Noi înşine trebuie să avem 
curajul de a ne arunca în valuri! 

Mulţi ştiu că au potenţe creatoare, 
dar nu fac mai nimic pentru a şi le 
dezvolta, justificându-se prin faptul 
că, chipurile, n-au descoperit la timp 
domeniul pentru care erau predesti-
naţi. E doar o scuză (o scuză a celor 
care nu vor să muncească), pentru 
că nu vocaţia e cauza ratării lor, ci 
lenevia! 

Nerealizate rămân, în fond, persoa-
nele care trăiesc fără nici un ideal, fără 
nicio ţintă. Aceste persoane, după cum 
zicea Seneca, trec prin viaţă ca nişte 
fire de paie pe un râu: nu ele se mişcă, 
ci curentul le poartă.

Omul în care mocneşte scânteia 
talentului nu se lasă purtat de curent. 
El luptă, se opune, caută şi, principalul, 
ştie că adevărata vocaţie este, întâi de 
toate, vocaţia pentru muncă în genere 
şi abia apoi – vocaţia pentru un dome-
niu concret al activităţii de creaţie.

Majoritatea oamenilor talentaţi 
îşi „ghicesc” intuitiv vocaţia şi merg 
în întâmpinarea ei cu toate forţele 
spirituale.

– Cel chemat să realizeze lucruri 
mari, afirma Schopenhauer, simte 
aceasta în chip tainic şi, de tânăr, 
îşi orientează activitatea spre acel 
domeniu, ca albinele spre urdinişul 
stupului. 

E vorba, desigur, de situaţiile feri-
cite, în care şi talentul, şi anturajul 
în care se educă, au aceeaşi direcţie 
a dezvoltării. Totuşi, de foarte multe 
ori, vocaţia pare ascunsă, iar omul de 

talent e nevoit să caute şi să probeze 
mai multe căi şi variante…

Recent, un grup de savanţi a încer-
cat să afle cu ce s-au ocupat cei mai 
înzestraţi dintre contemporanii lor 
până a-şi alege activitatea care i-a 
consacrat. După luni de muncă, a fost 
scos în evidenţă faptul că aproape două 
treimi din ei şi-au schimbat profesia de 
mai multe ori, ceea ce demonstrează 
că descoperirea adevăratei vocaţii nu 
se face instantaneu sau neapărat în 
copilărie.

Ne-o confirmă şi biografiile unui 
şir întreg de celebrităţi.

Dostoievski, de exemplu, înainte 
de a se afirma ca prozator, s-a pregătit 
pentru cariera de inginer militar. Tot 
de militărie a fost legată şi tinereţea 
lui Alexandru Donici, care a absolvit 
liceul militar din Petersburg în grad 
de sublocotenent. Ceaikovski s-a con-
sacrat muzicii relativ târziu – după ce 
a absolvit colegiul juridic şi a lucrat 
câţiva ani la Ministerul Justiţiei. Cehov 
a practicat la început medicina. Walter 
Scott – avocatura. Beaumarchais a 
fost ceasornicar, profesor de harpă la 
curtea regală, traficant de arme şi chiar 
agent secret în Anglia. François Rabe-
lais s-a călugărit de tânăr şi a trăit mai 
mulţi ani la Mănăstirea Cordelierilor, 
pe care a părăsit-o din cauza rigorilor 
exagerate, apoi a studiat dreptul şi 
medicina, ajungând să fie cunoscut 
mai întâi ca anatomist. Albert Camus 
a fost funcţionar la prefectură, agent 
maritim, actor şi, abia în cele din urmă 
– romancier şi dramaturg. Antoine de 
Saint-Exupéry s-a pregătit ca arhitect 
la Institutul Artelor Frumoase din 
Paris, apoi – ca pilot în aviaţie, pier-
zându-şi viaţa   într-o misiune militară. 
Eugen Ionescu a predat mai întâi limba 
franceză la Liceul „Sf. Sava” din Bucu-
reşti. 

Aşadar, ar fi total greşit să credem 
că doar o facultate de filologie îţi oferă 
şansa de a te afirma ca scriitor. Mihai 
Eminescu, să zicem, n-a avut nevoie 
de ea, ca să rămână în istorie, inclu-
siv, ca întemeietor al limbii române 
moderne.

Important e să-ţi găseşti vocaţia şi 
să trăieşti pentru ea. Contează nu ceea 
ce crede altul despre tine, ci atitudinea 
pe care o ai tu însuţi faţă de talentul 
tău. Ca să te afirmi, trebuie să cutezi, 
să mergi înainte, mereu înainte, depă-
şind rătăcirile, mizeria, nedreptatea şi 
propriile tale slăbiciuni. Mai ales, pe 
ele! Şi, principalul – să nu te opreşti, 
să nu dai înapoi, să nu te mulţumeşti 
cu victoria zilei curente. 

