
Publicaţie de ecologie, turism şi cultură

Ecologia – o şansă pentru mileniul trei

Nr. 10 (332) 

Director: Alecu Reniţă

Octombrie 2019

Alecu RENIŢĂ

Moldovenii au tre-
cut prin multe 
î n c e r c ă r i  d e 

îndoctrinare și umilire 
colectivă. Creduli din 

fire, nu o singură dată, ei s-au trezit înșelați, 
scuipați, furați sau călcați în picioare. Lupi în 
blană de oaie le-au intrat în curte, cerându-le 
să-i facă stăpâni la stână. Și i-au făcut, rămâ-
nând fără de turme. Derbedei cu zâmbetul pe 
față i-au îndemnat să le dea pământul privat 
în arendă, că o să-i umple de bogății. Și l-au 
dat, fără să primească un pumn de grăunțe. 
„Salvatori” cu steluțe în frunte, îmbrăcați în 
haine roșii, roz sau albastre, le-au trecut pragul, 
promițând că le aduc raiul în Moldova, dacă 
îi votează primari, consilieri și deputați. Și 
i-au votat, trezindu-se cu iadul la poartă. Din 
naivitate și încredere exagerată, pe propria 
piele, moldovenii au cunoscut multe necazuri 
și belele, dar, totuși, s-au ferit să-i invite pe 
șmecherași, mincinoși și trepăduși în Casa 
Mare. Dar, în toamna lui 2016, păcatul i-a 
împins să deschidă ușa, să invite în casă un 
fățarnic fără margini, o iudă adevărată, care 
s-a așezat direct în capul mesei, fără să-i pese 
de stăpâni și de ceilalți invitați. Cam așa ar 
putea începe o poveste modernă, despre dodo-
nul moldovenilor. Dar, să lăsăm narațiunile 
pentru timpuri mai bune și să-l diagnosticăm 
cât mai exact pe pacientul cuibărit în Palatul 
prezidențial și întreținut cu sute de milioane 
de lei din bugetul public.

Cine este și ce pericole prezintă în realitate 
Igor Dodon, politicianul care a devenit, după 
detronarea lui Plahotniuc, cea mai gravă pro-
blemă pentru viitorul R.Moldova? Înainte de 
a-i creiona portretul, i-am cercetat drumul 
parcurs și am adunat din mass-media opiniile 
colegilor de serviciu și a oamenilor apropiați, 
care l-au susținut și au avut o contribuție 

importantă ca Igor Dodon să ajungă șeful 
statului. Nu exagerez: în afara gargarei ofici-
ale și a frazelor protocolare, toți cei care l-au 
cunoscut personal, îl caracterizează ca pe 
un tip prăbușit moral, un tip pervers, venal, 
răutăcios și fățarnic până în măduva oaselor, 
un tip mincinos, lipsit de orice principii și 
omenie elementară. Apropiații opinează că 
el a reușit să urce treptele ierarhice, fiindcă 
știa să se lingușească și avea talent să ducă 
oala șefilor. Fiind tratat ca un lacheu sau 
măscărici la curtea împăraților de partide și 
ministere, nimeni nu îl lua în serios, fapt care 
i-a permis să cerceteze slăbiciunile sistemului 
mafiot și să avanseze cu răbdare. Neavând 
nici un Dumnezeu, el calcă peste oameni cu o 
plăcere sadică. Cea mai elocventă dovadă că el 
folosește în gol numele lui Dumnezeu, credința 
și biserica, – este depunerea de flori la monu-
mentele ucigașilor, care au împușcat copiii, 
fiii și fiicele Moldovei în agresiunea rusească 
de pe Nistru. Nu în zădar veteranii războiului 
din 1992 au solicitat Procuraturii să-l tragă la 
răspundere penală pentru trădare de țară. Iar 
părintele său partinic Vladimir Voronin, care 
îl cunoaște în profunzime, afirmă cu amără-
ciune: „Igor Dodon este un trădător înnăscut. 
El poate vinde pe oricine și oricând. Este gata 
să calce în picioare interesul național și orice 
jurământ depus în fața cetățenilor. El mereu a 
trădat pentru bani. Igor Dodon este un pericol 
pentru societate”.

Nu putem trece cu vederea faptul că Igor 
Dodon este unul dintre cei mai bogați moldo-
veni, averile lui cunoscute ridicându-se la zeci 
și zeci de milioane. În spațiul public au apărut 
destule mărturii în care se spune că individul 
a negociat votul pentru președintele Timofte 
la trei milioane de euro, iar părtașul lui de 
idei Alexandr Kalinin, președintele Partidului 
Regiunilor din Moldova, afirmă că Igor Dodon, 

pe căi obscure, a beneficiat de o rută specială 
și a adus cu avionul Gazprom-ului, 20 de mili-
oane de dolari pentru susținerea socialiștilor 
la alegerile parlamentare din februarie 2019. 
Cât a dat pentru coruperea alegătorilor și cât 
a lăsat în punga proprie, nici Rogozin nu știe. 
Mai adăugăm că șeful statului, practicând 
populismul ieftin și plângând de mila pen-
sionarilor flămânzi, înghite sume uriașe din 
bugetul public pentru nesfârșitele sale călătorii 
distractive, fără nici un rezultat concret, iar 
instituția prezidențială și-a dublat numărul de 
sinecuriști și a ajuns cea mai străină, parazitară 
și scumpă „cantoră” a statului moldovenesc.

Pentru a menține populația în sărăcie și 
întuneric, Igor Dodon și-a creat un imperiu 
mediatic, prin care intră în fiecare casă și 
spală non-stop creierul moldovenilor. Pro-
paganda, dezinformarea și manipularea sunt 
instrumentele zilnice pe care le aplică șeful 
statului împotriva propriului popor ca să nu 
se deștepte și să-l pună pe fugă pentru trădare 
de țară, încălcarea Constituției, abuzurile în 
lanț, finanțarea străină și perpetuarea regi-
mului criminal, care distruge R.Moldova și o 
lipsește de viitor. Ca nimeni altul, Igor Dodon 
știe să-și ascundă biografia încărcată de fapte 
murdare, afaceri tenebroase și legături dubioa-
se cu diferite clanuri oligarhice, rețele secrete 
și mafiotice. Deși s-a prezentat ca opozant 
sau dușman al lui Plahotniuc, el totdeauna a 
fost mâna lui dreaptă în confiscarea justiției, 
în distrugerea instituțiilor de stat și întărirea 
sistemului oligarhic și corupt. Plahotniuc l-a 
făcut președinte al R.Moldova și ei, împreună, 
secundați de Șor și Filat, au împărțit puterea și 
banii poporului, au creat caracatița criminală, 
au ruinat economia și i-au aruncat pe drumuri 
pe moldoveni. Binomul Plahotniuc-Dodon nu 
e o invenție metaforică, ci o realitate dură, care 
a distrus viața și destinul a zeci de mii de familii 

și oameni, impuși să-și părăsească baștina și să 
argățească pe meleaguri străine.

Iluzia că R.Moldova a scăpat de uzurpatori 
și bandiți odată cu fuga rușinoasă a lui Pla-
hotniuc și Șor este foarte periculoasă, fiindcă 
a rămas Dodon, profitorul. El și-a pus nimb de 
salvator și de mare reformator, dar scopul lui 
adevărat este să acapareze treptat puterea abso-
lută, să jefuiască liniștit întreaga R.Moldova , 
s-o federalizeze și s-o închine stăpânului de la 
Kremlin. Manevrele lui coordonate și elaborate 
de cei mai buni experți ai serviciilor secrete 
rusești sunt fumigene pentru a înșela partenerii 
acumiști și europeni, el având interesul suprem 
să creeze reforme de vitrină, păstrând clien-
tela sa din sistemul corupt, care îi furnizează 
miliardele necesare ca să preia în întregime 
imperiul și tronul lui Plahotniuc.

Să fie limpede pentru toți: cu Dodon la pute-
re nu se rezolvă nici o problemă fundamentală, 
nici o reformă nu va da rezultate, iar R.Moldova 
va deveni împărăția bandiților, lepădăturilor, 
scursurilor, abuzurilor și fărădelegilor. Dacă 
partenerii lui Dodon se lasă hipnotizați de 
putere sau de reformele de vitrină, noi, cei care 
purtăm răspundere pentru soarta Basarabiei 
românești, suntem datori să ne organizăm 
și să cerem tragerea la răspundere penală a 
șefului statului pentru încălcarea flagrantă a 
Constituției, trădare de țară, finanțare străină, 
politizarea justiției și conservarea sistemului 
banditesc preluat de la Plahotniuc. 

Abia când vom scăpa de Dodon și coman-
doul său diversionist-socialist finanțat de 
Kremlin să federalizeze R.Moldova, vom 
putea să eliberăm instituțiile statului din 
captivitatea politică și oligarhică. Abia atunci 
o să începem să edificăm o societate liberă și 
europeană. Nici un popor nu se poate bucura 
de prosperitate și demnitate, dacă în capul 
mesei stă o slugă străină.

SLUGA DIN CAPUL MESEI

A venit, a venit toamna...
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Toamna aceasta a fost generoasă cu noi. Am avut atât de multe 
zile inundate de lumină caldă și culori blânde, încât e greu de 
crezut că acest anotimp a venit pe capul nostru să pregătească 

tranziția spre iarna cea gri. Într-una din frumoasele zile, am vizitat 
bătrânul Nistru pe un sector unde nu am fost niciodată. Am decis să 
explorez ținutul dintre Japca și Poiana, și nu oricum, dar pe caiac, în 
compania altor prieteni care-și doreau să admire natura în prag de 
toamnă. Întregul echipament ne-a fost pus la dispoziție de Kayakin-
gtours.md, iar Alex Guţaga ne-a ghidat iscusit pe acest traseu.

Silvia URSUL 

De la bordul 
unei bărcuțe mici, 
pe care o duce 
Nistrul la vale, am 
admirat cerul de 

un albastru dulce și leneș pe care se 
perindă, din când în când, cormorani 
rătăcitori. Atunci când oboseam de 
priveliști și de vâslit, lăsam caiacul 
la mal și luam la pas frumoasele sate 
așezate ca mărgelele pe malul acestui 
fluviu răbdător. Așa am ajuns să desco-
perim, rând pe rând, localitățile Japca, 
Vadul Rașcov, Socola, Poiana.

Despre Japca și mănăstirea cu același 
nume s-au povestit multe. Totuși, ca 
mulți alții, am trăit un sentiment de 
fascinație la vederea unei localități 
vechi și importante din punct de vede-
re istoric. Oficial, localitatea apare în 
documente la 1491 (pentru referință, 
Ștefan cel Mare în acei ani își purta 
bătăliile pe rând cu turcii, polonii și 
cu ungurii). Se spune că întemeietorul 
satului a fost un anume Vasile Japcan, 
care a decis să se mute aici cu traiul și 
să construiască și o frumoasă biserică 
pe malul Nistrului.  Pe aceste locuri a 
existat, încă din antichitate (anii 3500 
– 3000 î.Hr.), o altă așezare, probabil o 
cetate înconjurată de mai multe cătu-
ne. Complexul monahal Japca a fost 
întemeiat pe baza schitului rupestru 
din apropiere, stabilit, după unii cerce-
tători, cu sec. XV. Japca a fost singura 
mănăstire din RSS Moldovenească ce 
nu a fost închisă în timpul regimului 
comunist (se zice că stareța a intervenit 
personal la autoritățile sovietice de 
rang înalt pentru a le convinge să lase 
mănăstirea în pace).

În satul Bursuc, comuna Japca, s-a 
născut în 1934 publicistul, scriitorul, 
prozatorul, dramaturgul, scenaristul, 
politicianul și ecologistul Gheorghe 
Malarciuc. Acest entuziast apărător al 
naturii și iniţiator al mișcării ecologis-
te din Republica Moldova ne-a lăsat 

prețioase documentare despre proble-
mele de mediu naţionale. Ar trebui ca 
aceste filme să fie ecranizate în toate 
școlile și predate tuturor generațiilor 
de la Malarciuc încoace. Cred că nici 
un alt dramaturg nu a fost capabil să 
explice natura pe înțelesul tuturor, 
precum acest fiu al satului Japca, cu 
sufletul modelat de frumoasele peisaje 
ale Nistrului unduitor.

Anume de aici, de la Japca, am 
început călătoria pe caiac și am savurat 
priveliștile care se înșirau de o parte și 
de alta a fluviului. Stâncile împădurite 
se perindau una după alta; uneori 
veneau amenințător de aproape de mal, 
alteori lăsau loc unei pajiști mai domoa-
le care cobora lin până la mal și pe care 
pășteau vacile satelor nistrene. Din loc 
în loc, cârduri de gâște domestice se 
scăldau fără să le pese de caravana de 
caiacuri ce venea la vale. Doar stârcii 
cenușii tresăreau speriați în insulițele 
lor de stuf, de unde pândeau peștii. 
Cerul se oglindea perfect în apa cea 
liniștită a Nistrului, întreruptă doar de 
vâslele ce se încăpățânau să descopere 
alte colțuri scăldate de frumosul fluviu. 

După câteva ore de plutit, am ajuns 
la Vadul Rașcov – un loc frumos și 
încărcat de istorie. Aici te cucerește 
priveliștea spre malul opus, în satul 
Rașcov (Transnistria): pe malul Nis-
trului, la vreo 500 metri una de alta, se 
înalță o biserică ortodoxă, o biserică 
fortificată catolică și o sinagogă. Toate 
trei stau cu fața spre Nistru și spre Vadul 
Rașcov, salutând oamenii de pe malul 
celălalt în ceața fiecărei dimineți. 

Aceste clădiri vorbesc despre tim-
puri demult apuse, când pe pămân-
turile nistrene erau alte stăpâniri care 
administrau comunități de etnii și 
religii diferite. Este fascinant cum aceste 
trei mari culturi și-au găsit punctul de 
intersecție și au continuat să co-existe 
până în vremile noastre.

La Rașcov, pe malul stâng al Nis-
trului, a fost cândva hotarul sudic al 
Imperiului Polono-Lituanian, satul 
fiind considerat ultimul bastion al 
acestui imperiu cunoscut, în mod ofi-

cial, ca „Republica celor două naţiuni” 
(în limba poloneză: Rzeczpospolita). 
Scriitorul Henryk Sienkiewicz, laureat 
al Premiului Nobel, scria în romanul 
său Pan Wołodyjowski că Rașcov era 
un sat „situat la marginea lumii”. În 
acele vremuri, localitatea era un centru 
istoric și cultural important, găzduind o 
semnificativă comunitate poloneză. În 
1749, nobilii au ridicat în sat o impresi-
onantă biserică catolică, care este și cea 
mai veche din Moldova. Biserica a fost 
sfințită cu hramul „Sfântul Cajetan” și 
funcționează și astăzi, în pofida faptului 
că în timpul regimului comunist a fost 
închisă și distrusă. Vechii locuitori ai 
acestui sat se odihnesc azi în cimitirul 
polonez, aflat la mică distanță de bise-
rică. Din păcate, cimitirul este părăsit și 
printre pietrele funerare cresc buruieni. 
Biserica ortodoxă cu hramul „Aco-
perământul Maicii Domnului”, care a 
fost construită în anul 1740, se află în 
ruine din cauza boicotului sistemic al 
autorităților sovietice. În prezent, în sat 
funcţionează o altă biserică ortodoxă, 
construită în anul 1779, cu hramul Sf. 
Treime. În stare avansată de degradare 
se află și vechea sinagogă (ridicată la 
mijlocul secolului al XVIII-lea), din 
care au rămas doar pereții. Se zice că la 
începutul anului 1930, în cadrul unei 
operaţiuni antireligioase, autorităţile 
sovietice au distrus bolta sinagogii. 
Atunci, mulți evrei au fost nevoiţi să 
se refugieze în Vadul Rașcov, care pe 
atunci făcea parte din Regatul Români-
ei, lăsându-și în urmă casele și avuțiile. 

Rașcov și Vadul Rașcov au fost întot-
deauna cosmopolite, căci aici locuiau 
ucraineni, armeni, evrei, moldoveni. 
Au avut istorii diferite, în funcție de 
felul cum era stăpânit malul drept și 
stâng al Nistrului. Rașcovul a trecut de 
la administrație poloneză la cea ucrai-

DESCOPERĂ MOLDOVA!

Experiența este singura în stare să ne ofere informație reală despre viaţă. Mircea Eliade

neană, iar hatmanul Ucrainei, Bogdan 
Hmelnițki și-a însurat fiul, pe Timofei, 
cu fiica domnitorului moldovean Vasile 
Lupu, Ruxanda. Căsătoria a avut loc la 
Iași pe data de 21 august 1652, însă anul 
următor Ruxanda s-a mutat la Rașcov, 
fiind deja văduvă. Socrul său i-a dăruit 
această localitate, unde ea a locuit timp 
de 13 ani. 

Rașcovul a fost un punct comercial 
important, situat convenabil pe artera 
comercială și de trafic principală din 
regiune. Aici funcționa și un port unde 
în fiecare lună soseau nave cu materiale 
de construcţii și luau la schimb produse 
forestiere, agricole (în special vin) sau 
obiecte de artizanat.

De cealaltă parte a Nistrului, 
Vadul-Rașcov a apărut în anul 1447, 
ca post fortificat cu vameși și ostași de 
pază pe Nistru. Era așezare de graniță 
pe fluviul Nistru, care, la acea vreme, 
despărțea Țara Moldovei de Imperiul 
Polono-Lituanian. Localitatea a fost 
un târg vestit și un punct comercial 
important, în care cu timpul s-au 
stabilit și evreii veniți din Galiția 
și Podolia (Ucraina de azi). Aici 
funcționau fabrici de lumânări, atelie-
re de prelucrare a pieilor, o sumedenie 
de prăvălii, câteva mori de apă și de 
aburi. În 1923, târgul Vadul-Rașcov 
cuprindea peste o mie de gospodării 
cu o populaţie de 9800 oameni. După 
ocuparea Basarabiei de către URSS, în 
iunie 1940, numărul de locuitori s-a 
redus în jumătate ca urmare a depor-
tărilor populaţiei băștinașe în Siberia, 
a foametei organizate de către sovietici 
și refugierea populaţiei evreiești din 
calea trupelor germane.

Astăzi, vechiul și frumosul cimitir 
evreiesc din Vadul Rașcov reprezintă 
unica amintire palpabilă rămasă în 
urma populației evreiești. Acest cimitir 
are faima de a fi cel mai mare din Repu-
blica Moldova și unul dintre cele mai 
mari cimitire evreiești din Europa de 
Sud-Est. Nu se știe exact câte morminte 
sunt aici, însă localnicii susțin că există 
peste 6 mii de pietre funerare ce stau 
înfipte în pământ ca mărturii mute ale 
comunității gălăgioase de aici care se 
revărsa pe străduțele înguste ale târgu-
lui în piața publică în zi de târg. Unele 
ulicioare mai păstrează și astăzi pavajul 
vechi de piatră cubică. O străduță de 
acest fel ne-a dus către izvoarele unde 
și astăzi femeile satului se adună și spală 
rufele, ca în vremurile vechi. 

Numele acestor două sate, Rașcov și 
Vadul Rașcov, arată o strânsă legătură 
între ele ce transcende dincolo de limbaj 
și istorie. Potrivit scriitorului Dumitru 
Matcovschi, originar din Vadul Rașcov, 
numele corect al satului ar fi, de fapt, 
Vadul-Rașcului, iar cuvântul „rașcu” 
însemna „pungă” în limba dacilor și 
făcea referire la taxa pe care trecătorii 
trebuiau să o achite atunci când treceau 
Nistrul. Se vede că această zonă avea 
încă din vremuri străvechi reputația 
de a fi un loc potrivit pentru a traversa 
fluviul, pentru că numele de vad (loc 
de trecere pe cursul unui râu, pasaj) s-a 
păstrat până în zilele noastre ca un fel 
de limbaj codificat al vremilor în care 
oamenii învingeau barierele naturale în 
măsura posibilităților. 