Talentul înseamnă, în primul rând, 
perseverenţă!  

aurelian SIlVeSTrU

Vocaţia

„A fost odată o pasăre. Împodo-
bită cu o pereche de aripi desăvâr-
şite şi pene strălucitoare, colorate 
şi minunate. În sfârşit, o vietate 
creată ca să zboare liberă şi slobo-
dă în cer, să-i bucure pe cei care o 
zăresc.

Într-o zi, o femeie văzu pasărea şi 
se îndrăgosti de ea. Îi urmări zborul 
cu gura căscată de uimire, cu inima 
bătându-i mai repede, cu ochii stră-
lucindu-i de emoţie. Se îndemnă să 
zboare împreună cu ea şi amândouă 
călătoriră prin cer într-o armonie 
desăvârşită. Ea admira, venera, pro-
slăvea pasărea.

Dar îi veni atunci un gând: poate 
că pasărea vroia să cunoască cine 
ştie ce munţi îndepărtaţi. Şi femeia 
se simţi înfricoşată. Înfricoşată că nu 

va mai simţi niciodată acelaşi lucru 
pentru altă pasăre.

Şi se simţi invidioasă, invidioasă 
pe capacitatea de zbor a păsării. Şi se 
simţi singură. Şi cugetă: “am să instalez 
o capcană. Data viitoare când va veni 
pasărea, ea nu va mai pleca”.

Pasărea, îndrăgostită şi ea, reveni a 
doua zi, căzu în capcană şi fu închisă 
în colivie.

Şi ea privea zilnic pasărea. Avea la 
dispoziţie obiectul pasiunii sale şi-l 
arăta prietenelor ei care comentau: 
“Dar tu eşti cineva care are totul”. 
Între timp, începu să se simtă o ciu-
dată transformare: cum avea pasărea 
la dispoziţie şi nu mai era nevoită 
să o cucerească, îşi pierdu interesul 
pentru ea. Pasărea, nemaiputând 
să-şi dea glas sensului vieții sale, 

începu să slăbească, pierzându-şi 
strălucirea, se urâţi – şi femeia nu-i 
mai dădea nici o atenţie, mulţumin-
du-se doar să o hrănească şi să-i 
curețe colivia.

Într-o bună zi, pasărea îşi dădu 
duhul. Femeia fu cuprinsă de-o adâncă 
tristețe şi-şi ducea zilele cu gândul la 
ea. Nu-şi amintea însă de colivie, îşi 
aducea aminte doar de ziua când o 
văzuse pentru prima oară zburând 
mulţumită printre nori. Dacă s-ar fi 
observat pe sine însăşi, ar fi desco-
perit că ceea ce-o emoţiona atât de 
mult la pasărea aceea era libertatea 
ei, energia aripilor ei în mişcare, nu 
trupul ei fizic.

Fără pasăre şi viaţa ei îşi pierdu 
sensul şi moartea veni să-i bată la 
uşă. “De ce ai venit?”, o întrebă ea pe 
moarte. “Pentru ca tu să poţi zbura 
iarăşi cu pasărea în cer”, răspunse 
moartea. “Dacă ai fi lăsat-o să plece 
şi să se întoarcă nestânjenită, ai fi 
iubit-o şi admirat-o şi mai mult; 
acum însă ai nevoie de mine ca să o 
reîntâlneşti”.

Paulo Coelho
Unsprezece minute 

(fragment)

Picături de 
rouă colbuită
• Unde se fac mări artificiale, se 

usucă râurile naturale.
• Încălzirea globală e rezultatul ati-

tudinei reci a omului față de ocrotirea 
naturii.

• Să ocrotim izvoarele, dacă sperăm 
să păstrăm oceanele.

• Majoritatea cântecelor noastre 
populare încep cu „Frunză verde”, fapt 
care demonstrează marea dragoste 
a strămoşilor față de natură. Noi, 
contemporanii, dacă vom prelungi şi 
în viitor bătaia de joc  față de natură, 
urmaşii noştri vor începe cântecele cu 
„Frunză galbenă uscată...”.

• „Ocrotiți natura ... de om”.
• De când a ajuns omul pe Lună 

chiar şi ea se îngrijorează: „Oare ce va 
fi cu pământul?”.

• Cu an ce trece tot mai puțină apă 
potabilă rămâne pe globul pământesc. 
Prea multă apă se bate în piuă când vine 
vorba de ocrotirea izvoarelor.

Ion dIordIeV

Ţestoasa de pe stâlp
Un tânăr mergea pe jos printr-

un sat şi la un moment dat decide 
să ia o pauză. Se aşează pe o bancă, 
unde se afla un om mai în vârstă şi 
încep, firesc, să vorbească despre 
ţară, guvern, despre legiuitori şi cei 
asemenea lor.

Domnul îi spune tânărului:
- Eu îi compar pe parlamentari 

şi pe alţii asemenea cu o broască 
ţestoasă aşezată pe un stâlp.

Intrigat, tânărul îi spuse:
- Eu nu înţeleg această analogie ... 

Ce vreţi să spuneţi, domnule?
Domnul a explicat:
- Dacă te plimbi prin ţară şi vezi 

cumva o broască ţestoasă stând în 
echilibru pe capătul de sus al unui 
stâlp de gard, ce poţi să te-ntrebi?

Văzând nedumerirea de pe faţa 
tânărului, continuă cu explicaţia:

- În primul rând: Nu înțelegi cum 
A AJUNS acolo.

- În al doilea rând: Nu poţi să 
crezi că STĂ acolo.

- În al treilea rând: Ştii sigur că 
nu ar fi putut SĂ AJUNGĂ ACOLO 
SINGURĂ.

- În al patrulea rând: E clar că 
N-ARE CE CĂUTA ACOLO.

- În al cincilea rând: Eşti convins 
de faptul că aceasta NU VA FACE 
NIMIC FOLOSITOR cât timp stă 
acolo.

Concluzia: singurul lucru raţio-
nal ar fi s-o ajuţi să coboare, iar ca 
să o ajuţi să coboare trebuie să fii 
ACOLO, la VOT.

* * *
definiţia globalizării
Întrebare: Care este cea mai ade-

vărată definiţie a globalizării?
Răspuns: Moartea prinţesei 

Diana!
Întrebare: Cum aşa?
Răspuns: O prințesa engleză cu 

un amant egiptean are un accident 
într-un tunel francez... ...într-o 
maşină germană cu motor olandez, 
condusă de un belgian, îmbătat cu 
wiskey scoţian, urmărită fiind de 
paparazzi italieni pe motociclete 
japoneze. Prințesa era tratată de un 
doctor american cu medicamente 
braziliene. Şi chestia asta îţi este 
trimisă de un român, iar tu o citeşti 
pe un monitor coreean, asamblat 
de muncitori din Bangladesh într-o 
fabrică din Singapore, transportat 
cu vapoare de indieni şi descărcat 
de sicilieni, transportat din nou în 
camioane conduse de şoferi turci şi, 
în final, vândută ție de evrei.
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  Scrisoarea lunii ianuarie

Până la 25 februarie aşteptăm la redacţie 
răspunsurile la întrebările concursului, publi-

cate în numărul ianuarie al revistei „Natura”. În plus, 
completăm lista cadourilor – 10 persoane care vor oferi 
răspunsuri corecte şi complete vor primi nu doar câte un 
Calendar 2011, dar şi câte un maiou. Grăbiţi-vă, adevărata 
competiţie abia începe!

Decupează talonul şi noi  
îţi abonăm prietenul!
Dragii noştri, am înţeles că unii dintre voi au cam 

uitat unde au pus cotorul abonamentului la revista 
„Natura”. Treacă şi fără copia abonamentului vostru!, 
cu condiţia că data viitoare veţi fi mai atenţi cu lucru-
rile importante (nu de alta, dar cotorul – adică partea 
a doua a abonamentului, cu ştampilă de la poştă, vă 
poate trebui oricând pe parcursul anului, mai ales când 

poştăriţa întârzie să vă aducă revista).
Decupaţi şi expediaţi talonul completat citeţ şi puteţi 

câştiga, pentru un prieten, un abonament la „Natura” 
pentru perioada aprilie-iunie 2012. Data limită de  expe-
diere a talonului – 25 februarie 2012. 

Datele tale personale de contact 
Nume_____________________________
Telefon____________________________
e-mail _____________________________
Adresa completă a prietenului pe care vrei să-l abonezi
________________________________
________________________________

%

Cine ştie câştigă!