Călătoria noastră a continuat, spre 
Socola și Poiana, despre care vă scriem 
în numărul următor.

SATELE MOLDOVEI

Concursul continuă! Din păcate, nici un participant la competiție nu a identificat corect localitatea din imaginea publi-
cată în luna septembrie. Este vorba de satul Ciuciulea, Glodeni, cu biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Vă amintim că doritorii de a participa la competiţie trebuie să ne expedieze următoarele date: denumirea satului din 
imaginea concursului, anul atestării, monumentele sau personalitățile prin care este cunoscut. PREMIU: un calendar 
de masă 2020. Termen limită: 6 noiembrie 2019.

Călătorie pe Nistru: De la Japca la Vadul Rașcov Călătorie pe Nistru: De la Japca la Vadul Rașcov 

Vâslind la poalele stâncilor de pe NistruVâslind la poalele stâncilor de pe Nistru

Vedere spre satul Socola şi NistruVedere spre satul Socola şi Nistru

Defileul NistruluiDefileul Nistrului
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Echipa de ornitologi a vizitat, pe 
rând, lacurile de la Comrat, Congaz, 
Taraclia, Manta și Beleu. Primele 
trei se află în bazinul hidrografic al 
râului Ialpug, care curge prin UTA 
Găgăuzia, celelalte – în bazinul Pru-
tului inferior. Deși sunt artificiale (de 
acumulare), lacurile Comrat, Congaz, 
Taraclia susțin o avifaună bogată 
și sunt considerate de ornitologi și 
amatori de păsări drept o regiune 
foarte interesantă din punct de vedere 
științific. Spre dezamăgirea ornitolo-
gilor SPPN, pe durata a două zile con-
secutiv – 5 și 6 octombrie – au putut 
fi observate foarte puține păsări. 
Acestea fuseseră speriate și hăituite 
de vânătorii care se ascundeau prin 
stuf. Și mai grav este că păsările sunt 
vânate și în arii protejate, precum 
lacul Manta, care face parte din 
Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”. 
Doar la Beleu nu se vâna. 

„Am constatat că zonele pe care 
le monitorizăm noi sunt atractive și 
pentru vânători. Este trist acest lucru, 
pentru că în ariile protejate nu trebuie 
să se vâneze. Aici se adăpostește fauna 
sălbatică a lumii, iar terenurile unde 
se vânează trebuie să fie delimitate, 
concesionate și populate cu specii de 
interes cinegetic de către asociațiile 
de vânători care își asumă îngrijirea 
acestor zone”, a declarat Silvia Ursul, 
membră a echipei SPPN.

Membrii SPPN au remarcat că, 
pentru a convinge păsările să vină în 
teritoriul de vânătoare, cei cu arma 
folosesc chemători care imită sunetul 
natural (teoretic, chemătorile electri-
ce sunt interzise de lege, cele manuale 
sunt permise). Unii pun pe suprafața 
apei atrape (păsări din plastic): aces-
tea stau nemișcate pe oglinda apei, iar 
păsările care zboară deasupra cred că 
acolo se află surate de-ale lor care nu 
sunt amenințate de nici un pericol 
și, prin urmare, se așează pe apă. În 
momentul în care aterizează, păsările 
cad victime unui tir de împușcături.

„Când am ajuns la Comrat, la 
ora 8 dimineața, din stuf tocmai 

ieșeau vreo 6 persoane care cărau 
atrapele. Un bărbat avea la subraț 
vreo două rațe moarte și când ne-a 
văzut a exclamat: „A, iată de ce nu-s 
păsări pe lac, că ați venit voi aici…” 
De parcă noi eram cei care hăituim 
păsările dintr-un loc în altul”, a adă-
ugat Silvia Ursul.

Spre deosebire de lacurile din 
UTA Găgăuzia, Manta este parte a 
unei arii protejate. Tocmai la Manta 
ornitologii au numărat cele mai multe 
împușcături. „Am văzut vânători care 
se împărțeau pe echipe și împușcau 
către păsări din diverse părți. Noi cu 
lunetele urmăream în ce se împușcă. 
Au țintit și în gâștele sălbatice care 
zburau deasupra, și în cormorani, în 
care nu au voie să împuște”. 

Lacul Manta face parte din situl 
Ramsar Nr.1029 „Lacurile Prutului 
de Jos” și Aria de Importanță Avifa-
unistică „Prutul Inferior și lacurile 
Beleu-Manta”. Din iulie 2018 a fost 
creată Rezervația biosferei „Prutul 
de Jos”, fondată pe o suprafață de 
14771,04 ha, în hotarele administra-
tiv-teritoriale ale raionului Cahul. 
Rezervația biosferei se cuprinde 
între localitățile Brânza, Câșlița-Prut, 
Colibași, Crihana Veche, Giurgiulești, 
Manta, Slobozia Mare, Vadul lui Isac 
și Văleni. Cei care vânează acolo știu 
foarte bine statutul protejat al terito-
riului, dar se ascund după faptul că 
zona nu este delimitată și nu e clar 
unde e arie protejată și unde nu.

În costume de camuflaj și cu puști 
la umăr, vânătorii se folosesc de lacu-
nele legislative în timpul desfășurării 
vânătorii. De exemplu, spun ornitolo-
gii, mulți profită de faptul că în lege 
nu este stipulat despre folosirea de 
atrape. Prin urmare, mulți folosesc 
aceste trucuri, deși acestea îi apropie 
extrem de mult de braconieri. În 
legătură cu acest lucru, Anatol Untu-
ră, un vânător stabilit în România, a 
declarat pe facebook: „Dacă era vânat 
în abundență - nu aveai nevoie de așa 
chestii (trucuri – n.r.). Deci - vânat e 
puțin și cotele de recoltare trebuiesc 

revizuite și poate interzis cu totul în 
această zonă”. 

Braconier sau vânător cu acte în 
regulă, ce mai contează, dacă aceste 
două categorii se întrepătrund. Cu 
siguranță, cred ornitologii, este nevo-
ie de puternice instituții de control, 
pentru a descuraja procesul. 

Cazurile de vânat observate pe 
lacurile de la Comrat, Congaz, Tara-
clia și Manta au fost comunicate 
autorităților, care, sperăm, se vor 
mobiliza atât în controale și amenzi, 
cât și în repararea lacunelor legis-
lative.

Reamintim că pentru sezonul de 
vânătoare 2019-2020, Guvernul a 
stabilit următoarele termene și specii 
de vânat: 

 mistreţi – de la 5 octombrie 2019 
până la 29 decembrie 2019;

 vulpi, șacali – de la 24 august 
2019 până la 31 iulie 2020, cu excepţia 
perioadei de reproducere (aprilie-
mai);

 iepuri de câmp – de la 23 noiem-
brie 2019 până la 29 decembrie 2019, 
cu aplicarea crotaliilor speciale la 
animalele dobândite;

 porumbei (porumbelul gulerat, 
guguștiuc, turturică) – de la 24 august 
2019 până la 29 decembrie 2019;

 prepeliţe – de la 17 august 2019 
până la 13 octombrie 2019;

 fazani – de la 5 octombrie 2019 
până la 12 ianuarie 2020;

 gâște (gârlița mare, gâsca de 
vară) – de la 5 octombrie 2019 până 
la 29 decembrie 2019;

 raţe (raţa mare, raţa lingurar, 
raţa pestriţă, raţa cu cap castaniu, raţa 
mică, raţa cârâitoare), lișiţe, găinușe 
de baltă – de la 5 octombrie 2019 până 
la 29 decembrie 2019.

Vânătoarea este permisă în zilele 
de sâmbătă, duminică și în zilele de 
sărbători stabilite conform legislaţiei. 
Locurile pentru vânat sunt în fondu-
rile de vânătoare ale terenurilor pre-
ponderent neîmpădurite, gestionate 
de asociaţiile vânătorilor și pescarilor 
din Republica Moldova; fondurile 
forestiere de vânătoare arendate în 
scop cinegetic și fondurile forestiere 
gestionate de Agenția „Moldsilva”, cu 
excepția zonelor de liniște stabilite în 
aceste fonduri. Se interzice vânatul, 
pe întreg sezonul de vânătoare, la 
cerbi, mufloni, căpriori, bursuci, 
potârnichi, porumbei de scorbură, 
becaţina mare, culicul cu cioc subţire, 
sitarul de mal, culicul mare și toate 
speciile de păsări răpitoare.

Ana APINTEI

GONG!

Să faci același lucru de mai multe ori și să aștepţi rezultate diferite, e o mare nebunie. Albert Einstein

Război pe timp de pace: la numărat Război pe timp de pace: la numărat 
păsări printre împuşcăturipăsări printre împuşcături

Măcelul la păsări acvatice a început. Din 
primele zile ale lunii octombrie și până 
la sfârșitul lunii de cembrie, vânătorii își 

pot îndrepta arma spre gâște (gârlița mare, gâsca de 
vară), raţe (raţa mare, raţa lingurar, raţa pestriţă, 
raţa cu cap castaniu, raţa mică, raţa cârâitoare), 
lișiţe și găinușe de baltă. Ironia sorții e că startul 

vânătorii – 5 octombrie - a coincis cu cel mai impor-
tant eveniment european de descoperire a migrației: 
sărbătoarea internațională de „Eurobirdwatch”. Ast-
fel că, în sudul republicii, în loc să numere păsări, 
membrii Societății pentru Protecția Păsărilor și 
a Naturii (SPPN), au înregistrat împușcături ale 
vânătorilor și păsări secerate de gloanțe.

„Aroma” Chişinăului„Aroma” Chişinăului
Se pare că duhoarea care a pus stăpânire pe capitală, în ultima lună de 

zile, poate deveni pe bună dreptate o „atracţie turistică”. Și asta deoa-
rece, câţiva tineri au decis să lupte într-un mod original cu mirosul 

neplăcut ce vine de la Staţia de Epurare. Aceștia au elaborat trei indicatoare 
creative pe care este inscripţionat mesajul „AROMA CHIȘINĂULUI”.

Tinerii de la Night 
Creatures spun că prin 
instalarea acestor indi-
catoare vor să atragă 
atenţia localnicilor, dar 
și turiștilor, care sunt în 
număr mare prin Chi-
șinău, despre situaţia 
în care se află capitala. 
În timp ce autorităţile 
pasează problema de la 
o instituţie la alta, noi 
continuăm să respirăm 
această „aromă”. De fapt, mesajul textual și pictografic de pe aceste 
indicatoare bat un semnal de alarmă și încearcă să mobilizeze oamenii 
să întreprindă măsuri pentru a ameliora situaţia în care ne-am pomenit.

Asemenea indicatoare au fost instalate în sectorul Botanica, pe strada 
Sarmizegetusa nr.35; în sectorul Centru, la intersecţia străzilor Mihail 
Kogălniceanu cu Al. Pușkin, lângă Universitatea de Stat a Moldovei. Al treilea 
indicator a fost instalat pe strada Albișoara, însă, la scurt timp, a dispărut. 

Între timp, Procuratura Generală a dispus iniţierea a două procese 
penale pentru elucidarea complexă a circumstanţelor, identificarea 
persoanelor vinovate și eventuala recuperare a daunelor cauzate în cazul 
duhorii din Chișinău. 

Vitalie GUŢU
Nota redacției: Epopeea mirosului urât încă nu a finalizat. Pe durata 

a câteva luni, cei care locuim și activăm în Chișinău am respirat cantităţi 
exagerat de mari de hidrogen sulfurat. Aceste rezultate au fost obținute 
la un laborator din România, care arată că limita maxim admisibilă 
de concentraţie a hidrogenului sulfurat – un gaz toxic - a fost depășită 
de 500%. Verificările au fost comandate și făcute publice la mijlocul 
lunii octombrie 2019, de Sergiu Postică, om de afaceri din Chișinău și 
activist civic.

Despre depășirea limitelor de hidrogen sulfurat s-a discutat și la 
Audierea publică din Parlament, din 18 septembrie 2019. Atunci, Agenția 
națională pentru Sănătate Publică a declarat că nivelurile de hidrogen 
sulfurat sunt depășite de câteva ori.

Vânători pe Lacul Comrat. Foto: Vitalie CarabuleaVânători pe Lacul Comrat. Foto: Vitalie Carabulea

Păsări atinse de gloanţe: Chirighişă cu obraz alb şi Păsări atinse de gloanţe: Chirighişă cu obraz alb şi 
Corcodel mare, găsite lângă Lacul MantaCorcodel mare, găsite lângă Lacul Manta

Indicator pe Indicator pe 
străzile Chişinăuluistrăzile Chişinăului

Ionel CĂPIŢĂ

Până a ajunge mătrăguna asta să fie căţărată în capul întregii localităţi, 
cine o mai lua așa tare în seamă? Mai greu i-a fost să potrivească ce 
minciuni și cât mai gogonate să le turuie alegătorilor, ajuns la primul 

mandat, când a tumănit cât a putut lumea cu brașoave de felul că „tot ce-i 
rău se trage de la ceilalţi guvernanţi, care n-au fost cu stea în frunte, iar ceea 
ce-i bun va veni numaidecât… „când va zbura porcul” prin toate curţile 
noastre!” Cei creduli, bieţii, mai nădăjduiesc să vadă, dacă nu anul acesta, 
la sfântul așteaptă, cum zboară porcii de la Răsărit până la Apus, ca atunci 
toţi producătorii noștri să-și poată afla piaţă de desfacere – pentru marfa lor, 
dobândită în șapte rânduri de sudori. Dar, Evrica! până se vor deschide porţile 
și se va săvârși „minunea minunilor”, – când mărfurile noastre vor da năvală 
pe necuprinsa piaţă mult lăudată –, electoratul n-are decât să se bucure din 
plin, pe degeaba, că de la Răsărit, de acolo ne vine tot binele cu flori bătute pe 
drumul sprâncenat al vieţii, numai că din cauza „nenorociţilor” de americani, 
care s-au apucat de reparat străzile prin republichioara noastră, „fericirea” de 
la Răsărit nu poate ajunge nici în ruptul capului pe la fiecare dintre noi. Și se 
revoltă „alesul poporului”, și se aprind când unii, când alţii dintre alegători 
că, uite dom’le, când mai era să dea ortul popii, n-au venit fraţii de la Răsărit, 
dar au alergat într-un suflet cei de la SMURD, de peste Prut, cu elicopterul, 
de parcă nu s-ar ști că românii nu-s cu stea în frunte, ca acei de la Răsărit! 
Și chiar dacă spun o seamă că „putoarea vine de la Răsărit”, ce treabă are 
Uniunea Europeană să se ia de construcţia apeductelor, să se porăiască cu 
sistemele de canalizare, cu instalaţiile de purificare a reziduurilor de pe la 
noi, când mai-marelui Fâsu și tuturora care fâsăie din partidul nostru roșu, 
le place atât de mult putoarea ce vine de la Răsărit?! 

„Vai, dar cât de greu mi-a fost să-i fac pe alegătorii mei să înţeleagă că, chiar 
dacă România alocă milioane de euro pentru reparaţia școlilor și grădiniţelor 
de copii din localităţile noastre, chiar dacă ne-au asigurat și cu autobuze, 
microbuze, pentru a transporta elevii la școală, dar și de la școală pe la casele 
cui le are, iar fraţii de la Răsărit nu ne-au dat încă nici o copeică pentru a face 
ceva, totuna aceștia sunt mai buni și sunt ai noștri, și au grijă de noi, și nu ne 
scapă din ochi. Bravo alegătorilor mei! M-au înţeles, m-au crezut ce le-am 
spus și m-au susţinut atunci și sunt sigur că au să mă aleagă și de data asta!

Mai zilele trecute însă, când s-a început campania electorală, coborând 
niţel cu picioarele pe pământ, acesta cum mergea pe lângă niște oameni ce sfă-
tuiau la o margine de drum, a prins cu urechea ce îl întreabă unul pe celălalt:

- Oare unde vrea să ajungă primăgarul nostru?

Prima(ga)rul... 
cu stea în frunte

PASTILA AMARĂPASTILA AMARĂ
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La începutul lunii august curent, funcţia de 
Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului a fost 

ocupată de Iuliana Cantaragiu, care anterior a fost 
expertă de mediu la Asociația Obștească „Centrul 
Național de Mediu”. Iuliana Cantaragiu a abordat 
lacunele de protecţie a mediului, în special în dome-
niul resurselor de apă, în repetate rânduri prin pagi-
nile revistei NATURA. De această dată, luăm pulsul 
lucrurilor din sistem, discutăm despre reforma de 
mediu și priorităţile în soluţionarea problemelor.

- Stimată Iuliana Cantaragiu, care sunt proble-
mele cheie ale domeniului de protecţie a mediului, 
în contextul reformei instituționale?

- Cea mai mare problemă este că reforma 
instituțiilor subordonate nu a fost dusă până la capăt. 
Guvernul precedent a pornit reforma autorităților 
publice centrale prin reducerea numărului de minis-
tere. A fost o abordare pur numerică. Instituția de 
mediu a slăbit. Totuși, trebuie să recunoaștem că 
totul depinde de oamenii care sunt în sistem, care 
lucrează și contribuie la acest proces. De exemplu, 
faptul că sunt comasate domeniile agricultură, dez-
voltare regională și mediu, dincolo de conflictele de 
interese, este un potenţial de colaborare. În echipa 
actuală a guvernului se dă pondere aspectelor de 
protecţie a mediului. Am reușit ce nu s-a putut face 
până în prezent niciodată - să aducem subiectele 
de mediu destul de sus pe agenda Executivului. 
Dna prim-ministru Maia Sandu este interesată de 
problematica ecologică. Întreabă ce putem face 
pe diferite aspecte, cum găsim finanțare. Avem o 
colaborare foarte bună cu alte ministere. Alexandru 
Sonic, Secretarul de Stat de la Ministerul Economiei 
și Infrastructurii, m-a contactat pentru a stabili 
punctele comune pentru promovarea aspectelor de 
mediu. Colaborăm cu Ministerul Justiției, cu Minis-
terul Finanțelor. Săptămâna viitoare planificăm să 
semnăm un acord cu Banca Europeană de Investiţii 
(BEI), pentru creditarea pe domeniul gestionarea 
deșeurilor. Acest lucru trebuia să se întâmple mai 
demult, dar pentru guvernul precedent problema 
deșeurilor nu era o prioritate și eram pe punctul de 
a pierde această oportunitate de finanțare. 

- Ce v-a presupune creditul BEI pentru gestiona-
rea deșeurilor?

- Acest credit aduce și componente de grant și 
presupune, de fapt, implementarea Strategiei de ges-
tionare a deșeurilor în regiunile pentru care au fost 
efectuate studii de fezabilitate. Este oportunitatea 
investițională de 100 milioane de euro pe care Banca 
Europeană de Investiții a oferit-o Republicii Moldo-
va acum patru ani, dar care nu a fost valorificată. 

- Aţi menţionat inițial despre nefinalizarea refor-
mei în cazul instituţiilor subordonate. Vă rugăm să 
detaliaţi? 

- Reforma instituțională a divizat atribuţiile în 
protecţia mediului. A fost creată Agenția de Mediu. 
Dar, instituția a fost lăsată de izbeliște, iar acum 
trebuie să fie adusă în albia normalității. În cazul 
altor structuri, reforma nici nu a început: Agenția 
„Apele Moldovei”, Agenţia „Moldsilva”, Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat, Agenția Națională de 
Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, 

care trebuie să preia și partea de substanțe chimice, 
Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale. În 
afară de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, 
toate instituțiile subordonate ministerului atestă 
probleme.

- Deci, instituţiile de mediu sunt amorfe? 
- În mare parte amorfe, cu deficienţe de 

funcționalitate, lipsă de personal și de capacități, 
atribuții improprii. Este din cauza faptului că 
protecția mediului nu a fost niciodată prioritatea 
statului, este și rezultatul reformei prin comasare 
a instituției centrale de mediu. Pedalăm cu viteză 
maximă pentru ca să recuperăm anii pierduți. Vrem 
să depășim restanţele în câteva luni, ceea ce este un 
supraefort.

- Ce presupune reforma în cazul Agenţiei 
„Moldsilva”? Ce schimbări așteptăm la alte instituţii?

- Reforma Agenţiei „Moldsilva” presupune lichi-
darea tuturor întreprinderilor de stat. Instituția va 
avea rol de implementare a politicilor în domeniul 
protecției fondului forestier și cinegetic. Nu mai 
privim pădurea din perspectivă de exploatare, dar 
de protecţie. 

Și Agenţia „Apele Moldovei” va fi instituție 
implementatoare a politicilor în domeniul mana-
gementului integrat a resurselor de apă. Va fi pus 
accentul pe protecția resurselor de apă, dar nu 
exploatarea lor. Atenţia este îndreptată și spre Fondul 
Ecologic Național. Este urmărită excluderea dome-
niului de alimentare cu apă, care nu se încadrează 
în protecția mediului, dar în dezvoltarea regională. 
Mediul trebuie să protejeze resursa de apă, pentru 
ca acesta să fie calitativă și într-o cantitate suficientă. 

- Va fi posibil așa ceva, or, Fondul Ecologic 
Național a fost deseori perceput drept sursă de 
finanţare pentru programele electorale în partidele 
de guvernământ?

- Da, anterior, Fondul Ecologic Național a fost o 
unealtă politică. Vrem să scoatem factorul politic și 
să aducem domeniul în albia normalității. 

- Care vor fi prioritățile de finanţare în Fondul 
Ecologic Național? 

- Cele scrise în Legea privind protecția mediu-
lui, unde sunt specificate domeniile de intervenție 
pentru FEN. Doar că acolo există și domeniul de 
intervenție de alimentare cu apă și, respectiv, legea 
trebuie modificată.

- Instituția de protecție a mediului permanent 
s-a confruntat cu lipsa de personal. Ce se întâmplă 
acum, sunt suficiente resurse umane?

- E adevărat, în cadrul ministerului, pe domeniul 
protecției mediului, sunt 30 de oameni, inclusiv 
Secretarul de Stat. Trebuie să reușim în situația 
actuală. Putem mări numărul de personal, doar 
dacă „rupem” din alte instituții subordonate. Cred 
că e mult mai important ca să fie suficiente resurse 
umane în instituțiile implementatoare de politici. 
Ministerul trebuie să se ocupe numai de elaborare 
de politici. Deseori avem și rol de mediere în rezol-
varea unor probleme. Percepția populației, ca și a 
autorităților, este că problemele locale de mediu  tre-
buie rezolvate exclusiv la nivelul de sus, la minister. 
Este o abordare greșită. Avem sprijin prin asistența 

externă de care beneficiem. Donatorii sunt deschiși, 
suntem insistent întrebați care sunt necesitățile, unde 
avem nevoie de asistență tehnică. 

- Care sunt domeniile unde e necesar sprijin 
extern? Domeniul apelor, deșeurilor?

- Pentru următoarea perioadă, prima mea pri-
oritate, despre care am comunicat și la guvern și 
în cadrul ministerului, este îmbunătățirea calităţii 
apelor. Cea mai mare sursă de poluare sunt apele 
uzate din cauza că noi nu avem stații de epurare. 
A doua prioritate este infrastructura de manage-
ment a deșeurilor, iar a treia prioritate – mărirea 
suprafețelor împădurite. Toate acestea au nevoie și 
de suportul legislativ, dar și instituțional.

- Se mai fac presiuni asupra ministerului în 
privința irigării cu apă din subteran?

- Subiectul a fost abordat în procesul de elaborare 
a Planului de acțiuni a Guvernului și atunci am spus 
tranșant că irigarea din subteran nu e o soluţie. Noi 
trebuie să ne focusăm pe creșterea calității apelor 
de suprafață, pentru că acestea sunt resursele pen-
tru irigare. E necesar ca agricultorii să-și schimbe 
abordarea – soluţia nu este irigarea cu apă din 
subteran, dar trecerea la culturi agricole rezistente 
la schimbările climatice. 

- Ați menţionat că reforma a slăbit instituțiile 
de mediu. Am urmărit ping-pongul dintre Minis-
ter și Agenția de Mediu, care, deocamdată, nu are 
un laborator certificat. Recent, a intrat în vigoare 
modificarea la Legea Deșeurilor, prin care este 
permisă incinerarea/coincinerarea în R. Moldova. 
Dacă avem instituții de mediu nefuncţionale, care 
este certitudinea că vor fi respectate prevederile de 
strict control ecologic?

- Prin modificarea operată s-a adus în normalitate 
Legea privind deșeurile, pentru ca să se mențină 
lanțul de valorificare a deșeurilor. Aceasta nu 
înseamnă că de mâine începe să funcționeze vreo 
instalație de incinerare. În cadrul ministerului se va 
lucra la crearea cadrului normativ, a regulamentelor. 
Totodată, va fi elaborată Legea privind poluarea 
industrială, care va introduce autorizarea integrată 
de mediu. Avem suficient timp la dispoziție pentru a 
fortifica și Agenția de Mediu, și Inspectoratul pentru 
Protecția Mediului. 

- Are nevoie ministerul de cooperarea cu 
organizațiile neguvernamentale? Cum vedeți acest 
aspect ca reprezentantă a societăţii civile?

- Eu cred că ministerul și societatea civilă trebuie 
să acţioneze ca o echipă. Toate grupurile de lucru din 
cadrul ministerului includ exponenţi din mediul 
neguvernamental. Am avut sprijinul reprezentan-
ţilor societății civile pe multiple subiecte ecologice. 
Colaborăm pentru elaborarea de acte legislativ 
normative, inclusiv în reforma instituțională. Există 
un sprijin, pe care mizez în continuare și pe care îl 
apreciez foarte mult. 

- Vă rugăm, la final, să veniţi cu un mesaj pentru 
cititorii revistei NATURA, pe care știm că o abonaţi 
și lecturați?

- Revista NATURA joacă un rol foarte important  
în informarea și educarea ecologică a populaţiei. Îi 
îndemn pe toţi: Fiţi prieteni cu mediul! Nu aruncaţi 
deșeurile la râpă, nu deversaţi apele uzate după 
gard. Nu daţi foc la frunze. Plantaţi arbori. Sortaţi 
deșeurile. Doar prin implicarea fiecăruia vom reuși 
să facem țara noastră mai curată, mai frumoasă.

- Vă mulţumim pentru discuţie.
Pentru conformitate: Lilia CURCHI

ACTUALITATEA

Toată lumea știe că anumite lucruri sunt irealizabile, până când vine cineva care nu știe acest lucru și le realizează. Albert Einstein

Instituţiile de mediu au nevoie de fortifi care
Interviu cu Iuliana Cantaragiu, Secretar de Stat la 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Revista presei
în R. Moldova şi străinătate

Europa LiberăEuropa Liberă
Iulian Ciocan redă, într-un mate-

rial marca Europa Liberă, cum a găsit 
râul Bâc și ce sentimente i-a lăsat 
„plimbarea” pe malurile apei:

„O promenadă pe malul râului 
Sena din Paris e reconfortantă. Iar 
o plimbare pe malul râului Bâc din 
Chișinău e în stare să te îngrozească. 
M-am dus deunăzi să văd Bâcul din 
preajma podului de la Circ, iar ceea ce 
am văzut m-a băgat în sperieţi.

Am s-o spun pe șleau: râul Bâc e 
un fel de closet, o groapă de lături. În 
el sunt aruncate dejecţiile noastre, în 
el se scurg tot felul de ape dubioase 
ale unor întreprinderi, în el sunt 
spălate mașini, în el sunt aruncate 
sticle de bere și resturi de mâncare, 
iar în tufișurile de pe malurile lor niște 
indivizi fac picnicuri și lasă mormane 
de gunoaie garnisite cu seringi.

Apa râului Bâc pute a closet, a 
chimie. E un miros pestilenţial care-ţi 
perforează plămânii și care te impune 
s-o iei la sănătoasa. Îţi trebuie mască 
antigaz. Multă mizerie am văzut în 
timp ce mă plimbam pe malul Bâcu-
lui, iar senzaţia de closet imens a fost 
desăvârșită de un omulean de circa 60 
de ani care a venit acolo și, fără nici o 
jenă, a început să-și facă nevoile.

Lucrurile mi se par clare. Statul 
moldovenesc nu vrea și nu poate să 
facă nimic. El a acceptat transfor-
marea Bâcului în closet. La rigoare, 
s-ar putea identifica toţi flăcăii care 
aruncă zoi prin ţevi, dar statul nu 
vrea să-i identifice și noi putem să 
presupunem de ce. Bâcul e oglinda 
în care ni se vede cel mai bine chipul 
hidos, dezumanizat. Suntem în zoaie 
și de fapt suntem ca zoaia”.

Recorder.ro Recorder.ro 
Furtul de lemn este cel mai con-

stant jaf petrecut pe teritoriul Româ-
niei în ultimii 30 de ani. Indiferent ce 
regim a fost la putere și indiferent de 
creșteri economice sau crize financi-
are, pădurile țării au fost decimate în 
mod sistematic, scrie recorder.ro.

Amploarea tăierilor ilegale din 
ultimele trei decenii este estimată la 
270 de milioane de metri cubi, o cifră 
atât de mare, că pare imposibil de 
cuprins cu mintea umană.

În ultimii ani, după inițierea unor 
modificări legislative pentru stopa-
rea tăierilor ilegale și după crearea 
unor instrumente precum aplicația 
„Inspectorul Pădurii”, s-a creat impre-
sia că pădurile din România au înce-
put să fie protejate. În realitate, 
situația este dramatică: hoții de lemn 
și-au adaptat metodele și continuă să 
taie lemn ilegal acoperiți de acte și de 
pasivitatea autorităților silvice, de la 
bază, până la cel mai înalt nivel.

Maluri pline de gunoi

La sfârșitul lunii septembrie, 
o echipă de 27 voluntari, am 
strâns gunoaiele de pe malul 

Nistrului, pe sectorul dintre Ustia și 
Criuleni. Deși inițial am planificat 
să strângem deșeurile pe o rază de 
3-5 km, în realitate, nu am mers 
mai mult de 500 de metri din cauza 
densității gunoiului aruncat cu 
nepăsare. Drept rezultat, am adu-
nat patru remorci pline cu deșeuri. 

Cel mai mult gunoi se află 
în zonele unde se odihnește 
lumea. Este o catastrofă... Majo-
ritatea gunoaielor sunt dosite, 
intenționat, prin tufișuri, ca să nu 
le vadă trecătorii. 

În dreptul satului Ustia, lângă 
o măsuță rotundă, am găsit o 
inscripție prinsă de un copac - 
MUSAR (cuvânt scris greșit, în 
rusă – în traducere, gunoi). Din 
acest loc am strâns vreo 10 saci 
de gunoi! Prin deșeuri am găsit 
și o altă inscripție, mai veche și 
distrusă, pe care scria: PĂSTRAȚI 
CURĂȚENIA. Probabil, cineva 
intenționat a scos inscripția corec-
tă și a pus-o pe cealaltă… 

Din păcate, primăria spune 
că nu are timp și oameni care 
să se ocupe de salubrizare. Este 
strigător la cer și catastrofal ceea 
ce vedem în natură. Deseori, ne 

confruntăm cu pescari care lasă 
gunoi, chemăm poliția – dar totul 
e în zadar.

Mulți dintre noi se odihnesc 
pe mal de Nistru și nu numai, dar 
foarte rar strâng după ei. 

Sperăm ca exemplul nostru să 
mobilizeze și alți tineri să curețe de 
murdărie natura. Chiar dacă nu e 
gunoiul nostru - e țara noastră, aces-
tea sunt locurile dragi pentru noi!

Alex GUŢAGA 
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 Ocaziile mici sunt adeseori începutul unor mari iniţiative. Demostene

ÎMPREUNĂ

Silvia URSUL 

La Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a 
Naturii avem prieteni care ne urmăresc, ne 
încurajează, ne trimit gânduri bune, iar atunci 

când au ceva interesant să ne spună, ne găsesc pe 
internet chiar și la mii de kilometri distanță, așa 
cum s-a întâmplat recent cu un iubitor al naturii ce 
a călătorit în Spania cu ceva timp în urmă și care a 
împărtășit cu noi experiența sa.

Vladimir Tîltu, care locuiește în Chișinău și care 
descoperă zi de zi păsările din Republica Moldova, 
a participat anul trecut în perioada 2-9 septembrie 
2018 la un program Youth Exchange Erasmus+,  în 
localitatea Yanguas din municipalitatea Soria, Spa-
nia. La acest schimb inter-cultural au participat 25 de 
tineri din Portugalia, Spania, Italia, Turcia și Moldo-
va, iar Vladimir a fost unul dintre cei 6 participanți 
din Republica Moldova. Ei au abordat diverse teme 
actuale: posibilitatea dezvoltării rurale sustenabile 
din punct de ved ere ecologic, sprijinirea antrepreno-
riatului rural, folosirea rațională a resurselor locale. 
S-a pus accent și pe dezvoltarea personală în mod 
holistic, în echilibru cu sine, cu mediul înconjurător 
și societatea, la nivel intelectual și emoțional.

În acea săptămână petrecută în Yanguas, Vladimir 
și colegii săi au avut ocazia să cunoască populația 
locală, arhitectura tradițională și contextul geografic 
în care s-au aflat. Școlarizarea acestor tineri a coincis 
și cu aflarea în localitate a unui ornitolog (și sculp-
tor!) spaniol, pe nume Santiago Osácar, care efectua 
observări sezoniere despre migrația mai multor 
specii de păsări. El a povestit despre ocupația sa și a 
explicat cum anume studiază migrația acestor păsări. 
Ornitologul captura diverse păsări cu ajutorul unor 
plase speciale pe care le întindea dis-de-dimineață 
în albia unui râuleț din apropiere, de pe un mal pe 
celălalt, apoi le scotea pe rând pentru a le examina. 
În timp ce examina una (o cântărea, o măsura), 
celelalte păsări își așteptau rândul în niște săculețe 
mici de material. „Noi nu înțelegeam ce vietăți se 
aflau în pungile textile în care era cert că totuși se 
zbătea o vietate de talie mică. Cu suspans și interes 
urmăream cum Santiago deschidea pe rând fiecare 
”traistă” în care se afla câte o pasăre. Examina cu 
atenție și grijă fiecare pasăre, după care o marca cu 
inel. După o scurtă informare despre cum trebuie să 
ținem o pasăre de acest gen în mână, ne permitea și 
nouă să avem aceeași experiență de a o ține înainte 
de a fi eliberată”, descrie Vladimir Tîltu.

Observațiile ornitologului constau preponderent 
din aspectul exterior al păsării: culoarea diferitor 
zone ale corpului, tipul ornamentului, textura pene-
lor, ciocul etc; dar și dacă pasărea mai avea aplicat 
vreun inel la picior. Dacă avea, ornitologul trecea 
datele de pe acesta într-un registru special, pentru 
a afla în ce an a fost inelată și în ce țară. Dacă pasă-
rea nu avea inel, ornitologul aplica unul, cu codul 
Spaniei, astfel încât dacă pasărea va fi vreodată iar 
capturată, să se știe în ce an și în ce țară a fost inelată. 

În acest fel se studiază rutele de migrație ale speci-
ilor de păsări și se trag concluzii cu privire la durata 
migrației. De exemplu, una din speciile studiate de 
domnul Osácar era Silvia cu cap negru (Silvia atri-
capilla), care e cunoscută și prin faptul că în timpul 
migrației străbate pustiul Sahara, și în mare parte e 
un mister neelucidat până la capăt despre cum rezistă 
aceste mici ființe condițiile extreme ale pustiului. Se 
presupune că zboară din oază-n oază, însă felul cum 
găsește drumul rămâne necunoscut.

Vladimir mărturisește: „Am rămas cu toții pur 
și simplu fascinați de abilitățile acestor păsări, dar și 
de faptul că în natură totul este reciproc dependent. 
Personal am rămas cu concluzia că fauna este plină 
de mister și capacități, iar tot de ce are nevoie este 
libertatea și un habitat natural”.

Despre Despre 
păsări pe alte păsări pe alte 

meridianemeridiane

TotaluriTotaluri

Etapa națională a concursului „Danube 
Art Master – Fii un Artist al Dunării” 
2019 a luat sfârșit. Mișcarea Ecologistă 

din Moldova îi felicită pe toți premianții pen-
tru lucrările lor.

Tema concursului în anul 2019 a fost „Noi 
iubim Dunărea!”, iar cei 12 participanți care au 
răspuns provocării au vârsta între 6 și 18 ani și 
sunt din diverse localități ale Republicii Mol-
dova. Lucrările create de ei redau câte un mesaj 
ecologic profund și, de multe ori, conţin un clar 
apel la acțiune. Toate lucrările participante au 
fost inspirate de ecosistemul acvatic (faună, 
floră) disponibil în arealul suprafețelor de apă 
care fac parte din bazinul hidrografic al bazinu-
lui Dunărea (în cazul Republicii Moldova: râul 
Prut și afluenții acestuia). Copiii au creat lucrări 
originale sub formă de sculptură, mozaic, colaj 
folosind drept materiale elemente naturale 
(lemn, pietre, păpuriș, nisip), sau deșeuri găsite 
la mal. Majoritatea lucrărilor s-au încadrat în 
categoria „opere de artă” (artwork) și video, 
însă unii participanți au decis să se înscrie în 
concurs la categoriile nou-apărute, propuse 
în premieră anul acesta de către organizatorii 
concursului „Danube Art Master”: poezie, cân-

tec, spectacol. În acest sens, la etapa națională 
au concurat 10 lucrări la categoria „Operă de 
Artă”, 2 la categoria Video, 2 la categoria Poezie 
și una la categoria Cântec.

În urma jurizării celor 15 lucrări candidate, 
adunate de la 12 participanți diferiți, au fost 
desemnate 10 cele mai bune lucrări. Câștigător 
a fost desemnat Vadim Zatic din Corjova (r. 
Criuleni) cu lucrarea „Efectele încălzirii glo-
bale duc la ieșirea din apă a diferitor plante 
și animale”, care arată un grup de organisme 
acvatice expuse pe o piatră goală (organisme 
care în mod normal ar trebui să se afle sub 
apă). Tânărul de 15 ani a fost ghidat de profe-

soara sa, doamna Hristina Minciună, care a mai 
sfătuit și un alt discipol de-al ei să participe la 
concurs: Mădălina Zatic. Ea s-a clasat pe locul 
2 cu lucrarea „Oare unde am nimerit? Ce va fi 
cu soarta noastră?”. 

Decernarea premiilor va avea loc la data de 
31 octombrie 2019, la sediul MEM (Chișinău, 
str. S.Lazo, 13). În cadrul festivității vor fi pre-
miate cele mai bune 10 lucrări. Restul lucrărilor, 
care nu s-au încadrat în top 10, vor fi apreciate 
cu câte o mențiune.