Fiecare om are un 
loc scump şi drag 
sufletului, fie că e 

baştina - locul unde s-a 
născut şi a crescut, fie 
alt loc, devenit important, 
datorită faptului că i-a fost 
hărăzit de soartă.
Satul Bahmut, pe care vreau să 

vi-l prezint, are o aşezare pitorească 
în spaţiul Pruto-Nistrean, în inima 
Codrilor seculari din regiunea Cen-
tral-Vestică a R. Moldova, la 18 km 
depărtare de centrul raional Călăraşi 
şi 70 km de oraşul Chişinău, capitala 
ţării. Autostrada şi calea ferată Chişi-
nău - Ungheni oferă sătenilor noştri 
posibilităţi largi de comunicare cu 
multe localităţi şi regiuni nu numai 
din ţară, ci şi de peste hotare.

După cum susţin istoricii, loca-
litatea a fost atestată documentar la 
3 iunie 1429, ca moşie boierească 
stăpânită de fraţii Lazăr. Satul a purtat 
şi un alt nume – Pojarna. Însă Pojarna 
nu a ţinut în timp. Există o versiune 
conform căreia Bahmut vine de la 
„bahnă”, precum sunt numite locurile 
mlăştinoase din împrejurimi. Dar 
mai credibilă este varianta conform 
căreia numele satului ar veni de la cel 
al boierului Bahmătă, care a stăpânit 
cândva aceste moşii.

Aşezat între păduri, satul nu a 
fost niciodată mare, resimţind întot-
deauna acut problema lipsei tere-
nurilor agricole. În schimb, natura 
ne-a oferit privelişti de o frumusețe 
rară. Din orice direcţie ne deplasăm 
spre Bahmut în faţă se arată peisaje 
care ne bucură sufletul şi ne încântă 
privirea.

Cu adevărat misterioase sunt dea-
lurile impunătoare, învăluite în ceaţă 
şi nori în zilele de toamnă, ce-şi ridică 
maiestuos frunţile în înaltul cerului, 
atingând altitudini de circa 400 m.

Pentru a avea o privire cât mai 
cuprinzătoare asupra împrejurimilor, 
cel mai bun punct de observaţie este 
dealul Veveriţa (circa 407 m). Ca să 
ajungi în acest loc te poţi deplasa de 
la gara Bahmut spre est, traversând 
pădurea Veveriţa. Urcuşul este un pic 
dificil, deoarece pe panta dealului se 
dezvoltă alunecări de teren şi ravene, 
de asemenea  un hârtop cu versanţi 
abrupţi. Dar, odată ajuns pe culmea 
dealului, îţi dai seama că efortul a 
meritat şi e răsplătit din plin. Spre 
nord ţi se înfăţişează Ciulucurile  şi 
cât cuprinde zarea, tot sate şi dealuri. 
Spre sud – cele mai înalte dealuri de pe 
podişul Codrilor. Îţi pare că cerul s-a 
rezemat un pic să se mai odihnească, 
sprijinindu-se pe culmile lor, iar peste 
ele, în toiul verii, aruncată, o haină 
de un verde strălucitor – pădurea, 
veşnic tânără, fremătând. Ea ascun-
de o mulţime de taine şi frumuseţi: 
arborii seculari – falnicii goruni, 
arţari, carpeni, tei, paltini, frasini 
-  ce mai păstrează în foşnetul frun-
zelor plăpânde zbuciumul şi căldura 
doinelor străbune. Iar în locurile cele 
mai înalte – fagul, cu tulpina-i lumi-
noasă, domină priveliştea. Sub braţele 
viguroase ale arborilor se adăpostesc 
„fraţii” mai scunzi – alunul, cornul, 
sângerul, păducelul, lemnul-râios, 
dârmozul, călinul – ce nu-şi pot croi 
drum spre înaltul cerului, spre lumina 
dătătoare de viaţă a Soarelui. Iar pe jos, 
măi frate, un covor - sărbătoare, de zile 
mari. De cu primăvara devreme până 

toamna târziu aici se perindă culorile, 
oferindu-ne posibilitatea de a  vedea 
vestitele viorele, lăcrimioare, mierea-
ursului, leurdă, toporaşi, clocotici şi 
mai rar întâlnitele: ghiocelul nival, 
năvalnicul, colţişorul pentafoliat, 
vinariţa, căpşuniţa roşie, orhideea.

„Muncesc” din greu şi apele curgă-
toare, apele subterane, toate pâraiele, 
izvoarele, râuleţele ce străbat pantele 
înclinate ale dealurilor, provocând 
alunecări de teren, sculptând rave-
ne, dezgolind straturile de roci şi 
oferindu-ne posibilitatea de a studia 
trecutul geologic. Aflorimentele de 
roci de la Râpa lui Ranciu, ce se află 
la est de localitate, râpa Balan, râpa 
de la Veveriţa sunt reprezentate prin 
argile şi nisipuri de vârstă neogenă, 
formate pe fundul mărilor Badeniană, 
Sarmaţiană, Mioţiană.