Fotografiile lucrărilor premiante pot fi 
admirate  pe pagina de facebook a Mișcării 
Ecologiste din Moldova.

Concursul „Fii un artist al Dunării!” 2019

Aurelian Silvestru este unul 
dintre marii visători ai 
Basarabiei românești. El 

face parte din copiii minunați 
ai Basarabiei nesupuse, copii 
născuți după timpurile cumplite 
de război, foamete și deportări. 
Generația acestor micuți desculți, 
flămânzi și de nenumărați distro-
fici, apărută din spaime și teribile 
experimente sociale, gândite și 
înfăptuite de regimul sovietic 
de ocupație, părea o generație 
pierdută și sacrificată de satrapii 
comuniști. 

Nu puțini copii din localitățile 
rurale au fost martori, fără de 
voie, la crimele diabolice organi-
zate de Kremlin contra sătenilor, 
rudelor apropiate sau chiar a 
familiilor din care făceau parte. 
Fără să înțeleagă ce înseamnă 
„dușman al norodului” sau 
„culac”, ei au văzut nebunia 
dezlănțuită de autorități împo-
triva oamenilor dragi, au asistat 
la scene zguduitoare și li s-a 
întipărit pentru totdeauna în 
memorie cum părinții și bunicii 
le sunt răpiți de soldați străini 
și aruncați în vagoanele morţii. 
Alții, împreună cu mamele lor au 
ţipat de groază și disperare, când 
au înţeles că le sunt luate ultimele 
merinde din casă, fiind lăsaţi să 
piară de foame. În ochii secătuiți 
de lacrimi ai acestor copii martiri 
se adunau suferințele traumati-
zante și abuzurile nesfârșite ale 
administrației sovietice. Șanse 
să uite grozăviile văzute, să se 
vindece de coșmarurile trăite, 
aproape că nu existau. Totuși, o 
parte din ei, au găsit medicamen-
tele necunoscute de regim și s-au 
apărat de epidemia roșie. Rădă-
cinile adânci, moștenite, i-au 
ajutat să ajungă până la izvoa-
rele cu apă vie. La acea vârstă 
fragedă, fără să conștientizeze 
metodele perfide de imbecilizare 
ideologică, ei au evadat intuitiv 
din manualele mincinoase și au 
îndrăznit să viseze, să creeze 
o lume frumoasă, diferită de 
realitățile dure. În acel univers 
propriu, fiecare se căuta pe sine, 
tindea să ajungă cel mai bun și 
să facă mult bine oamenilor și 
satului natal. Iscoditori și dor-

nici să știe tot, acei elevi curioși, 
lipsiți de cărțile adevărate de 
învățătură, căutau învățătorii și 
oamenii trecuți prin vâltoarea 
vieții, cu școală românească, să le 
înșire povești și balade, să le reci-
te poeme despre Ștefan cel Mare 
și Mihai Viteazul, să le vorbească 
despre minunile lui Dumnezeu, 
să le aprindă imaginația și să-i 
binecuvânteze să călătorească 
printre stele și galaxii. 

Elevul Aurelian era un pri-
vilegiat: tatăl lui purta în ochi 
harta României reîntregite. Ca 
ostaș al Armatei Române, el 
participase la istorica și uriașa 
Adunare de la Alba Iulia din 
1 decembrie 1918 și văzuse pe 
viu bucuria și înfrățirea tuturor 
românilor. Iar mama sa avea 
chip de înger, păstrând în suflet 
bunătatea creștină și împărăția 
cerurilor, descoperite și luate 
de la mănăstirea Cușelăuca. 
Între simfonia dangătelor de 
clopote din localitatea natală și 
harta tăinuită a României Mari, 
între cărţile exilate și visurile 
de dreptate va derula copilăria 
și adolescența lui Aurelian Sil-
vestru; între dragostea faţă de 
Dumnezeu, neamul românesc 
și școală îi va derula întreaga 
viață. Cărţile pe care le-a trăit și 
îi poartă numele se înscriu între 
aceste repere fundamentale, 
sunt fărâme de suflet desprinse 
din frământările sale lăuntrice 
și îi dă dimensiunea și biografia 
adevărată. Exegeţii îi vor diseca 
opera, îi vor număra titlurile și 
personajele, îi vor căuta nod în 
papură și sursele de inspiraţie. 
Până la urmă, tot la reperele 
fundamentale vor ajunge, fiindcă 
întreaga scriere a lui Aurelian 

Silvestru e născută din dragoste 
și credinţă, din rugăciune și 
visuri, din încredere în neamul 
românesc, în oameni, educaţie 
și învăţătură. 

E octombrie  și Aurelian Sil-
vestru ascultă freamătul arbore-
lui-destin. Un pendul nevăzut, 
prins de o scară celestă, adună 
anii, mătură deșertăciunea și 
numără visele împlinite. O viață 
trăită între zbucium și liturghie, 
între oameni și umbre, între 
visuri și cărți, între copii și 
învățători – se umple de rost și 
prinde contur de efigie colectivă. 
Efigia unei generații de aur, care 
s-a ridicat din ruine, foamete, 
teroare și, după grozăviile trăi-
te, a găsit tăria să aducă lumina 
în sufletele a sute de mii de 
elevi din Moldova înstrăinată și 
comunizată.

 Dau la o parte draperia anilor 
și caut chipul micuțului Aure-
lian – de acolo, din depărtare, 
văd fața senină și zâmbitoare a 
tuturor copiilor născuți după 
război și a tuturor învățătorilor 
tineri. Între ei strălucește statura 
profesorală a tatălui meu, Dumi-
tru al lui Toma Reniță. Imaginea 
lor se suprapune peste imaginea 
Basarabiei românești, setoase 
de învățătură, peste înfățișarea 
școlilor încălzite cu dragostea 
dascălilor și a elevilor. Desprins 
dintre ei, Aurelian Silvestru 
rămâne în universul lor, îi repre-
zintă și le închină întreaga sa 
operă în semn de aleasă prețuire 
și recunoștință. 

Prometeul lui Aurelian Sil-
vestru era încătușat în sârma 
ghimpată de la Prut. El l-a 
eliberat și l-a adus în centrul 
Chișinăului să aprindă dragostea 

de Neam, Țară și Carte. După 
decenii de caznă și credință 
nestrămutată, Aurelian Silvestru 
a ajuns în toamna vieții sale. 
E un învingător al timpurilor 
nedrepte, e un purtător de trico-
lor, pe care l-a ridicat în numele 
generaţiilor de români nesupuși, 
arborându-l pe toate școlile, lice-
ele și instituţiile de învăţământ în 
care limba română e cinstită și e 
stăpână. De acolo, din leagănul 
simțirii și limbii române, ne 
cheamă în viitor, Acasă. O face 
ca un misionar de o viață, ca un 
om al zilei de mâine. 

La mulţi ani în România 
reîntregită și Europa unită, dragă 
Aurelian Silvestru!

Alecu RENIŢĂ

Aurelian SILVESTRU

Cântec de unire
E trist să ai o ţară dezbinată,
E trist să ţii în casa ta străin,
Și fratele să-ţi stea rănit la poartă,
Ca un Hristos căzut între păgâni.
 
Nu, nu mai suportăm
Jugul ce ni-l pun
Cei lipsiţi de neam!
Hai să ne ridicăm
Și să-nfăptuim
Unirea!
 
Suntem urmașii
Daciei creștine,
Uniţi în libertate pentru veci.
Se vor topi puhoaiele străine
Ca gheaţa din Siberiile reci.
 
Nu, nu mai suportăm
Jugul ce ni-l pun
Cei lipsiţi de neam!
Hai să ne ridicăm
Și să-nfăptuim
Unirea!
 
E trist să ai o ţară dezbinată,
E trist să ţii în casa ta străin,
Și fratele să-ţi stea rănit la poartă,
Ca un Hristos căzut între păgâni.
 
Nu, nu mai suportăm
Jugul ce ni-l pun
Cei lipsiţi de neam!
Hai să ne ridicăm
Și să-nfăptuim
Unirea! 

Aurelian Silvestru: omul de mâine

Lucrarea câştigătoare la etapa naţională Lucrarea câştigătoare la etapa naţională 
este realizată de Vadim Zatic din Corjovaeste realizată de Vadim Zatic din Corjova
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Nina Dodon, profesoară de artă 
oratorică 

Școala poate deveni o 
instituţie edificatoare de 
valori dacă se schimbă 
complet politicile edu-
caţionale: numărul de 
elevi în clase - până la 
25; sălile de clasă să fie 
dotate cu echipament 
performant; materiale 

didactice noi; salariul minim al profesorilor 
să fie 10000 lei; cadrele manageriale să nu 
deţină mai mult de două mandate; elevii cu 
media 9.00-10 să beneficieze de burse; să se 
reducă numărul disciplinelor obligatorii în 
clasele de liceu. 

Marta Friptu, prof. de limba şi 
literatura română, Liceul „Aristotel”
Aș prefera ca profe-

sorul zilelor noastre să 
fie asemeni celor din 
interbelicul românesc 
– piscuri de inteligenţă, 
exigenţă, moralitate și 
omenie. Orice profesor, 
care întrunește aces-
te dimensiuni, este un 
model pe care se edifică noţiunea de școală 
adevărată, școală, ce prin calităţile ei, ar putea 
reconfigura societatea bolnavă de snobism și 
ifose moderne. În opinia mea, doar un profesor 
cult mai poate salva școala de azi care vrea să 
fie orice, numai școală să nu fie. Dacă dorim 
să evoluăm ca societate, trebuie să investim 
în profesori, să le dăm bonuri de încredere în 
munca enormă de zi cu zi în ceea ce cresc și 
educă, pentru ca ei să se simtă elite adevărate 
ale societăţii.

Viorica Lungu, prof. de limba şi 
literatura română, Liceul de Limbi 
Moderne şi Management 

Arta de a fi profe-
sor devine un subiect 
actual și parţial durut 
în spaţiul românesc. 
Astăzi, când tehnologi-
ile moderne invadează 
omenirea, când emi-
grarea în masă, dar și 
oportunităţile viitorilor 

absolvenţi de a călători și de a-și continua stu-
diile în străinătate își lasă amprenta irevocabil 
în sute de mii de familii din ţară, când cele mai 
frumoase și indispensabile valori trec ușor în 
umbră, când materialul pare să domine spiri-
tualul, când importanţa domeniului educaţie 

este marcată direct de atitudinea guvernanţilor 
și a întregii societăţi prin remunerarea profeso-
rilor etc., bineînţeles, este destul de complicat 
să răspunzi necesităţilor școlii, doleanţelor 
părinţilor și așteptărilor elevilor.

Profesorul mileniului trei ar trebui să fie 
profesionist, în primul rând, o personalitate 
cu valori, pentru că discipolii învaţă din 
model, dar... să nu uităm, educaţia se face 
acasă, familia este factorul dominant, mai 
este și societatea la mijloc. Un profesor bun 
este asemeni unui actor talentat, mereu în 
premieră. Pregătirea minuțioasă de ore, cu 
suportul tehnologiilor moderne, la moment 
potrivit, fără excese, sinceritatea, implicarea 
reală, simţul umorului etc. facilitează cone-
xiunea cu discipolii și oferă șanse schimbării 
atitudinii faţă de studii. 

Școala trebuie să fie o instituţie edificatoare 
de valori, cea mai frumoasă valoare este arta 
de a fi Om, iată ce este cu adevărat important 
și actual într-o societate care evadează ușor 
din lumea reală...

Nadejda Buburuz, elevă, Liceul 
„Columna”
A fi profesor e o 

meserie de prestigiu, 
deoarece dascălul for-
mează universul spiritu-
al al elevului, încurajând 
cunoașterea. Contex-
tul lumii moderne este 
însoţit de transformări 
la nivelul educaţiei, impulsiv cadrele didactice. 
Adaptabilitatea la schimbare este în sine un 
semn distinctiv al instruirii de succes. Deoare-
ce școala este o versiune în miniatură a socie-
tăţii, învăţătorul trebuie să fie și un exemplu 
virtuos, având un spectru larg de aptitudini, 
precum: să stimuleze elevii spre atingerea celor 
mai înalte performanţe, să conceapă activită-
ţile de învăţare drept relevante pentru viaţa 
cotidiană, să perceapă diversitatea elevilor și 
să se ajusteze conform necesităţilor fiecăruia. 
Așadar, consider că pedagogul trebuie să fie 
un ghid pe drumul cunoașterii, descoperind 
vocaţia discipolilor săi. 

Gabriela Motelica, asistent univ., 
USMF „N. Testemiţanu”

Mi-i greu să înţeleg 
atunci când pe unii îi 
plictisește școala, iar 
pe alţii îi sufocă multa 
învăţătură. Deprinderile 
de muncă inteligentă se 
altoiesc din familie. De 
ce să ne lamentăm la tot 
pasul că învăţătura este 

grea și să nu o luăm ca atare pentru a depăși 
greul. Mă refer la dificultăţi, pentru că a-ţi dori 
să fii medic, trebuie să pui semnul egalităţii 
între instruirea permanentă și volumul mare 
de muncă. Un profesor medic trebuie să aibă 
un suflet tare, călit din suferinţele pacienţilor 
pe care le înmagazinează în fiecare zi, să-și 
camufleze sensibilitatea când trebuie să înlă-
ture durerea celui suferind, și odată angajat la 
durerea omului, este unul câștigat de timpul 
care nu mai are răbdare cu noi. 

Emilia Enache, elevă, LT „Vasile 
Alecsandri” 
Sistemul educaţional 

din R. Moldova suferă, 
la etapa actuală, de o 
concordanţă și aplicare 
a cunoștinţelor, acumu-
late în instituţiile preu-
niversitare. E cunoscută 
fraza din prima zi de 
facultate: „Uitaţi TOT ce aţi învăţat până acum, 
aici e ALTCEVA!”.

Ce este acel ALTCEVA? Tinerii de astăzi 
au nevoie să vadă o tangenţă a cunoștinţelor 
acumulate, chiar și în aceeași treaptă liceală, 
cu viitoarea lor profesie, au nevoie să vadă o 
consecutivitate în munca lor intelectuală și să 
se convingă că totul este raportat cauzal.

Cât despre profesorii mileniului trei, aceștia 
trebuie să fie conștienţi că stau de gardă la for-
marea noii generaţii. De ei, inclusiv de părinţi, 
depinde cât de bine sau rău sunt formaţi 
profesorii, medicii, poliţiștii etc. de MÂINE.

Prin simplitatea și dăruirea lor ei continuă 
să motiveze tânăra generaţie să exceleze, să 
ne înveţe să gândim  liber, să ne inspire ca să 
ţintim mai sus și să nu deviem de la valorile, 
care ne vor defini ca individualitate în cadrul 
unei colectivităţi. 

Ala Dubineanschi, şefa Centrului 
Municipal „Casa speranţei” 

Portretul profesoru-
lui și azi „trece peste 
nemărginirea timpului”. 
Este expresia poetului 
Mihai Eminescu, refe-
rindu-se la omul de cre-
aţie în care se înscrie și 
dascălul. El este atempo-
ral – mereu în formare, 

cercetare, căutare de soluţii ca să îmbunătăţeas-
că sistemul educaţional. Cea mai mare calitate a 
profesorului este dragostea, iar în mileniul trei, 
această virtute este atât de necesară, încât ea ar 
putea întrece celelalte exigenţe educaţionale.

Silvia 
STRĂTILĂ 

Profesorul 
d e  a l t ă -
dată – cu 

o ținută fizică 
sobră, rafinat în 
exprimare,  cu 

gesturi bine calculate, neconcurențial 
în pregătirea sa, aproape academică, 
respectat în tot ținutul, sat sau oraș, 
- era un intelectual care nu-și compro-
mitea statutul. El cu averea sa se ducea 
oriunde era chemat. Și nu avea nevoie 
de însoțitori, alai, care să-l ajute s-o 
care, pentru că nu era grea. Își ducea 
cu sine mereu averea bunei educații. 
Această expresie este și titlul cărții 

lui Teodor Baconschi, care merită 
să fie citită de toți – profesori, elevi, 
părinți (sper ca numărul cititorilor să 
fie mare), care își mai pun problema 
educației. Iar dacă ne mai pasă de 
educație, atunci principiile ei trebuie 
să fie de bună calitate.   

Astăzi profesia de pedagog nu 
mai este în lista celor prioritare. 
Nu se câștigă din ea decât moral. 
Cine ar vrea să stea azi în fața unei 
generații care e mai mult preocupată 
de gadgeturi, de câștiguri financiare, 
decât de cunoștințe, cercetări, des-
coperiri sau lecturi? Modernitatea și 
modernizarea societății îi îndreaptă 
pe mulți tineri spre niște paradisuri 
artificiale, ademeniți de curiozitățile 
tinereții (atracții tulburătoare de 

care greu poți scăpa). Uneori familia 
educă ideologia cocoloșeniei prin 
imperativele „ești cel mai bun”, „dacă 
ai un eșec, de vină este altcineva” etc. 
Într-un asemenea mediu dacă vine 
profesorul să dezvolte în mintea și în 
sufletul copilului simțul moral, civic, 
al frumosului, al echilibrului, acesta 
ar putea fi respins sau considerat 
răuvoitor. De aceea avem nevoie de 
cultură și educație ca de o busolă. Ce 
s-ar putea face cu acest „măsurariu” 
(expresia lui Eminescu) pot ști profe-
sorul și părintele. Primul este cel care, 
atunci când educă pe elev, se educă și 
pe el însuși. Al doilea se va vedea în 
oglinda copilului său. Va pretinde de 
la acesta să citească, când copilul își 
va surprinde părintele cu cartea în 

mână. Va educa odraslei sale multiple 
inteligențe dacă îl va duce de mână 
mai des la muzeu, bibliotecă, biserică 
decât prin mall-uri. Iată averea bunei 
educații, moștenită testamentar de 
la cei doi părinți: părintele biologic 
și educatorul, ambii călăuzitori spre 
drumul cunoașterii. Un copil educat 
bine va avea discernământ, o atitudine 
decentă, serioasă și sănătoasă spre 
asumarea propriilor experiențe de 
viață. Ce ne dorim mai mult? Să fim 
o țară educată. În cartea sa „Averea 
bunei educații” Teodor Baconschi 
subliniază că țările care nu s-au jucat 
cu educația, n-au tolerat impostura au 
ajuns țări de succes. Cine dintre noi 
nu-și dorește ca R. Moldova să fie o 
țară educată? 

Nu te obosi să fii modern. Din păcate acesta este singurul lucru, pe care orice ai face, nu-l poţi evita. Salvador Dali

ŞCOALA

Maxima paginii 

Ex professo 
(lat. „Ca un profesor”). 

Expresia înseamnă a vorbi în per-
fectă și profundă cunoștință a mate-
riei, cum ar face-o un profesor bine 
calificat și specialist în problema pe 
care o tratează. De exemplu: a trata 
o temă ex professo, a vorbi despre 
un subiect ex professo. Expresia nu 
trebuie confundată cu ex cathedra, 
mai ales că amândouă sunt de obicei 
întrebuințate cu o nuanță de ironie. 
De aceea, poate, pentru a se apăra, 
fostul prin-ministru al Angliei, Gla-
dstone (1809-1898), spunea: „N-am 
scris niciodată nimic ex professo”.

Avem nevoie de şcoală ca de o busolăAvem nevoie de şcoală ca de o busolă

L-am cunoscut pe elevul Savatie Cojo-
caru încă de mic și fără să vreau i-am 
urmărit evoluția sa fizică și intelectua-

lă. Un copil frumos și inocent s-a transformat 
rapid într-un adolescent activ și mereu impli-
cat în multe activități. Dorința sa de a crește 
frumos și a-și descoperi prin muncă chiar 
mai multe talente este școala din familie. 

S-a născut și crește într-un mediu creștin. 
Părinții săi, tata - Viorel Cojocaru, un preot che-
mat, a cărui voce este mereu așteptată de mulți 
enoriași, și mama Svetlana – o preoteasă blândă 
și iubitoare de copii, sunt doi piloni siguri pe care 
Savatie își construiește viitorul. În ochii copilului 
„părinții sunt un lucru sfânt. Ei sunt primii și 
ultimii învățători. Ei te educă. Pentru un copil 
părintele trebuie să fie un model. Părinții te cresc, 
iar copilul este copia lor”. Nu poți cumpăra un 
părinte, conchide Savatie, gândind ca un adult. 
Are 14 ani și învață la Liceul „Onisifor Ghibu” din 
Chișinău (director Elena Cernei). Crede sincer că 
orice etapă a omului e frumoasă dacă „are anumite 
activități, pentru că ele vor avea o menire în viitor. 
Și nu vârsta este esențială, ci mintea pe care ți-o 
cultivi”. Își iubește familia, îi respectă pe profesori, 
are o bună înțelegere cu prietenii, colegii, iar 
joaca și jocurile copilăriei și le-a regăsit cântând 
la vioară, pian, purtând alături de tatăl său o făclie 
printre oamenii bisericii, meșterind roboței. Are 
mereu multe pasiuni care-i fereau, încă de mic, 
căpușorul de frig și de prostie, dar mai ales având 
simțul grijii de frate mare și bun pentru surorile 
sale, Ana Maria și Paula. 

Liceul „Onisifor Ghibu” unde învață are mai 
multe profiluri artistice, iar Savatie din clasa întâi 
studiază vioara și cântă în orchestra de muzică 
populară a școlii. Participă cu pasiune la viața 
școlii și o face atât de conștient, mărturisește 
chiar el, pentru că are convingerea că inteligența 
se câștigă prin muncă. 

L-am întrebat dacă citește cărți, dacă mai are 
timp pentru literatură. Mi-a răspuns cu vorbele 
înțelepte ale profesoarei sale de limba română, 
Lucia Zaporojan, un îndemn pentru elevii săi, că 
literatura română, pornind de la clasici, este foarte 
bogată și are multe opere canonice. Și, pentru că 
vrea să se înscrie în viitorii campioni, adică în lista 
intelectualilor pe ai căror umeri se sprijină lumea, 
Savatie îi citește pe Eminescu, Creangă, Rebreanu, 
Caragiale, dar și pe Aureliu Busuioc, Ion Druță, 
Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu și alții. Îi 
pasă de mediul din R. Moldova, vrea ca locurile 
frumoase, bogate în vegetație să fie păstrate, verzi 
și îngrijite. Până acum a plantat mulți copaci și ne 
dă asigurări că în urma sa va lăsa și alte fapte bune. Pagină realizată de Silvia STRĂTILĂ

Un viitor campion Profesorul mileniului III într-o 
societate bolnavă de snobism și ifose

Astăzi tot mai mulţi – pedagogi, elevi, părinţi – sunt nemulţumiţi 
de sistemul de învăţământ actual. Cadrele didactice își exprimă 
indignarea că majoritatea discipolilor nu mai are o atitudine 

serioasă faţă de școală, de carte, puţini dintre tineri sunt studioși; elevii 
susţin că programa de studii este foarte încărcată și informaţia din școală 
este inutilă și neaplicabilă pentru viitor; părinţii, care au puţine tangenţe 
cu școala, își doresc, firește, ca odraslele lor să iasă după terminare cu 

o diplomă de merit, dar puţin stresaţi de materiile încărcate. Cum ar 
trebui să arate portretul unui profesor din mileniul trei, care ar dimi-
nua nemulțumirile în lanţ sau, cel puţin, ar răspunde nevoilor școlii, 
ar construi și la noi imaginea mult râvnită a sistemului de învăţământ 
din Danemarca sau Japonia, dar și al elevului, de a cărui minte depinde 
viitorul, aflăm din opiniile câtorva elevi și profesori, cărora le pasă ca 
în R. Moldova școala să fie o instituţie edificatoare de valori. 
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 Nu vei pierde niciodată dăruind. Autor necunoscut

ŞCOALA

Mircea MITROFAN

În inima Brașovului am găsit 
geneza învăţământului româ-
nesc. Aici au început să aibă 

sens cuvintele, să apară primul 
tipar, primul manual, prima biblie, 
prima gramatică, primul dic-
ţionar… Este vorba de Muzeul 
„Prima Școală Românească”, insti-
tuţia care a dat startul unei noi 
societăţi românești.

Dascălul Vasile Oltean, directorul 
Muzeului „Prima Școală Româ-
nească” din Brașov, ne-a invitat la 
Şcoală ca să ne povestească cum au 
început să înveţe primii elevi români. 
Vorbea cu entuziasm şi pasiune despre 
primii dascăli şi elevi, despre primele 
cărţi şi metode de predare. Nea’ Vasile, 
dascălul, îmi aducea aminte de Ion 
Creangă.

„Prima Școală Românească” din 
oraşul Braşov a fost zidită în anul 1495 
şi reclădită în 1760. Începuturile școlii 
ar putea fi undeva prin secolele XI-XII. 

O dovadă este un manual, de 700 de 
pagini, numit „Omiliar ”, o carte despre 
virtuţi, semn că, înainte de toate, școala 
te învaţă să fii om. Cu siguranţă, şcoala 
exista la 1399, pentru că în acel an, 
Papa Bonifaciu vorbeşte „despre ciracii 
(elevii) din Scheii Braşovului, care 
învăţau școala de la pseudodascăli”.

Vasile Oltean şi-a dedicat 50 de ani 
din viaţă pentru a face cercetări despre 
prima Școală Românească  din 
Braşov. A reuşit să amenajeze o sală 
de clasă ca acum 200 de ani, numită 
în cinstea poetului şi publicistului 
Anton Pann, care a învăţat aici. Cum 
stăteam noi cuminţi în bănci, dascălul 
Vasile Oltean ne-a adresat o întreba-
re: „- Cine știe care este elementul 
pedagogic de convingere? Pentru că 
era tăcere în clasă, dascălul a venit şi cu 
răspunsul: - Nuieluşa! Un hohot de râs 
a umplut spaţiul. Ne-ar fi povestit mai 
multe păţanii dascălul Oltean dacă nu 
era implicat în alte activităţi didacti-
ce. „- A sunat clopoţelul, extemporal 
dăm data viitoare”, aşa a încheiat ora 
domnul dascăl.

În Şcoală era aglomerat. Foarte 
mulţi turişti veniseră să vadă sălile de 
clasă. Ne uitam cu admiraţie la expo-
natele şi obiectele vechi, la cărţile şi 
documentele rare, icoanele vechi din 
lemn şi mobilierul original. 

În sala de clasă „Anton Pann” am 
găsit cinci bănci pentru elevi, câteva 
icoane pe pereţi, pe un geam - o sta-

tuetă a lui Anton Pann de culoarea 
bronzului, într-un colţ - o socotitoare 
mare de lemn. Pe masa dascălului 
stăteau în ordine următoarele obiec-
te: o pană gri înfiptă într-o călimară, 
două tăbliţe şcolare de scris cu creta 
şi nuieluşa. Lângă sobă - un dulap cu 
cărţi vechi, manuscrise şi câteva lucrări 
religioase vechi.

În sala „Diaconul Coresi” stau fru-
mos amenajate mai multe icoane vechi. 
Cel mai interesant şi curios obiect din 
această sală este Tiparniţa lui Coresi. 
Diaconul Coresi şi colaboratorii săi au 
realizate primele cărţi de circulaţie în 
limba română. 

În sala „Cartea – factor de uni-
tatea naţională” sunt expuse cele 
mai valoroase monumente de limbă 
română medievală: „Biblia de la 
București” (1688), „Cazania lui Var-
laam” (1643), „Îndreptarea legii” de la 
Târgoviște (1652), un „Tetraevanghel” 
miniat pe pergament din vremea lui 
Alexandru Lăpușneanu, manuscrise 
de înţelepciune creștină din veacul 
al XV-lea (din Transilvania), cărţile 
Școlii Ardelene (Lexiconul de la Buda, 
„Istoria pentru începutul românilor în 
Dachia” și „Ortografia română” ale lui 
Petru Maior) şi peste 80 hrisoave dom-
nești, înscrise pe pergament și aurite. 

Ne-a impresionat cartea de 700 de 
pagini scrisă chiar de împăratul Ioan 
Cantacuzino, care şi-a pierdut tronul, 
pentru că a îndrăznit să ia apărarea 
ortodoxismului în defavoarea altor 
culte. „Cazania lui Varlaam”, „Cro-
nica românilor” de Gheorghe Şincai 
şi  „Ortografia română” de Petru 
Maior sunt alte bijuterii care se află 
pe rafturile „Primei Şcoli Româneşti” 
din Braşov. De remarcat este  Car-
tea lui Neagoe Basarab  care are 
scris pe prima pagină următorul 
avertisment: „Cine o va rupe / Cine 
o va distruge/ Cine o va fura / Să 
fie afurisit ca Arie / Să se topească 
carnea pe el ca pe Iuda, / Să-i sece 
ochiul stâng / Să-i cadă mâna 
dreapta!”

Acest număr de revistă a fost tipărit cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni – www.mprp.gov.ro 
Conţinutul revistei nu reprezintă poziţia oficială a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.
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Învăţătorul te-a învăţat alfabetul, te-a învăţat a scrie și a citi, tu ce faci mai departe? 
Învăţătorul îţi deschide ușa, tu ce faci mai departe? Învăţătorul te-a învăţat să faci 
doar fapte bune, tu ce faci mai departe? Când îţi amintești de cel care ţi-a pus tocul în 

mână, de cel care ţi-a deschis ușa în viaţă, de acel care te-a învăţat să faci doar fapte bune? 
Fiecare, faţă în faţă cu conștiinţa lui, n-are decât să răspundă. Cred că de toate poţi fugi 
pe lume, dar de tine – nicăieri. La binele făcut, cum se răspunde? Dar cum procedezi? 
Fiecare om în spatele lui are un învăţător, un îndrumător, un deschizător de drumuri. 

E un adevăr pe care poţi să-l recunoști și 
poţi să nu-l recunoști, dar el este. E adevărat 
că și învăţătorul tot a avut învăţător. Cine să 
fie acela care nu se bucură când cineva preia 
din mâinile lui steagul luminii și-l duce cu 
drag mai departe? Arta învăţătorului atinge 
un grad și mai înalt când este încredinţată 
unui discipol eminent, spunea un mare 
pedagog. Să ne bucurăm că am avut și avem 
frumoși și dragi și iubiţi învăţători, ingineri 
ai sufletelor omenești, care au modelat și 
modelează generaţii întregi. Cine lucrează la 
rădăcina minţii și a sufletului întru lumină 
și dragoste a tot ce ne înconjoară, a tot ce a 
creat Tatăl Ceresc? El, dascălul Neamului. 
De acolo, din leagănul fiinţei în devenire, 
de acolo pornește pedagogul și asigură 
potenţialul cunoașterii – puterea de a lupta, 
de a învinge și de a trăi. De totdeauna ei, 
îndrumătorii și semănătorii de lumină, 
acești dascăli, au fost și rămân la temelia 
ecologiei sufletului și plaiului nostru. Fireș-
te, și în acest veac zbuciumat, când acţiunea 
lor tămăduitoare și înălţătoare e mai aștep-
tată ca oricând, ei rămân fideli membri... ai 
familiei Natura. Adâncă plecăciune a frunţii 
în faţa domniilor voastre și florile dragostei 

și ale recunoștinţei, pe care le meritaţi din 
plin – vă aparţin și din partea noastră, a 
redacţiei, a Mișcării Ecologiste din Moldova. 

Fie că vă numiţi educatori în grădiniţele 
de copii, învăţători, profesori, în școlile, 
gimnaziile, liceele noastre, fie că sunteţi 
cadre didactice în instituţiile de învăţământ 
superior – purtaţi un nume: Semănători 
de Lumină. Plecăciune în faţa Domniilor 
Voastre. Această dragoste și recunoștinţă o 
meritaţi zi de zi, an de an, o viaţă, din toată 
inima și din tot sufletul, nu doar cu ocazia 
Zilei profesionale, precum se întâmplă ade-
sea la noi și vă este dat să auziţi doar cuvinte 
turuite de la tribuna oficială, de unii demni-
tari fără demnitate. Și, la o adică, cât de mult 
te încălzesc discursurile, pline de cuvinte 
„frumoase”, ale unor sus-puși, rostite în faţa 
Măriei Voastre, cu un prilej sau altul, în loc 
să adopte legi prin care ar îmbunătăţi viaţa 
tuturor pedagogilor? Iată când aș putea 
crede că acel demnitar are demnitate de om, 
nu uită cine i-a pus tocul în mână, cine l-a 
învăţat a scrie și a citi, cine i-a deschis ușa în 
viaţă ca să ajungă unde a ajuns. Doar așa l-aţi 
învăţat: „La bine răspunde cu bine”, chiar și 
„la rău să nu răspunzi cu rău”. Iar voi? Voi, 

demnitarilor, căţăraţi în capul societăţii, 
unul ca unul, cum și cu ce le răspundeţi 
pedagogilor care și-au ruptt pieptul cu 
fiecare de buni ce eraţi? Îi hrăniţi cu vorbe 
alese la sărbători și îi bucuraţi cu promisi-
uni? Faceţi tot posibilul și imposibilul ca și 
bruma de pedagogi, care s-au mai reţinut la 
vatră, să-și ia lumea în cap și să zică: „Adio, 
școală, adio instituţie de învăţământ, adio 
vatră strămoșească”. Asta v-o doriţi? Noi, 
cei mulţi, alta ne dorim: școala noastră să nu 

rămână pustie, fără învăţători, fără profesori 
și fără copii. Cine nu știe? „Atunci când un 
stat nu își plătește profesorii, copiii sunt cei 
ce plătesc în cele din urmă”. Ei, copiii, ce vină 
au? Care-i vina celor ce seamănă lumină? 

Luminaţi, semănătorilor de lumină, 
luminaţi! Iubiţi, învăţători, iubiţi învăţă-
tori...

În numele colaboratorilor redacţiei „Natura” 
şi a MEM, Ionel  CĂPIŢĂ

OMAGIU

Iubiţi, învăţători, iubiţi învăţători...Iubiţi, învăţători, iubiţi învăţători...

Un învăţător are efect asupra eternităţii; 
nu se poate spune niciodată unde se opreşte influenţa sa. 

Henry ADAMS

Descoperim și câteva cărţi des-
pre Napoleon Bonaparte, scrise 
și publicate de dascălul Nicolau. 
Când Napoleon Bonaparte era la 
putere în Franţa, dascălul Nicola 
Nicolau din Șcheii Brașovului 
publica primele cărţi despre viaţa 
și activitatea împăratului: „Napole-
on Bonaparte ce este și ce au fost” 
(1814),  „Întâmplările răsboiului 
franţozilor și întoarcerea lor de 
la Moscova”  (1814) și „Semne de 
biruinţă”  (1815).  Dascălul Nicolau 
tipărea aceste trei cărţi la Buda, la 
tipografia Universităţii Ungureşti. 
Cărţile au văzut lumina tiparului în 
1814, anul când împăratul Napoleon 
Bonaparte era obligat să abdice şi să 
fie exilat pe Elba, o insulă aflată la 20 
kilometri de coasta Toscanei, Italia. 
Braşoveanul Nicola Nicolau a fost 
martorul evenimentelor descrise în 
cărţi şi la Waterloo l-a văzut în carne 
şi oase chiar pe Napoleon Bonaparte. 
Dascălul Nicolau călătorea foarte mult 
în acea perioadă, iar în anii 1814-1815 
reuşeşte să publice un manual şcolar 

de geografie, numit ,,Geografia sau 
scrierea pământului”, „întocmită 
după orânduiala cea mai noao, 
așezată pentru 4 părţi ale pămân-
tului, adecă: Europa, Asia, Africa, 
America, cu tot cuprinsul lor”.

„Prima Școală Românească” ne 
deschide paginile multor cărţi de cult, 
de istorie, de cultură, de geografie, 
de orice natură. Există manuale şi 
de acum 500 de ani, iar unul dintre 
acestea este de microbiotică din anul 
1844. Aici putem să citim din Învă-
ţăturile lui Ioan Gură de Aur  din 
secolul al IV-lea. O altă atracţie pentru 
cei pasionaţi de cărţi rare este primul 
dicţionar enciclopedic „Lexiconul lui 
Buda” scris de Petru Maior, tradus în 
patru limbi: latină, maghiară, germană 
şi română.

La „Prima Şcoală Românească” 
sunt foarte multe cărţi rare care merită 
văzute măcar o dată-n viaţă. Reco-
mandarea vine, în special, pentru cei 
pasionaţi de istorie şi literatură, care 
au șansa să admire aici capodopere de 
sute de ani, păstrate în original. 

În vizită la Suhuluceni, TeleneştiÎn vizită la Suhuluceni, Teleneşti

Cărţi rare la Muzeul Cărţi rare la Muzeul 
„Prima Şcoală Românească” din Braşov„Prima Şcoală Românească” din Braşov

Vasile Oltean, directorul Muzeului Vasile Oltean, directorul Muzeului 
„Prima Şcoală Românească” din Braşov„Prima Şcoală Românească” din Braşov
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Orice cugetare generoasă, orice descoperire mare pornește de la inimă și apelează la inimă. Mihai Eminescu

INVITATUL DE ONOARE
Mihai PAPUC, şef de redacţie la Editura „Ştiinţa”, cercetător literar

- Domnule Mihai Papuc, pe parcursul mai 
multor ani sunteţi cunoscut drept un harnic și 
bun specialist în cercetarea, valorificarea și pro-
movarea patrimoniului nostru cultural, în special 
– cel literar. Din anul în care Republica Moldova 
și-a declarat Independenţa, faceţi acest lucru 
prin intermediul editurii „Știinţa”, unde doar în 
ultimul timp aţi îngrijit textele și aţi identificat 
lucruri noi, necunoscute, din viaţa și activitatea 
unor personalităţi precum Gheorghe V. Madan, 
Ion Buzdugan, Dimitrie Iov, Andrei Ciurunga, 
Alexandru Donici… 

De ce aţi ales atunci anume Editura „Știinţa”?
- Trebuie să vă mărturisesc, fără bravadă, că 

Știinţa m-a ales pe mine. Făcusem, până la 1991, 
20 de ani de salahorie la Muzeul Republican de 
Literatură „Dimitrie Cantemir”. Răbdător din 
fire, suportam tot felul de umiliri. De exemplu: 
interdicţia de a expune în expoziţiile pe care le 
organizam cărţile care purtau ștampila Bibliotecii 
Academiei Române sau ediţiile vechi din clasicii 
noștri. Interdicţia era motivată foarte simplu: 
„Ce, noi nu avem ediţiile noastre, îngrijite de E. 
Russev, C. Popovici, S. Ciubotaru, H. Corbu?”. 
Am suportat și așa-numita revizuire a fondurilor 
și bibliotecii Muzeului de către o comisie specială 
instituită de ŢK cu unul Novac în frunte, care 
ne-a lăsat fără vreo mie și ceva de unităţi de carte, 
adunate cu mare greutate în urma expediţiilor în 
diverse spaţii locuite de români. Ni s-a spus că le 
vor duce la arhivă și la Biblioteca Naţională. Le-am 
căutat mai târziu, le-am fi putut găsi ușor după 
ștampila pe care o purtau, dar nu au fost de găsit. 