Pe solurile cenuşii şi brune de 
pădure harnicii consăteni cultivă 
viţa de vie, pomi fructiferi, porumb, 
floarea soarelui şi alte culturi agricole 
necesare existenţei noastre.

Pentru mine, ca şi pentru con-
sătenii mei, Bahmutul este identic 
cu casa, cu familia. Este locul unde 
revenim din lungi călătorii, locul 
unde se perindă zilele şi ne mistuie 
grijile, unde ne plângem nenorocirile 
şi sărbătorim succesele; locul unde 
Dumnezeu ne-a arătat splendoarea 
creaţiei sale, unde oamenii se iubesc, 
se mai şi ceartă, unde ne trăim visele şi 
unde ne pândeşte dezamăgirea; locul 
care ne vrăjeşte şi ne încântă, unde 
devenim mai buni şi mai înţelepţi.

Aici trăim de secole – la Bahmut.
Maria CIorCHInĂ,  

profesoară de geografie, 
Gimnaziul Bahmut, Călăraşi

Bahmut - satul drag inimii mele
Principala 

întrebuinţare a 
unui bec este de 
a face lumină 
din momentul 
în care se acţi-
onează între-
rupătorul. Ne 
luminăm locu-

inţele că să pregătim ceva la bucătărie, 
să citim o carte, să creăm atmosferă 
în timpul sărbătorilor etc. În ultima 
perioadă omul utilizează relativ raţi-
onal sursele de energie, fiind pus în 
situaţia de a economisi. În Uniunea 
Europeană becurile economice au 
devenit obligatorii. În casele moldove-
nilor ele sunt utilizate tot mai des, dar 
nu se ţine cont că acest fapt s-ar putea 
transforma pentru R. Moldova într-o 
adevărată bombă toxică cu ceas. Din 
cauza mercurului pe care îl conţin, 
acestea trebuie montate şi păstrate cu 
grijă, ca să nu se spargă şi nu trebuie 
aruncate la gunoi (de altfel, exact aşa 
ca şi în cazul becurilor obişnuite). 
Dar în R. Moldova nu există nicio 
întreprindere de prelucrare a lăm-
pilor economice şi marea majoritate 
a becurilor ajung la coşul de gunoi, 

de unde, în consecinţă, cele câteva 
grame de mercur din fiecare bec sau 
tub economic se răspândesc în aer, 
apoi în sol şi ajung, în cele din urmă, 
în apele freatice.

Specialiştii de la Laboratorul de 
încercări ale produselor industriale 
din cadrul Institutului Naţional de 
Standardizare şi Metrologie (INSM) au 
stabilit că deşi durata de viaţă a becu-
rilor economice este mai mare decât a 
celor incandescente, totuşi, ea variază 
din diferite cauze. Problema este că 
lămpile economice sunt foarte sensibile 
la devierile de tensiune, la umiditate, 
la numărul de conectări-deconectări. 
Astfel, durata lor de exploatare poate 
fluctua între trei mii şi 15 mii de ore. De 
asemenea, spectrul de redare a culori-
lor este mai scăzut cu circa 60% în cazul 
lămpilor fluorescente, în timp ce la cele 
incandescente ajunge la 90%.

În cazul becurilor economice, 
lumina este creată prin descărcarea de 
mercur la presiunea joasă. Astfel, pe 
lângă faptul că mercurul prezintă un 
pericol pentru sănătate în cazul dete-
riorării becului, aceste becuri necesită 
ceva timp până vor ajunge la intensi-
tatea maximă. Lămpile fluorescente 
compacte sau cele luminiscente trebu-
ie montate sau demontate foarte atent, 
ca nu cumva să se spargă în locuinţă. 
Acestea conţin vapori de mercur foar-
te periculoşi pentru sănătatea omului. 
Lămpile uzate ar trebui colectate în 
puncte concrete şi supuse prelucrării, 
ca vaporii de mercur să nu ajungă în 
mediul ambiant. În Moldova însă nu 
există o astfel de întreprindere şi nici 
nu se pune problema în discuţie.

O altă problemă sesizată de speci-
aliştii de la laboratorul menţionat este 
că pe piaţa din Moldova există cantităţi 
mari de becuri necorespunzătoare 
cerinţelor. Până în prezent, din toate 
lămpile verificate în cadrul laborato-

rului, în circa 80% din cazuri datele 
de pe cutie nu corespund cu valorile 
reale ale lămpii. Din păcate, la INSM au 
venit foarte puţine firme care importă 
astfel de lămpi pentru a le verifica, ei 
având datele de la doar patru firme 
producătoare care exportă în Moldova, 
de aceea nu se pot pronunţa asupra 
calităţii tuturor becurilor de pe piaţă, 
mai ales că agenţii economici nu sunt 
obligaţi să facă verificările de rigoare.