Mă opresc aici cu șirul exemplelor, sunt prea 
multe și prea dureroase. Când au venit zilele 
senine ale renașterii naţionale, am crezut că vom 
putea transfera arhivele Muzeului din subsolurile 
neadecvate ale Casei Scriitorilor într-un edificiu 
aparte, unde vom putea construi și o expoziţie 
adevărată de muzeu. Nu s-a întâmplat, din vina 
unor oameni care, intenţionat, nu au vrut să 
înţeleagă noţiunea de muzeograf. Făţiș, ne-au 
înfruntat și ne-au lipsit de locul de muncă. Amărât 
de asemenea atitudini democratice, am tot căutat 
un loc de muncă timp de un an. Cineva dintre 
cercetătorii folcloriști de la Academie l-a sfătuit 
pe N. Huruianu, pe atunci redactor-șef la editura 
Academiei, care tocmai căuta un redactor de carte 
pentru sectorul de știinţe umaniste, să mă invite, 
recomandându-mă drept un băiat bun. Și eu mă 
credeam un băiat bun, dar nu mă încumetam. 
Știam câte ceva despre maldărele de „literatură 
social-politică” care se produceau acolo. Nu mai 
vroiam să-mi irosesc forţele cu niște lucruri inu-
tile, eram gata chiar să-mi schimb profesia. Am 
stat mult timp pe gânduri. Ceea ce m-a convins să 
accept invitaţia a fost sentimentul că ne aflăm la o 
răscruce, care ne-ar putea schimba fundamental 
viaţa, cu condiţia să ne implicăm și să fim solidari 
în acţiunile noastre comune.

- La Editura „Știinţa” , chiar din 1991, v-aţi 
asumat responsabilitatea să îngrijiţi colecţia „Moș-
tenire”, iar mai apoi – și colecţia „Pagini despre 
Basarabia”. Ce v-a însufleţit să faceţi acest lucru 
și care au fost cele mai mari surprize pe parcursul 
îngrijirii acestor două colecţii?

- Anii de muncă la Muzeul de Literatură nu 

au trecut în zadar. Fondul de carte acumulat 
în custodia acestei instituţii, fiind îndemnaţi și 
povăţuiţi de cunoscători cu autoritate în dome-
niu precum Gheorghe Bogaci, Efim Levit, Ion 
Osadcenco, Gheorghe Dodiţă. Alexandru Chidel 
ș. a., mi-a oferit șansa unei cunoașteri temeinice 
a bibliografiei cu referinţă la procesul literar din 
spaţiul românesc din cele mai vechi timpuri și 
până azi. Vreau să cred că nu am ratat-o. Tocmai 
ceea ce era necesar la editură, în situaţia în care 
cenzura nu mai dicta lista scriitorilor care pot fi 
tipăriţi și a celor care nu. Trebuia lărgit cadrul, și 
lucrul acesta l-am făcut imediat. În portofoliul 
redacţiei literare găsisem adunat doar un singur 
manuscris - cel al unei ediţii în două volume de 
scrieri ale folcloristului și etnologului Petre V. 
Ștefănucă, cu care am iniţiat colecţia „Moștenire”. 
Colecţia își propunea să reunească mari scriitori 
clasici români, unii aproape necunoscuţi cititoru-
lui din spaţiul nostru, într-o aleasă și largă selecţie, 
cuprinzând operele lor fundamentale, însoţite de 
studii introductive și tabele cronologice cu datele 
cele mai importante din viaţa și opera scriitorului 
în cauză, cu note, comentarii și repere istorico-
literare ce facilitează familiarizarea cititorului cu 
opera și contextul literar al acesteia. De asemenea, 
ne-am angajat ca din texte să fie eliminate croșe-
tele impuse de vechea cenzură, iar la pregătirea 
ediţiilor să antrenăm prestigioși cercetători din 
România și Republica Moldova. Astfel i-am cunos-
cut pe criticii și istoricii literari din ţară - Cornel 
Simionescu, Niculae Gheran, Teodor Vârgolici, 
Valeriu Râpeanu, Mircea Anghelescu, Andrei 
Nestorescu, Nicolae Mecu, Constantin Mohanu, 
Iordan Datcu, Tiberiu Avramescu, Andrei Rusu, 
Ionel Oprișan, Stancu Ilin ș.a., a căror contribuţie 
este de nepreţuit. 

Până în prezent, în colecţie au apărut peste 
100 de volume semnate de Ioan Neculce, Dimitrie 
Ralet, Iacob Negruzzi, Constantin Stamati, Ale-
xandru Vlahuţă, Ioan Slavici, Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Barbu Delavrancea, Alecu Russo, Alecu 
Donici, Nicolae Bălcescu, Dimitrie Bolintineanu, 
Ion Luca Caragiale, Constantin Negruzzi, Dimi-
trie Cantemir, Vasile Bogrea, Octavian Goga, 
Alexei Mateevici, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, 
Mihail Sadoveanu, Petre V. Ștefănucă ș. a. Edi-
ţia Bogdan Petriceicu Hasdeu. Scrieri, îngrijită 
de distinșii hasdeologi Stancu Ilin și I. Oprișan, 
a ajuns la volumul 17, integrala bucurându-se de 
o înaltă apreciere la târgurile de carte. În ultimii 
ani, am căutat să valorificăm o serie de nume de 
scriitori proveniţi din spaţiul basarabean, ani la 
rând neglijaţi și rămași necunoscuţi: Gheorghe 
V. Madan, Dumitru C. Moruzi, Ion Buzdugan, 
Leon Donici, Magda Isanos, Dimitrie Iov, Andrei 
Ciurunga. Vom continua cu perseverenţă, pentru 
că este un păcat să trecem cu ușurinţă peste nume 
ca Constantin Stere, Ștefan Ciobanu, Panteleimon 
Halippa, Sergiu Matei Nica, Paul Goma. 

Cea de-a doua colecţie, iniţiată în 1992, 
„Pagini despre Basarabia”, valorifică texte scrise 
și publicate pe parcursul anilor despre spaţiul 
dintre Nistru și Prut, prefaţate și comentate, rea-
duse în actualitate, de cercetători contemporani. 
Sunt ediţii care vorbesc din prima sursă despre 
istoria dramatică a acestui spaţiu, despre calvarul 
prin care acesta a trecut. E suficient să exemplific 

aici cu cele două volume ale ediţiei „Scrisori din 
Basarabia”, semnate cu pseudonimul Basarab, cu 
scrierile lui Nicolae Iorga adunate la un loc în 
volumul „Neamul românesc în Basarabia”, cu cele 
două volume de „Profiluri basarabene” semnate 
de Gheorghe Bezviconi sau cu ultima apariţie din 
colecţie – „Mărgăritarul preţios al ţării, Basarabia”, 
autor Mihai Eminescu. Volumul cuprinde majori-
tatea textelor eminesciene - publicistice și poetice 
- cu referinţă la Basarabia, pe care le reproduce 
integral, în ordinea cronologică a apariţiei lor și cu 
indicarea surselor primei apariţii în presă. Volu-
mul e însoţit de o introducere și o postfaţă care ne 
dovedesc faptul că Eminescu avea în cel mai înalt 
grad - sprijinit și de o verticalitate deontologică de 
adevărat și, bineînţeles, genial gazetar - conștiinţa 
că „cestiunea Basarabiei” nu e o problemă politică 
„încâlcită”, ci una existenţială, care ameninţă însăși 
trăinicia fiinţei românești. Într-un cuvânt, putem 
spune că ediţiile din colecţie afirmă apartenenţa 
noastră la tulpina comună a românismului, ocro-
tesc identitatea noastră românească.

Sunt dator să amintesc aici și alte colecţii ale 
editurii: Personalităţi notorii, Antologia unui 
autor, Câmpul de lectură, Literatura din Basarabia. 
Început de secol XXI (în colaborare), Literatura 
din Basarabia în secolul XX (în colaborare), Opera 
aperta, Lumea vegetală/ Lumea animală, Dicţiona-
re școlare. Ele creează o imagine complexă a unei 
veritabile instituţii de cultură naţională. Este un 
lucru care ne bucură și ne însufleţește.

- Vă ocupaţi nu numai de editarea operelor 
unor scriitori basarabeni, dar și de înveșnicirea 
numelor lor. Ce ne puteţi spune în acest sens? Știu 
că chiar zilele trecute aţi făcut o vizită la mor-
mântul lui Gheorghe V. Madan, cunoscut scriitor 
și folclorist în perioada interbelică… 

- Fără a absolutiza lucrurile, voi spune că basa-
rabenii noștri au o mare problemă cu memoria 
istorică. Ignoranţa îngrijorătoare și apatia pro-
nunţată faţă de cunoașterea istoriei, a numelor 
și faptelor înaintașilor noștri, a valenţelor limbii 
materne te fac uneori să-ţi pierzi răbdarea. Cum 
să înţelegi, spre exemplu, inerţia, indiferenţa locui-
torilor satului Drujba din raionul Ungheni, apărut 
acum 30-35 de ani în urma unor grave alunecări 
de teren, faţă de această denumire a localităţii lor? 
Oare nu e clar că a fost eroarea unui timp bleste-
mat și că denumirea trebuie schimbată? De mult 
a venit timpul să readucem denumirile firești ale 
acelor meleaguri. Chiar locul pe care s-a cocoţat 
nerușinata Drujbă se numește Ternușa. Trebuie 
să avem conștiinţa că în situaţia noastră suntem 
datori să înregistrăm fir cu fir, faptă cu faptă, nume 
cu nume trecerea demnă a confraţilor noștri prin 
istorie și să transmitem această arhivă nepieritoare 
generaţiilor care vin pe urmele noastre. Noi, edi-
torii, facem acest lucru prin tipărirea de cărţi ale 
unor nume neglijate în timp, persecutate, izgonite 
din circuitul valorilor. 

Și dacă vine vorba de Gheorghe V. Madan 
(1872-1944), în 2011 am tipărit în două volume 
o ediţie din scrierile acestui scriitor, folclorist, 
etnolog, actor și publicist născut la Trușeni. Des-
pre mormântul lui știam că se află la Pitești, în 
cimitirul „Sfântul Gheorghe”. Faptul că s-a păstrat 
se datorează unui ziarist din acest oraș - Tudor 
Ungureanu, Dumnezeu să-l ierte, căci a trecut și 
el la cele veșnice. 

Mereu ne-am dorit să ajungem la Pitești, la 
mormântul scriitorului, deoarece ne îngrijoram 
să nu dispară. Ocazia s-a ivit la 26 septembrie 
curent, când am fost invitaţi la al XIX-lea Simpo-
zion Internaţional despre „Experimentul Pitești 
– reeducarea prin tortură”. Mulţumirile noastre 
dlui Mihai Tașcă, unul din organizatorii acestei 
interesante reuniuni, care ne-a înţeles doleanţa. 
Mormântul parcă ne aștepta pe noi ca să-l îngrijim, 
fiind e năpădit de buruieni. 

Cum a ajuns Gheorghe V. Madan la Pitești, în 
ce împrejurări? În noaptea spre sinistra zi de 28 
iunie 1940, în casa lui Pan Halippa suna telefonul 
întruna. Lumea speriată vroia să afle de la frun-
tașul politic basarabean ce se va întâmpla după 
cererile ultimative ale sovieticilor. Mult mai târziu, 
zarva se mai potolise. „Pe la ora 3 de noapte – măr-
turisește Halippa - am adormit lângă telefon, în 
fotoliul meu larg și comod, și m-am trezit buimac 

pe la șase, din cauza unui sunet deznădăjduit și 
lung la ușă. M-am dus să deschid. Era cunoscutul 
scriitor basarabean, bătrânul Gheorghe Madan, 
care a venit să vadă dacă am plecat. În fugă, mi-a 
spus că nu-i vreme de pierdut și că ar fugi și el, 
dar n-are bani de drum. I-am dat poate mai mult 
decât la ce se aștepta el și a plecat cu blesteme grele 
și neobișnuite în gura unui bătrân blând și obosit 
de viaţă: blăstăma pe acei care aruncau pământul 
natal al Basarabiei în noul infern al suferinţei”. 
Într-o situaţie de un dramatism feroce, dorinţa 
scriitorului de a supravieţui, de a-și apăra fiinţa 
umană în faţa unei monstruoase mașinării, care 
nu ierta nimic, îl face să părăsească Chișinăul în 
iarna aceluiași an, repatriindu-se în România. Se 
stabilește la Pitești, fiind chemat aici de drama-
turgul Alexandru Kiriţescu, autorul remarcabilei 
„comedii întunecate” a dramaturgiei românești 
– Gaiţele. El îi oferă două camere pe care le avea 
păstrate în casa în care se născuse, de pe strada 
Crinului, nr. 22. La Pitești, continuă să scrie în 
ziarul local Argeșul, aici împlinește vârsta de 70 de 
ani și se pare că nu suferea de nimic, păstrându-și 
și lăudându-se cu firea sa de „om de veselie și voie 
bună”. I se înfăţișa istoricului literar Gheorghe 
Bezviconi drept un „înalt și voinic bătrân, pe 
care nici timpul, nici urgia bolșevică n-au putut 
să-l aplece” („Basarabia literară”, an. II, nr. 20, 10 
august 1942). Se presupune că lucra la un roman 
despre condiţia refugiatului, din care, deocamdată, 
nu s-a descoperit nicio pagină. La Pitești, se stinge 
din viaţă la 4 octombrie 1944, în vârstă de 72 de 
ani. Adică acum 75 de ani.

În 2015, am publicat o ediţie în două volume 
din opera lui Leon Donici, un nume puţin cunos-
cut cititorului nostru, trecut la cele veșnice la Paris, 
în 1926.Conform testamentului său, a fost adus în 
ţară, la Chișinău, la intervenţia lui Octavian Goga, 
și înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul de 
pe str. Armenească, alături de bunelul de pe mamă, 
de maică-sa și tatăl său. Editura noastră a ţinut 
să restabilească mormântul comun al acestora, 
suportând cheltuielile pentru înălţarea unei stele 
funerare din piatră de Cosăuţi.

- Domnule Papuc, adevărul e că se citește tot 
mai puţin din cărţile tipărite pe hârtie. Cum vă 
promovaţi ediţiile? Cândva, Editura „Știinţa” 
făcea acest lucru și prin intermediul unui concurs 
organizat împreună cu revista NATURA. S-ar 
putea de reluat acel concurs? 

- Da, se citește mai puţin de pe hârtie. Mai 
ţineţi minte polemicile despre dispariţia teatrului 
și înlocuirea lui cu filmul? S-a întâmplat ceva? 
Toate își au locul în univers. Așa e și în cazul cu 
lectura cărţii. Nu vom intra în amănunte, discuţia 
ar fi prea lungă și poate plictisitoare. Mai degrabă 
ar trebui să vorbim de inerţia și incapacitatea de 
comunicare a responsabililor și celor interesaţi 
de promovarea cărţii tipărite. Și noi, la editură, 
căutăm soluţii de promovare cât mai atractivă a 
producţiei editoriale. Concursurile sunt o bună 
cale. Mai ales dacă sunt organizate prin interme-
diul unei publicaţii cum e NATURA, care are tiraj 
bun, e solicitată, mai ales, în mediul rural. Cred că 
trebuie reluat, aprofundat, diversificat...

- Care vor fi următoarele surprize pentru cititor 
de la Editura Știinţa?

- Doar câteva exemple, ca să nu dezvălui toate 
secretele de producţie. Acum câţiva ani, Redacţia 
Principală a Editurii a decis să tipărească cinci 
dintre cele mai importante cărţi ale cărturarului 
Dimitrie Cantemir. După cele trei dintre ele, apă-
rute deja – „Divanul sau gâlceava înţeleptului cu 
lumea sau giudeţul sufletului cu trupul”, „Istoria 
ieroglifică” și „Hronicul sau vechimea romano-
moldo-vlahilor” - urmează ca, până la sfârșitul 
acestui an, să vadă lumina tiparului încă două: 
„Descrierea Moldovei” și „Istoria creșterii și des-
creșterii Imperiului Otoman”. Alte nume de mari 

„Basarabenii noştri au o mare 
problemă cu memoria istorică...”

La mormântul lui Gheorghe V. Madan, La mormântul lui Gheorghe V. Madan, 
în cimitirul „Sfântul Gheorghe” din Piteştiîn cimitirul „Sfântul Gheorghe” din Piteşti
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Ione l CĂPIŢĂ

Ai fost la Pererita? Cu ce ocazie? Te așteaptă… 
Casa muzeu „Grigore Vieru” și… tot cu ochii 
spre Mama, România-Mamă, spre soarele-n 

amiezi. Am văzut-o și m-a văzut, ne-am și fotografiat 
împreună, pe când Poetul era încă în viaţă. Te durea 
sufletul când te uitai la ea, părăsită și parcă uitată de 
toată lumea, în afară de acei, pe semne, care i-au furat 
poarta și i-au pus gardul pe foc…, după cum spunea 
îndurerat Vieru. Acum? Dacă s-ar face o minune și ar 
putea bardul să-i treacă pragul, nu știu dacă ar mai 
reveni vreodată la Chișinău, nu știu... A fost renovată 
de la temelie până la hogeag și este străjuită acum de un 
zid trainic din piatră, care nu mai poate încăpea în sobă, 
cu o poartă ca la cei mai buni gospodari, toate dichisite 
cu busuioace din grădina sufletului, încât ai impresia 
că cineva locuiește în ea. Ţi-i mai mare dragostea s-o 
cuprinzi cu ochii și să dai frâu imaginaţiei văzându-l 
parcă aievea pe copilul Grigore Vieru, alergând cu alţi 
copii, desculţ prin ogradă sau – ajuns „clasic viu” al 
literaturii române, însoţit de prietenul și consăteanul 
său, ilustrul violonist Dumitru Blăjinu, Ceahlăul 
criticii literare Mihai Cimpoi, din Larga, marele actor 
Victor Ciutac, din Șirăuţii de Jos, același judeţ Hotin, 
altădată… Parcă îl văd și îl aud pe Grigore Vieru în faţa 
casei părintești, vorbindu-i: „Tu mă iartă, o, mă iartă, / 
Casa mea de humă, tu, / Despre toate-am scris pe lume, 
/ Numai despre tine nu”. 

Mai zilele trecute, la 26 septembrie 2019, dimpre-
ună cu Vasile Malaneţchi, directorul general al Muze-
ului Literaturii „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău, 
scriitorul Sava Calabădău, pictorul Nicolae Curoșu, 
ne-am înfăţișat înaintea Casei muzeu „Grigore Vieru”, 
cuprinși de un val de sentimente, gânduri și amintiri 
despre Poet. Și ce poate fi mai ușor pe suflet decât o 
împărtășanie? Și noi am avut parte de acest miracol 
– cei veniţi la Pererita, dimpreună cu cei pereriteni, 
aflaţi la acea oră, în acea frumoasă zi de toamnă, acasă, 
la Grigore Vieru, pentru a ne întâlni. Frumoasă și 
dragă și înălţătoare e clipa împărtășaniei cu oameni 
frumoși și dragi, asemenea celor de la Pererita, cu 
Vieru de acasă. Câtă lumină și dragoste și speranţă 
puteai citi în ochii copiilor, care pentru o doară au 
lăsat valul treburilor la sat în plină toamnă, și-au ornat 
chipurile lor de îngeri cu minunea portului naţional, 
ca să ajungă, să-i vedem și noi „la Vieru acasă” – flori 
în codrul veșniciei. I-am și auzit pe acești atât de fru-
moși și atât de sfioși copii, recitând din opera vieriană, 

am și văzut, totodată, mai multe minunate lucrări de 
artizanat, modelate cu atâta fineţe și dragoste multă 
de mânuţele lor dibace... 

De neuitat rămâne întâlnirea aici și cu doamnele 
Tamara Grigoroi-Ţipiniuc și Elena Zastavineţchi-Pro-
dan, înzestrate cu harul cuvântului ales, dar și iscusite 
meșteriţe populare, care pe nimeni nu lasă indiferent 
prin lucrările sale, izvorâte din frumuseţea sufletului. 
Și trebuie să mărturisesc că de fiecare dată, ori de câte 
ori mi-a fost dat să-mi duc pașii și la Gimnaziul din 
localitate, de fiecare dată am trăit revelaţia sufletească 
de la întâlnirea cu minunaţii elevi din Pererita, raionul 
Briceni – oglindă a părinţilor și a corpului didactic, în 
fruntea căruia, de mai mulţi ani, se află admirabilul 
pedagog, dna Valentina Ciobanu, pe care mult mi-aș 
fi dorit s-o văd și de astă dată aici, la Vieru, în curtea 
părintească, însoţită de colegi și elevi – și, mulţumesc! 
așteptările mele n-au fost în zadar: mi-au adus bucuria 
revederii și a împărtășaniei. Firește, nu am putut să 
nu exprim și un cuvânt de felicitare dnei Valentina 
Ciobanu, precum și pedagogilor, care știu a cultiva 
dragostea de tot ce e frumos, de tot ce ne înconjoară, 
de Natura-mamă, deopotrivă și elevilor care s-au abo-
nat cu drag, în număr mare, la revista „Natura”, al cărei 
prieten și colaborator a fost Grigore Vieru. Colegii 
de redacţie așa și spun: „Cine-i prieten cu „Natura” e 
prieten cu Vieru, și cine-i prieten cu ceea ce ne-a lăsat 
ca zestre Vieru e prieten cu Natura”.

Cunoaște o lume că Grigore Vieru, cu tot ce ne-a 
lăsat moștenire, este patrimoniul nostru naţional. 

Anume despre aceasta a vorbit în faţa celor prezenţi 
mult cunoscătorul acestui patrimoniu, dl Vasile Mala-
neţchi, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, 
care a venit aici și cu o altă misiune importantă – 
împreună cu cei doi artiști plastici, Sava Calabădău 
și Nicolae Curoșu să analizeze îndeaproape, profesio-
nist, starea de lucruri la Casa muzeu „Grigore Vieru” 
și să-și aducă obolul necesar privind prezentarea 
artistică la nivelul cuvenit a ceea ce cuprinde în sine 
acest edificiu socio-cultural și turistic.

Cu respiraţia întretăiată l-am ascultat pe dl Victor 
Guţu, prietenul din copilărie al Poetului, coleg de clasă 
și cumătru cu Grigore Vieru, care ne-a povestit despre 
Vieru – copilul, elevul, Vieru – prietenul de-o viaţă și 
poetul… de mic copil.

Exprimăm din tot sufletul un cuvânt de mul-
ţumire organizatorului întâlnirii noastre, dlui 
Veaceslav Ciutac, directorul Casei muzeu „Grigore 
Vieru”, care-și face onorabil datoria și, de bună 
seamă, nu în ultimul rând, dnei Corina Ciobanu, 
ghidul acestui locaș nepereche, înzestrată cu 
harul de povestitor. Ne-am convins și de astă dată, 
poposind la „Casa cu ochii spre Mama”, că cine are 
dragoste și memoria îi este vie nu cunoaște decât 
înălţarea și nemurirea. De aceea poate, oriunde 
m-ar duce pașii, îmi stăruie în memorie cuvintele 
lui Grigore Vieru: „Mamă, tu ești Patria mea”. 
Rămâne de neșters în memoria mea și această 
întâlnire festivă cu pereritenii, doldora de suflet 
blând și dragoste de-acasă.

PATRIMONIU

 Nimeni nu poate trai fără prieteni, chiar daca stăpânește toate bunurile lumii. Aristotel

scriitori ai neamului bat la poarta 
editurii noastre: Mihail Kogălnicea-
nu, Ion Heliade Rădulescu… 

- Până la destrămarea URSS, aţi 
lucrat la Muzeul de literatură al Uni-
unii Scriitorilor. Prin ce v-a rămas 
dragă sufletului acea activitate?

- Probabil, aţi trăit și Dumnea-
voastră rarul sentiment al desco-
peririi unui lucru, a unui fenomen 
etc. În cazul meu, este vorba despre 
revelaţia descoperirii unui nou 
document istorico-literar, a unui 
manuscris etc.

- Sunteţi originar din Mânză-
tești, raionul Ungheni, unde preot 
la biserica din sat a fost și tatăl 
Dumneavoastră. Cum v-a influen-
ţat activitatea de cercetător literar 
faptul că aţi crescut și aţi fost educat 
într-o familie de preot? 

- Tatăl meu și-a legat destinul 
de trei sate: Mălinești din judeţul 
Hotin, Mânzătești și Hârcești (două 
sate alăturate) din plasa Fălești, 
judeţul Bălţi. În ultimele două s-a 
aflat în serviciu din 1933 până spre 
1990, când s-a îmbolnăvit și avea 
nevoie de o pensie, pe care episco-
pul, pe atunci – Vladimir, l-a trimis 
să o cerșească de la Guvern, după ce 
o viaţă întreagă și-o plătise cu banii 
lui la episcopie. Dar asta e o altă 
problemă dureroasă, pe care a luat-o 
în pământ cu el. Cartea românească 
nu a fost lipsă în casa noastră, dar, 
desigur, nu așa cum ar fi trebuit. Nu 
se putea. În conjunctura partinici-
lor ar fi suferit și mai mult decât a 
suferit. Când venea la Chișinău, la 
episcopie, cu probleme de serviciu, 
cumpăra câte o carte românească 
(până la 1957) de la librăria din 
centru, unde se mai găseau câteva 
exemplare. Îmi amintesc cu multă 
emoţie bucuria de pe faţa lui când 
ne-a adus ediţiile Creangă și Emi-
nescu, apărute la Chișinău după 
1952, cu alfabet rusesc. Îmi poves-
tea că publicase câteva articole la 
revista Raza a lui Vasile Ţepordei; 
că l-a cunoscut bine și a comunicat 
cu preotul Eftimie Baconsky (satul 
Cofa, judeţul Hotin), tatăl poetului 
Anatol Baconsky; îmi mărturi-
sea cum, după 28 iunie, bătrânul 
preot plângea și zicea că pleacă 
din Basarabia doar pentru că este 
îngrijorat de viitorul celor doi fii ai 
săi, Anatol, de 15 ani, și Leon, de 12 
ani; își amintea de studiile la Școala 
de cântăreţi bisericești din Chișinău 
făcute între anii 1929-1931, unde l-a 
cunoscut pe Paul Mihail... 

Cum să nu te influenţeze aseme-
nea povestiri?

- Oare nu vi se pare că sunt daţi 
uitării unii scriitori buni din perioa-
da sovietică a literaturii românești  
din stânga Prutului? Mă refer la 
cei plecaţi dintre noi, precum Liviu 
Damian, Petru Zadnipru, Gheorghe 
Vodă, chiar și unii ca Ion Bolduma… 
Oricum, ei au ţinut aprins spiritul 
românesc în Moldova sovietică… 

- Din creaţia unora dintre cei 
pomeniţi s-a tipărit câte ceva selectiv 
la editurile Arc, Știinţa, Cartier și 
Prut Internaţional. Eu mă gândesc 
însă la o valorificare mai aprofun-
dată, începând cu literatura creată 
în spaţiul basarabean interbelic 
(G. Meniuc, N. Costenco ș.a.), apoi 
generaţiile de după război până la 
optzeciști. Lucrul acesta se face, dar 
foarte timid. Se simte lipsa de critici 
și istorici literari, care ar orienta 
procesul pe linia studiului știinţific. 
Abia atunci ar putea să apară volume 
selective, alese cu discernământ, 
bine documentate și comentate.

- Vă mulţumim, domnule Mihai 
Papuc. Vă dorim noi realizări în 
cadrul Editurii „Știinţa”.

Gheorghe BUDEANU 

Casa cu ochii spre Mama 

Dacă e să faci pe jos înconjurul aces-
tor șapte fântâni, trebuie să purcezi la 
drum înainte de a se lua roua și să tot 
mergi cât e ziua de mare, până ce se lasă 
amurgul cu primele stele aprinse pe cer. 

Toate aceste șapte fântâni sunt 
diferite. Apa fiecăreia are culoarea și 
gustul ei, numele și destinul ei. Drumul 
spre aceste fântâni trece pe făgașul 
grijii omului față de semenii lui a căror 
muncă zilnică cere nu numai o masă 
sățioasă, o clipă de răgaz, un cântec 
pornit din suflet, ci și o cofă de apă rece, 
apă pe care n-o pot înlocui nici vinul, 
nici țuica, nici chiar laptele abia muls. 

N-o pot înlocui, deoarece o sorbi-
tură de apă în arșița setei a fost mai 
scumpă ca orice în toate vremurile, 
prețuind cât viața. 

Să sapi o fântână e o îndeletnicire 
anevoioasă și complicată. Nu e de ajuns 
să ai măiestria unui iscusit fântânar, se 
mai cere să ai și un simț aparte înnăscut, 

pentru ca munca ta să nu se piardă în 
zadar, pentru ca după zile lungi de griji 
și osteneli, fântâna ta să nu privească 
cu un ochi mort, să nu rămână doar o 
groapă adâncă cu apă sărată. Trebuie să 
știi cum să găsești apa la adâncime, să 
știi unghiul de înclinare al stratului de 
apă față de soare, ca pe urmă apa din 
fântână să nu se tulbure și să devină 
amăruie.

Satul Mileștii Mici este demult vestit 
cu fântânile și fântânarii săi. Și astăzi 
sătenii mai țin minte cum s-au prins 
odată fântânarii să discute a cui fântână 
e mai bună. Fiecare, se înțelege, afirmă 
că a lui e mai bună. Discuția a durat 
mult, până ce, într-un târziu, cel mai 
în vârstă și mai vestit fântânar a propus:

- Suntem șapte la număr. Lasă ca 
fiecare din noi să sape câte o fântână, iar 
oamenii vor hotărî, în care din ele apa 
e mai gustoasă și mai rece, care dintre 
ele are ghizdele mai mândre...

Era toamnă și meșterii nu prea aveau 
chef să se apuce de această muncă grea 
tocmai acum, la culesul poamei, dar 
amorul lor propriu de meșteri ieși 
învingător. Au pornit fiecare în drumul 
său, pentru ca, încă înainte de răsăritul 
soarelui, să se apuce de lucru, să scoată 
brazda de iarbă și să înfigă cazmaua în 
pământul viu.

Fiecare fântânar chitise de mai 
înainte câte un loc tăinuit, unde a și 
început să sape. Așa că în ziua când 
aveau să cerce gustul apei și să aprecieze 
podoaba ghizdurilor, oamenii au trebu-
it să facă un drum destul de lung până 
au trecut pe la toate fântânile.

Fiecare fântânar i-a întâmpi-
nat pe consăteni lângă fântâna sa, 
le-a dat să guste apa, așteptând cu 
răbdare hotărârea lor. Iar oamenii, 
mergând de la o fântână la alta, 
de șapte ori au ridicat cana cu apă 
la gură, dar n-au știut cui să-i deie 

întâietate, într-atât era de bună apa 
fiecăruia dintre ei.

Și le-au zis la toți „cei mai buni 
fântânari din partea locului”. Iar apei 
din fântânile lor i-au zis „apă dătătoare 
de viață”. Și au dat fântânilor, numele 
meșterilor: Petre, Ghiță, Ilie, Nicolae, 
Vasile, Grigore, Ion.

Fântânarii s-au stins din viață, dar 
fântânile săpate de ei au rămas. Ani și 
ani s-au tot înclinat cumpenele dea-
supra lor.

A început războiul, a venit foametea, 
pe urmă, pe cei mai buni gospodari i-au 
trimis în Siberia, ne-au colectivizat etc. 
Fântânile au fost date uitării, părăsite. 
Apa din ele a înverzit, dar în memoria 
oamenilor mai stăruia amintirea despre 
cei șapte fântânari și despre cele șapte 
fântâni săpate de ei, până când, într-o 
bună zi, le-au găsit și le-au readus la viață.

Anatol MUNTEANU, „Viaţa 
satului”, Chișinău, 10 noiembrie 1987 

ENCICLOPEDIA FÂNTÂNILOR 
O nouă lucrare și-a ocupat locul bine-meritat 

în biblioteca redacţiei. Cartea „Fântânile și 
izvoarele Moldovei de Peste Prut”, scrisă de 

Anatol Munteanu, o enciclopedie a fântânilor din 
Republica Moldova, a apărut deja în două ediții, la 
București și Chișinău. Timp de peste 30 de ani, scrii-
torul și documentaristul Anatol Munteanu, a efectuat 
o amplă cercetare, a căutat și s-a documentat despre 
fântânile, izvoarele și casele de locuit ornamentate în 
stil național. Scriitorul a colecționat și legendele poves-
tite de oameni, întâmplări și povești despre fântâni și 
izvoare, dar și despre greutățile prin care aceștia au 
trecut de-a lungul anilor. 

Autorul cărții, prin prisma fântânilor și a izvoarelor, 

aduce la cunoștința cititorului vitalitatea și geneza 
vieții pe pamânt legată de apă. Cititorul poate face 
cunoștință despre calitatea apelor, inclusiv a celor 
subterane, izvoare, lacuri. În carte sunt prezentate 
lucrări, citate celebre și extrase din lucrările marilor 
personalități ale lumii, fragmente din opera lui Mihai 
Eminescu, Vasile Alecsandri, Grigore Vieru, Adrian 
Păunescu și alții. Această enciclopedie ne mai arată 
valoarea înaltă a meșterilor populari, dar și nivelul 
profesional și artistic al tâmplarilor, lemnarilor și 
fierarilor moldoveni. 

Găzduim în această pagină unul din textele incluse 
în cartea „Fântânile și izvoarele Moldovei de Peste 
Prut” scrisă de Anatol Munteanu. 

Șapte fântâni ale memoriei 

Cu gândul la poetul Grigore Vieru, în faţa casei Cu gândul la poetul Grigore Vieru, în faţa casei 
părinteşti, acum Casa muzeu din Pererita, Bricenipărinteşti, acum Casa muzeu din Pererita, Briceni
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(despre curăţarea petelor)
* Știţi cum se scot petele de dulceţuri? 

Cele de pe rufărie și feţele de masă cu apă 
caldă și săpun, iar cele de pe stofe, cu un 
tampon de vată înmuiat în apă caldă.

* Petele de fructe se scot mai greu dacă 
se învechesc. Ele se spală cu apă caldă și 
săpun, după ce se umezesc cu zeamă de 
lămâie. Cele mai rezistente se scot cu 
zeamă de lămâie fierbinte sau cu o soluţie 
de sare și măcriș. Petele de pe mătase se 
scot cu alcool și apă.

* Berea se scoate din ţesături cu o solu-
ţie de amoniac (o lingură la 200 ml de apă 
caldă). Frecăm locul și apoi îl limpezim 
cu apă curată.

* Antilopa se curăţă cu o cârpă îmbi-
bată în amoniac, apoi cu o perie de sârmă.

* Un tampon de vată înmuiat în 
amoniac lustruiește excepţional de bine 
obiectele din argint.

* Dacă tricourile de lână se ţin 4-5 
ore într-o soluţie formată din apă, săpun 
și o lingură de amoniac, ele își recapătă 
supleţea. Se clătesc tot într-o soluţie cu 
amoniac.

* Dunga de grăsime de pe gulerele 
hainelor bărbătești se îndepărtează folo-
sind o lingură de amoniac amestecat cu 
apă călduţă. Se șterge apoi cu apă curată.

* Obiectele din fier ruginite se curăţă 
ușor cu cărămidă pisată, răzuindu-le mai 
întâi cu o pană de lemn. Se mai pot curăţa, 
dacă pata nu este prea mare, și cu radiera 
de cerneală.

* Periile de lemn se spală, după ce s-a 
aplicat deasupra un strat de vaselină, căci 
apa atacă lemnul.

* Vopseaua de pe clanţa ușii se scoate 
cu o soluţie de var și săpun de rufe după ce 
aceasta a stat cca 10 ore, ca să se înmoaie 
vopseaua.

* Tablourile vor sta drept pe perete 
dacă pe spatele lor, la colţ, se va lipi o 
bucăţică de burete.

* Când mercurul din termometre se 
risipește, introduceţi termometrul în apă 
călduţă și mercurul se va aduna la loc.

* Rufele se calcă mai ușor dacă sunt 
stropite cu apă caldă, apoi strânse și 
rulate, ca să se umezească.

* După ce aţi călcat rufele apretate, 
ștergeţi fierul de călcat cu o lumânare de 
stearină și apoi cu o cârpă moale.

Murături pentru iarnă

CASA ŞI FAMILIA TA

Copii învaţă bunătatea de la natură, iar răutatea de la oameni. Nicolae Iorga

Revista scrisorilor de familie

Acum, la mijloc de toam-
nă, toată lumea e pre-
ocupată de pregătirile 

pentru iarnă – umplu cămara cu 
murături, dulceţuri, conserve, 
compoturi, sucuri… De aceea, 
ne vin la redacţie tot mai multe 
scrisori de la cititori, care ne cer 
diferite sfaturi.

Nina Sclifos din Cantemir ne 
întreabă ce trebuie de făcut ca să 
nu prindă „floare” varza, pusă 
la murat, Antonina Jacotă din 
Edineţ se interesează ce fel de sare 
trebuie, totuși, de folosit ca să nu 
se înmoaie murăturile și cum se 
face saramura, Agafia Frunze 
din Călărași ne solicită ajutorul 
pentru a mura niște castraveciori 
ca pe timpul bunicii.

Nota redacţiei: Cea mai bună 
metodă de păstrare a legumelor 
pentru iarnă este prin murare în 
saramură sau marinare în oţet.

Pentru ca murăturile să se 
păstreze cât mai multă vreme 
pline de savoare și prospeţime, 
să nu prindă „floare”, trebuie de 
respectat anumite reguli, ce ţin 
de igienă.

Murăturile nu preferă microbii! 
Înainte de a vă apuca să puneţi 
murăturile în butoi ori borcane, 
spălaţi-vă bine mâinile cu apă 
foarte fierbinte și săpun, pentru a 
evita formarea de microbi, ce pot 
altera conserva. Cu ajutorul unei 
perii sau a unui burete curăţaţi 
fructele și legumele, apoi clătiţi-le 
bine pentru a elimina bacteriile, 
virușii și paraziţii.

În zeamă cu sare se pot con-
serva legume - varza albă și roșie, 
gogonelele, ardeii, morcovii, ţelina, 
conopida, ardeii iuţi și castraveţii, 
dar și fructe, precum mere, pere, 
gutui, pepene roșu. Dacă vrem un 
mix de murături, procedăm la fel 
cu celelalte ingrediente, respec-
tiv vinete mici cu tot cu codiţă, 
mere din grădină, morcovi între-
gi, gutui, struguri, prune, pere, 
conopidă, dar și sfeclă roșie și 
castraveţi. Toate vor fi spălate bine 
înainte, doar în apă rece. Dar mai 

întâi de toate, se sterilizează bine 
borcanele și se spală butoaiele.