Conform Centrului Naţional 
pentru Sănătate Publică (CNSP), în 
stare intactă, lămpile nu prezintă un 
pericol pentru sănătate, totuşi, dacă 
aţi spart un tub luminescent într-o 
încăpere cu volumul de 30 metri 
cubi, la temperatura de 20 de grade 
Celsius, concentraţia vaporilor în 
aer poate atinge nivelul de 2 mg/
metru cub şi poate avea efecte toxice 
acute asupra organismului omului.  
În realitate, problema acestor becuri 
este legată de reciclare. În municipiul 
Chişinău, la întreprinderile indus-
triale sunt acumulate circa 69.921 
de lămpi uzate. CNSP estimează că 
numărul total pe republică al lăm-
pilor luminiscente uzate constituie 
700-800 mii de bucăţi. 

Din păcate situaţia rămâne în con-
tinuare alarmantă deoarece ne lipseşte 
un  sistem centralizat de colectare. 
Cetăţenii aruncă lămpile cu mercur la 
gunoi sau le îngroapă în pământ, con-
siderând că, astfel, scapă de problema 
mercurului. Nimic mai greşit...

Medicii recomandă ca, în cazul 
în care aţi spart un recipient care 
conţine mercur, să aerisiţi încăperea, 
să nu atingeţi cioburile şi să folosiţi 
mănuşi pentru a strânge resturile. Să 
nu utilizaţi aspiratorul, ci o mătură. 
În cazul în care cantitatea de mercur 
este semnificativă, ar fi bine să che-
maţi specialiştii în domeniu pentru 
a curăţa locul cu substanţe care neu-
tralizează mercurul.

 Mircea MITroFan

Cititorul abordează problema

Becurile arse sunt toxice!
Ce facem cu becurile arse? O întrebare fără răspuns  

în R. Moldova?

Bună ziua, multstimați membri ai 
redacției „Natura”!

Mă numesc Ala Bivol, sunt diri-
gintele clasei a IV-a „C” din Liceul 
Teoretic Răzeni, raionul Ialoveni.

Deja al treilea an, împreună cu dis-
cipolii mei, trăim vâltoarea evenimen-
telor din țară cu revista dumneavoas-
tră. De mare popularitate se bucură 
rubricile: „Descoperă Moldova!”, 
„Focul din vatră”, „Vetre strămoşeşti”, 
„Casa şi familia ta”, „Frumusețe” etc. 
Materialele publicate ne sunt de real 
folos la multe din disciplinele pe care 
le învățăm, mai cu seamă la istorie, 
ştiințe, limbă şi literatură română, 
geografie, biologie, activități temati-
ce, ore de dirigenție, fapt pentru care 
vă suntem profund recunoscători.

Anul trecut am participat la 
obținerea Enciclopediei Britanice de 
către liceul nostru cu 8 abonamente, 
iar pentru anul 2012 am reuşit să 
convingem 10 familii din cele 20 ale 
elevilor din clasă să aboneze revista. 

Cu regret, abia la 23 decembrie am 
perfectat abonamentele la oficiul 
poştal din localitate şi astfel am ratat 
şansa de a participa la concursul 
„Natura te premiază”. Dar ne-am 
bucurat mult când, studiind recentul 
număr ianuarie 2012, am descoperit 
că termenul concursului a fost prelun-
git şi, am hotărât să trimitem copiile 
celor 10 abonamente, în speranţa că 
a rămas un premiu şi pentru noi, care 
ne-ar prinde bine, îmbogățind astfel 
biblioteca clasei.

Cu mult respect şi admirație pen-
tru munca depusă la straja casei noas-
tre comune  – Natura, ne închinăm de 
sănătate şi vă urăm noi realizări.

ala BIVol,  
liceul Teoretic răzeni, Ialoveni

P.S. Evident, premiul bine-meritat 
va fi oferit cu drag din partea redacţiei 
– „Cartea Naturii” şi Ghidul „Beautiful 
Moldova”, premii care vor fi înmânate 
în luna martie.

Un premiu pentru clasa IV-a Beciul boierului 
Scordelea

Ştiu că tot ce depinde de natură, 
de artă arhitecturală veche a unor 
localități, a monumentelor naturii, 
de floră şi de faună trebuie prote-
jate şi respectate.

Pentru noi, mănenii, prezintă 
interes istoria vieții boierului 
Constantin Scordelea, ce a avut 
moşii pe teritoriul satului Mana, 
şi care a construit şi biserica care 
activează şi acum.Ca prin minune 
beciul boierului Scordelea se mai 
păstrează şi e trecut în gestiunea 
administrației locale - a primăriei 
Selişte, Orhei, în componența căre-
ia intră şi satul Mana. Primarul de 
Selişte ar dori să vândă acest beci. 
Dar beciul trebuie să fie clasificat 
ca fiind monument de artă arhi-
tecturală veche a satului. Ajutați-
ne să păstrăm beciul boierului 
Constantin Scordelea... 

raisa SaVIŢCHI, în numele 
locuitorilor din Mana, orhei
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Dunărea este temelia de 
apă a României. Oricine ne 
privește harta poate percepe 
ușor această metaforă. Pe 
o distanță de 1.075 km - 
ceea ce înseamnă 38% din 
întregul său curs - bătrânul 
fluviu scaldă cu generozitate 
sudul pământurilor noastre, 
prefațând unirea sa cu 
Marea Neagră, printr-o Deltă 
fabuloasă.

D u n ă r e a 
traversează şi 
întreaga istorie a 
României. Dacii, 
strămoşii noştri, 
obişnuiau să bea 
apă din acest flu-
viu, înainte de 
marile lor bătă-

lii. Atotputernica zeitate acvatică era 
invocată, pe de o parte, pentru a le veni 
în sprijin spre a înfrânge duşmanii, iar 
pe de altă parte, pentru a-i tămădui de 
toate relele. Nu totdeauna le-a surâs 
însă izbânda. După două cumplite 
războaie, la 12 mai 113 d.Hr., când 
locuitorii Romei întâmpinau cu ovații 
inaugurarea Forumului, unde se ridica 
Columna lui Traian, Dunărea era şi ea 
povestită, chiar dacă destul de modest, 
în această senzațională cronică sculp-
tată în piatră. Apare chiar în primele 
scene ale dramaticei epopei: apele flu-
viului sunt liniştite, corăbiile încărcate, 
sunt ancorate într-un port, iar Danu-
bius - zeul protector, care s-a arătat de 
data asta favorabil romanilor - țâşneşte 
din valuri, cu chipul unui om cu torsul 
gol. În alte secvențe se sugerează tra-

versarea Dunării, sculptorul-narator 
insistând pe legiunile victorioase. 
Există şi o Dunăre a corăbiilor plu-
titoare, ce alcătuiesc, probabil - spun 
exegeții - cele mai spectaculoase scene 
realizate de Apollodor din Damasc, 
presupusul programator iconologic al 
cronicii de piatră.  

În publicistica sa politică, Mihai 
Eminescu a stăruit adesea asupra 

unui adevăr potrivit căruia Dunărea, 
împreună cu Carpații şi cu Marea 
Neagră, alcătuiesc sfânta treime a 
românilor: «Noi trebuie să fim un stat 
de cultură la gurile Dunării: aceasta 
este singura misiune a statului român 
şi oricine ar dori să ne risipească 
forțele spre un alt scop pune în joc 
viitorul urmaşilor noştri şi calcă în 

picioare roadele muncii strămoşilor 
noştri.”

Desigur, Dunărea este o realitate 
colosală a întregului continent. Forța sa 
este imensă, nu numai pe plan econo-
mic, dar şi sub aspect turistic. “Regele 
fluviilor europene”, aşa cum Napoleon 
a numit Dunărea cândva, are multe 
de arătat în ceea ce priveşte minunata 
industrie a călătoriilor şi vacanțelor. 

Ca orice splendoare a naturii, Dunărea 
nu este niciodată monotonă. Datorită 
cascadelor de frumuseți pe care le lasă 
în urma sa, fluviul, pătrunzând pe 
teritoriul României, oferă două spec-
tacole magnifice: celebra traversare 
prin defileul munților Carpați - de la 
Baziaş la Porțile de Fier - şi majestoasa 
desfăşurare de ape prin labirintul capti-
vant al Deltei, înainte de contopirea cu 
apele Mării Negre. De-a lungul acestui 
traseu, un mozaic pitoresc de peisaje 
însoţeşte Dunărea: poteci de munte 
fermecătoare, peşteri şi văi, dealuri aco-
perite cu vii şi livezi, o câmpie întinsă 
şi mănoasă, grație căreia țara avea 
odinioară faima de «grânar al Europei”, 
porturi, stațiuni balneare, sate, cetăți 
şi vestigii ce povestesc despre vremi 
încrâncenate. 

Oamenii acestor locuri din vecină-
tatea Dunării, gata în orice clipă să-şi 
întâmpine oaspeții cu inima şi brațele 
deschise, alcătuiesc o lume ce-a păstrat 
îndeletniciri care nu se mai regăsesc 
prin alte părți ale pământului, dar şi 
vechi datini, cu obiceiuri şi sărbători în 
care Dunărea apare ca o ființă mitică, 
cu puteri supranaturale, gata, într-un 
fel sau altul, să sară în ajutorul celor 
care o iubesc. 

Ar putea exista cineva care să nu 
iubească acest blând rege al croazie-
relor ce te leagănă dintr-un capăt spre 
celălalt, oarecum, al Europei? 

După felul cum decurge turismul pe 
“Dunărea românească”, răspunsul, din 

păcate, poate fi, într-o oarecare măsu-
ră, afirmativ. Divinitatea acvatică este 
invocată şi pusă în valoare nu suficient 
de convingător. Asta, poate, şi datorită 
faptului că vreme de jumătate de veac, 
în perioada comunistă, Dunărea a 
reprezentat un fel de “zid al României” 
- amintiți-vă de «zidul Berlinului» - un 
neiertător gard de sârmă ghimpată, 

care a făcut atâtea victime din rândul 
celor care încercau să ajungă spre Vest, 
traversându-i apele spre malul sârbesc. 
Un mal departe de a fi fost ospitalier 
cu românii... Înşişi frații noştri de pe 
Valea Timocului, cunoscuți cu numele 
de vlahi, trăiesc şi azi cumplite drame 
datorate autorităților sârbe care nu 
le recunosc statutul de «minoritate 
națională», tocmai pentru a nu-i lăsa 
să-şi ridice biserici proprii, în care să se 
țină slujbe în limba lor strămoşească, 
sau să aibă şcoli cu predare în română, 
limba lor maternă. Dar asta este o altă 
poveste.

Se poate constata, aşadar, o medio-
critate a “destinului turistic” al marelui 
fluviu,cu toate că există două-trei 
firme româneşti, în frunte cu “Karpa-
ten Turism”, care derulează o activitate 
destul de consistentă.Pentru moment, 
este, însă, prea puțin, dacă ne gândim 
că în perioada interbelică navigau 
vapoare pe Dunăre cu un program 
riguros, cu plecări de trei ori pe săp-
tămână, de la Drobeta-Turnu Severin 
la Tulcea, aşa cum pasagerele sau 
ambarcațiunile rapide asigură astăzi 
legătura dintre Tulcea şi Chilia, Sulina 
sau Sf. Gheorghe...

Anul acesta vom călători pe Dună-
re. Mai multe luni. Data viitoare ne 
vom îmbarca la Baziaş, tocmai acolo, 
de unde pătrunde bătrânul fluviu pe 
teritoriul țării noastre.

În rest, să ne rugăm la Dumnezeu 
ca Dunărea să aibă destulă apă şi 
în orice anotimp,încât vapoarele cu 
turişti să nu aibă de suferit niciodată.

Mihai oGrInjI 
Fotografii:  

arhiva „românia pitorească“

Călătorii pe Dunăre
Această temelie de apă și de istorie...



Revista întregii familii

Foto: a.r.
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Dumitru Balica, născut la Horodişte, Donduşeni, vede 
lumea în culori pline de farmec. Şi, ca o explozie a sufletului, o 
pune pe pânză, curată, sinceră, neciopârţită de autocenzură. Iar 
energia frumosului ajunge la fel de intactă la cei care îi privesc 
lucrările, care îşi bucură ochii admirând-le.

A făcut şcoală superioară de pictură, iar lucrările sale pot fi 
găsite în colecţii particulare în Italia, România, SUA, Elveţia, 

Ucraina, Moldova, Germania... Are în palmares zeci de expoziţii 
şi, deja tradiţional, la fiecare sfârşit de an adună iubitorii de artă 
la câte un vernisaj. Nu ţine pentru sine dragostea de frumos, ci 
o dăruie lumii prin lucrările sale. Se gândeşte şi la cei mai trişti, 
făcând donaţie de pictură copiilor năpăstuiţi de soartă. 

„Macii”, „Floarea soarelui”, „Old man”, „Pelicanii” sau 
„Butterfly”, “Summer in Venezia”,  “Angel” sunt doar câteva 
din pânzele în care vibrează pasiunea. Dumitru Balica, fără 
îndoială, are cu ce impresiona publicul, rămâne doar să-i 
urmărim ascensiunea şi să-i apreciem creaţia.

lilia CUrCHI

Pânze cu parfum de rouă