Legumele nu trebuie înghesuite, 
fiindcă au nevoie de respiraţie. 
Printre fructele și legumele din 
borcan strecurăm condimente 
precum boabele de piper și de 
muștar, hreanul sau frunzele de 
dafin. Dau aromă, au un rol anti-
bacterian și sunt sănătoase.

Pentru ca zeama să nu devină 
vâscoasă și pentru a ţine murătu-
rile tari pentru o cât mai lungă 
perioadă de timp, adăugăm în 
borcane frunze și crenguţe de 
vișin, rădăcini de hrean tăiate 
pe lung sau ardei iute uscat. Este 
însă obligatoriu să folosim sare 
neiodată pentru că se știe că iodul 
provoacă înmuierea vegetalelor, 
dar și aspectul acela neplăcut al 
saramurii din borcan. Dacă pre-
feraţi boabele de piper și muștar, 
adăugaţi-le fără frică.

La alegerea legumelor și fruc-
telor pentru murat, înlăturăm 
tot ce e moale și lovit. Preparăm 
saramura respectând un anumit 
raport între cantităţile de sare și 
apă. La un litru de apă punem 
două linguri rase de sare neioda-
tă sau sare de piatră, grunjoasă. 
După fiert, luăm soluţia de pe foc 
și lăsăm să se răcorească 10-15 
minute. Sau adăugăm sare până 
stă oul deasupra. Luăm la alegere 
gogonele și alte leguminoase sau 
rădăcinoase, le spălam bine apoi 
le punem în borcanele (butoaiele) 
sterilizate, împreună cu frunzele 
de vișin, hreanul, boabele de 
piper și muștar, floarea de mărar 
uscată și ardeiul iute. Toate se pun 
în proporţii mici și anume: la un 
borcan de 10 l (calculăm butoiul 
după bocanul de 10 l) punem o 
linguriţă de piper, una de boabe 
de muștar, doi ardei iuţi, șase 
sau șapte frunzuliţe de vișin cu 
10 centimetri de crenguţă, două 
rădăcini de hrean tăiate în două. 
E bine de știut că murăturile nu 
vor face mucegai dacă adăugăm în 
borcan un săculeţ din pânză rară 
umplut cu boabe de muștar, care 
să acopere bine suprafaţa murătu-

rilor până la marginea borcanului. 
La varza murată, păstrarea ei un 
timp mai îndelungat este posibilă 
dacă adăugăm din când în când 
câte o bucată de zahăr. Varza nu 
se acrește tare în cazul în care în 
butoi se pune o bucată de lemn 
de mesteacăn. Eu, personal, înve-
lesc suprafaţa verzei din butoi cu 
frunze de hrean, pe care le usuc 
din timp la umbră (varza se pune 
la murat toamna foarte târziu, 
când frunze verzi de hrean nu 
mai sunt).

Reţetă de castraveţi 
în saramură
Ne trebuie trei kilograme de 

castraveţi, patru crenguţe de 
mărar uscat, câteva tije cu tot cu 
frunze de ţelină, câteva crenguţe 
de vișin, două linguri de boabe de 
muștar, o lingură boabe de piper, 
patru rădăcini de hrean, o căpă-
ţână de usturoi, trei foi de dafin, 
trei linguri de sare grunjoasă, trei 
litri de apă (eu pun și morcov, tăiat 
rondele). Punem pe fundul borca-
nului căţeii de usturoi curăţaţi și 
crenguţele de mărar, ţelină, vișin. 
Aranjăm castraveţii și printre ei 
punem tulpini de hrean curăţaţe 
și tăiate în jumătăţi sau sferturi și 
tije de ţelină. Intercalăm printre 
castraveţi frunze de dafin după 
care adăugăm boabele de muștar 
și de piper. La sfârșit, turnăm sara-
mura fierbinte peste castraveţi. 
Închidem borcanul cu capac, îl 
ţinem 10-15 minute cu capacul în 
jos, apoi acoperim cu pături până 
a doua zi. Depozităm borcanele 
în loc uscat, răcoros și întunecat.

(din bucătăria popoarelor)
Supă de ceapă 
(Spania)
Ingrediente: 250 gr ceapă, un 

pahar de ulei de măsline, 100 grame 
costiţă afumată, 4 gălbenușuri, 1 
l supă de carne, crutoane, usturoi, 
o crenguţă de cimbru, o lingură 
de scorţișoară pisată, o frunză de 
dafin, piper, sare.

Mod de preparare: Ceapa se 
taie peștișori și se aurește în ulei la 
foc mic. Se adaugă costiţa tăiată în 
cuburi, sarea, piperul și celelalte 
mirodenii. Peste toate acestea se 
toarnă supa de carne. Se lasă să 
fiarbă încet 25 de minute.

Se bat bine gălbenușurile, se 
toarnă încetul cu încetul în supă și 
se servește cu crutoanele de pâine 
prăjită care au fost frecate cu un 
căţel de usturoi.

Pui pane cu banană 
(America)
Ingrediente: 1 pui mare, 2 ouă, 

4 felii slănină afumată, 3 banane, 
125 gr ulei, 35 gr unt, 3 linguri de 
făină, o ceașcă de pesmet, sirop de 
vișine, piper, sare.

Mod de preparare: Se curăţă 
puiul, se spală, se taie în bucăţi mici 
și se sărează. Bucăţile de carne se 
tăvălesc prin făină, ou și pesmet, 
apoi se prăjesc în ulei într-o cratiţă 
acoperită.

Separat se prăjesc bucăţile de slă-
nină, iar în altă tigaie se pot rumeni 
jumătăţile de banană în unt.

Bucăţile de pui se servesc asor-
tate cu felii de slănină și banană, 
împreună cu sirop de vișine și 
puţin piper.

Cremă de vinete 
(Turcia)
Ingrediente: 4 vinete, 4 cepe, 6 

linguri de ulei, o lămâie, piper, sare.

Mod de preparare: Vinetele, 
necurăţate de coajă, se taie în felii 
lungi. Se prăjesc ușor în ulei, apoi se 
așează într-o cratiţă. În același ulei 
se prăjesc și cepele, tăiate în rondele 
fine și se răstoarnă peste vinete. Se 
sărează, piperează, se mai adaugă 
puţin ulei și o ceașcă de apă și se 
lasă cratiţa în cuptor la foc moale, 
timp de ½ de oră.

După ce sosul a scăzut, vinetele 
se lasă să se răcească, apoi se dau 
prin mașina de tocat. Compoziţia 
rezultată se freacă cu puţin ulei și se 
adaugă zeama de la o lămâie.

Crema de vinete se poate servi 
cu salată sau ca garnitură la pește 
și fripturi.

LA  PLĂCINTE,LA  PLĂCINTE,

ÎNAINTE!ÎNAINTE!

Luna octombrie este momen-
tul perfect să plantezi arbori 
și flori sau să cureţi paturile 

de flori specifice sezonului rece.
Iată câteva lucrări care pot fi făcute 

pentru florile de toamnă în octombrie, 
astfel încât grădina ta să fie la fel de 
frumoasă ca cea din vară:

1. Construieşte noi 
paturi pentru florile de 
toamnă
În primăvară se pot semăna plante-

le cu bulbi pentru unele flori târzii, de 
toamnă. Însă pentru a-ţi ușura munca 
de anul viitor, se pot construi chiar din 
octombrie noile paturi de flori. Alege 
un loc în grădină, curăţă pământul de 
buruieni și îndepărtează toate celelalte 
resturi vegetale. Dacă există flori de 
toamnă cărora nu le-a mers bine și 
vrei să renunţi la ele, acestea pot fi 
scoase pentru a le înlocui mai târziu 
cu altceva.

2. Plantează flori de 
toamnă
Luna octombrie este o perioadă 

bună și pentru a planta flori de toam-

nă. Alege flori anuale și perene care 
înfloresc toamna și plantează-le într-
un loc însorit din grădină și ferit de 
curenţi puternici.

Plantează f lorile de toamnă 
departe de arbori și arbuști pentru 
ca viitoarele plante să se poată dez-
volta bine, fără să fie umbrite și fără 
să împartă hrana. Unele dintre florile 
de toamnă care preferă soarele sunt 
crăiţele, care se potrivesc cel mai 
bine în paturile de flori și bordurile 
de flori.

Tot acum pot fi plantate în grădină 
și florile anuale care înfloresc vara, 
precum verbena, alissium, celosia, 
asters, amaranthus. Divide plantele 
perene precum campanulele.

3. Îngrijeşte şi 
supraveghează florile 
de toamnă existente în 
grădină
În octombrie sunt înflorite crizan-

temele, florile de rudbeckia, garofiţele, 
primulele și alte plante care se adap-
tează ușor la temperaturi mai scăzute. 
Unele dintre florile cele mai rezistente 
în această perioadă sunt cele anuale, 

precum petuniile sau calendulele. O 
parte din aceste flori pot rezista până 
la începutul lunii noiembrie, dacă 
temperaturile nu scad noaptea sub 
nivelul de îngheţ.

Curăţă straturile de flori și verifică 
să nu existe dăunători. Ia-ţi notiţe 
despre evoluţia florilor tale de toamnă 
din grădină pentru a ști ce modificări 
și îmbunătăţiri ai putea face anul viitor.

Pune proptele de sprijin lângă 
florile de toamnă cu tulpina fragilă, 
precum delphinium.

Dacă nu ai fertilizat încă florile de 
toamnă, o poţi face în octombrie. Cri-
zantemele și alte flori de sezon au nevo-
ie de nutrienţi în această perioadă.

4. Colectează seminţele 
florilor de toamnă
Spre finalul perioadei de toamnă, 

unele flori pot da seminţe care se colec-
tează pentru următorul an. Este cazul 
crăiţelor, unele dintre cele mai îndră-
gite flori de toamnă. Când florile se 
usucă, rupe-le și păstrează seminţele.

ÎN GRĂDINA CU FLORI

Regulile de aur 
ale bunicii

Lucrări pentru florile de toamnă în octombrieLucrări pentru florile de toamnă în octombrie



1111

  Octombrie 2019 MEDICINA NATURISTĂ

Când ești pus aproape de un munte, nu-i vezi înălțimea. Emerson

Durerile de spate, tot mai 
frecvente la tineri
Majoritatea durerilor de spate la 

tineri sunt datorate atitudinilor vici-
oase ale coloanei vertebrale (scolioză, 
cifoză, rectitudine, hiperlordoză), 
care combinate cu șezutul prelungit 
la birou, în poziţii fixe, duc la apariţia 
contracturilor musculare paraverte-
brale dureroase, a nodulilor de mio-
geloză, a inflamaţiilor la nivelul inser-
ţiilor ligamentare și tendinoase până 
la modificări de spondiloză, hernie 
de disc, nevralgii și chiar la tulburări 
de circulaţie cerebrală (ameţeli). Alte 
cauze sunt: mișcări bruște de antefle-
xie (aplecare în faţă) sau torsiune ale 
coloanei, purtarea de greutăţi, expu-
nere prelungită la intemperii.

Cum pot fi prevenite 
durerile de spate şi de 
coloană
Prevenţia afecţiunilor coloanei 

vertebrale și respectiv a durerilor de 
spate trebuie iniţiată încă din perioada 
copilăriei și a adolescenţei printr-o 
poziţie corectă a copilului în bancă 
și la biroul de acasă, purtarea unui 
ghiozdan adecvat, evaluarea periodi-
că a coloanei în perioada de creștere, 
încurajarea efectuării sporturilor care 
întăresc musculatura spatelui.

Adulţii trebuie să respecte regulile 
de protecţie ale coloanei:

– evitarea purtării de greutăţi mari, 
asimetric;

– evitarea poziţiilor vicioase ale 
coloanei;

– evitarea expunerii la frig și ume-
zeală;

– evitarea menţinerii poziţiei fixe 
și prelungite la birou;

– șezutul să fie cu genunchii și 
șoldurile la 90 grade de flexie, braţele 
sprijinite pe birou, scaunul să fie regla-
bil pe înălţime și cu spătar înalt;

– efectuarea zilnică a unui program 
individualizat de exerciţii pentru 
tonifierea musculaturii spatelui, care 
va fi stabilit în urma unui consult 
de specialitate în care se va ţine cont 
de înălţimea și greutatea persoanei, 
tonusul muscular, activitatea zilnică, 
tulburările de statică vertebrală, bolile 
asociate;

– în cazuri selecţionate se recoman-
dă purtarea de lombostat (orteză).

Durerea de spate, 
simptom al scoliozei?
Durerea de spate poate fi un simp-

tom al scoliozei, aceasta fiind o modi-
ficare de poziţie a coloanei în plan 
frontal, de cele mai multe ori asociată 
și cu rotaţia în ax a corpilor vertebrali 

ceea ce duce la întinderea unor grupe 
musculare paravertebrale și scurtarea 
celor de partea opusă. În aceste con-
diţii se modifică și poziţia centrului 
de greutate al trunchiului. Implicit 
toate acestea duc la suprasolicitarea 
unor structuri musculo-ligamentare 
cu producerea de durere cu intensităţi 
variabile.

Cine este afectat de 
scolioză?
Scolioza poate apărea la orice 

vârstă:
– congenital (în general, scolioze cu 

grad mare și indicaţie de intervenţie 
chirurgicală);

– la copii, prin menţinerea mult 
timp a unor poziţii deficitare sau 
prin practicarea unor sporturi care 
solicită inegal membrele superioare 
și trunchiul;

– la adulţi, prin șezut prelungit 
în poziţii vicioase (cel mai frecvent 
la birou), în urma traumatismelor 
(accidente sportive, cădere pe gheaţă, 
cădere pe scări etc.), soldate cu tasări 
vertebrale;

– la vârstnici, cele mai frecvente 
cauze sunt osteoporoza, modificările 
degenerative (îmbătrânire) și scăderea 
masei musculare (inclusiv a celei para-
vertebrale) apărute cu vârsta.

Diagnostic şi tratament
În primul rând este necesar un 

diagnostic clinic (rezultat în urma con-
sultaţiei) și apoi în funcţie de vârstă se 
pot adăuga investigaţii imagistice (radi-
ografie sau RMN coloanei vertebrale).

Pentru scolioză, se pot face urmă-
toarele recomandări de tratament, 
în funcţie de vârstă și de simptoma-
tologie:

– kinetoterapie – tehnica Schrot 
este printre cele mai cunoscute și cu 
rezultate bune la copii, în perioada de 
creștere în înălţime;

– hidrokinetoterapie cu rol în 
asuplizarea musculaturii și creșterea 
mobilităţii la nivelul coloanei cervicale 
și lombare;

– masaj tonizant sau decontrac-
turant;

– fizioterapie cu rol analgezic sau 
de electrostimulare;

– orteză sau corset toraco-lombar 
pentru vârstele extreme (copii sau 
vârstnici cu tasări pe fond de osteo-
poroză).

În cazul tinerilor cu scolioze foarte 
accentuate cu riscuri de afectare a 
măduvei se va recomanda intervenţie 
chirurgicală cu montare de tije sau 
diferite dispozitive de redresare.

Alte recomandări
Tinerii trebuie să consulte un 

medic specialist pentru o evaluare 
corectă a posturii, a componentelor 
care produc durere, evaluare neurolo-
gică (inclusiv a riscului de dezvoltare 
a unei hernii de disc pe termen lung), 
evaluare a activităţii zilnice, a tuturor 
factorilor de risc, afecţiunilor asociate 
și apoi recomandare stil de viaţă și 
program de recuperare.

Andreea Simona FATULESCU

Afecţiunile coloanei vertebraleAfecţiunile coloanei vertebrale

Aronia face parte din familia Rosaceae, 
fiind nativă din America de Nord. Arbus-
tul a fost adus în Europa de către ruși, el 

fiind foarte rezistent la frig, putând fi cultivat și 
în Siberia. Așa au ajuns fructele foarte populare 
în ţări ca Germania, Polonia sau Bulgaria.

Există mai multe specii de 
aronia:
Aronie roșie: are o înălţime de 2-4 m, rareori 

atingând 6m. Fructele sunt roșii, de 4-10 mm 
lăţime, rezistente iarna.

Aronie neagră: are o înălţime mai mică, de 
1-3 m. Fructele sunt negre, de 6-9 mm lăţime, nu 
rezistă iarna.

Aronie violet (purpuriu): pare a fi o combinaţie 
între cele 2 tipuri de aronie prezentate mai sus. 
Fructele au o lăţime de 7-10 mm și sunt de culoare 
violet-închis spre negru.

Proprietăţi antioxidante
Aronia a atras oamenii de știinţă datorită pig-

mentaţiei sale de violet spre negru, care provine 
din conţinutul mare de antocianine. Fructele au 
un conţinut mare de proantocianine, substanţe 
care se găsesc și în seminţele de struguri, și de 10 
ori mai mult acid chinic decât merișorul. În plus, 
conţinutul în vitamina P al fructului de aronie 
este mai ridicat decât în orice alt fruct, vitamina 
P având rolul de fixarea vitaminei C în organism. 
Fructul de aronie conţine de 5 ori mai multă vita-
mina P decât strugurii.

Coloristica aroniei atrage păsările și animalele 
să consume aceste fructe și să răspândească astfel 
seminţele.

Antocianinele nu contribuie doar la propri-
etatea astringentă de a combate dăunătorii și 
infecţiile, ci dau aroniei și o putere de antioxidare 
mare, care împiedică stresul oxidativ în fructe în 
timpul fotosintezei.

Cercetările au arătat că fructele aroniei sunt 
cele mai bogate în antioxidanţi fructe de pădure, 
conţinând de 15 ori mai mulţi antioxidanţi decât 
afinele, merișorul sau rodiile. Cu cât fructele de 
aronie sunt mai închise la culoare, cu atât au mai 
multe antocianine și antioxidanţi.

Beneficii pentru sănătate
Îmbunătăţește circulaţia sangvină și susţine 

sistemul cardiovascular
În studii recente s-a demonstrat eficacitatea 

aroniei în a diminua inflamaţia și a o preveni, astfel 
încât un tratament cu aronie este util în caz de 
circulaţie defectuoasă sau cardiopatie ischemică. 
În alte studii s-a observat diminuarea și norma-
lizarea tensiunii arteriale, precum și diminuarea 
spasmelor și stresului la nivelul vaselor de sânge.

Fructele mature de aronia conţin o cantitate 
mare de fenoli și antioxidanţi, care au efect de 
curăţare a sângelui și promovează vindecarea răni-
lor, reduc inflamaţia, îmbunătăţesc elasticitatea 
vaselor de sânge și împiedică blocarea acestora.

Ajutor eficient în tratamentul hipertensiunii 
arteriale

Potenţialul antihipertensiv al fructelor de 
aronia a fost dovedit de Kardum, Universitatea 
din Belgrad, Serbia. Reducerea tensiunii a fost 
mai semnificativă atunci când a fost respectată o 
perioadă de consum mai lungă de suc de aronie, 
și după perioada principală de tratament.

În urma studiului s-a observat și scăderea 
nivelului anormal de trigliceride și colesterol din 
sânge, îmbunătăţind astfel elasticitatea venelor 
și arterelor precum și diminuând efectele nocive 
ale acestora.

Ajutor în tratamentul diabetului
Deoarece susţin și curăţă sistemul cardiovascu-

lar, fructele de aronia și sucul lor este util și pentru 
cei ce suferă de diabet, ajutând la menţinerea 

unui sistem cardiovascular 
sănătos.

Din perspectiva stresu-
lui oxidativ, produsele din 
plante care sunt bogate în 
antocianine au prezentat o 
multitudine de proprietăţi 
farmacologice, cum ar fi 
activităţile antiinflamatorii, 
antitumorale și antioxidan-
te. Aceste proprietăţi au fost 
demonstrate în mod știinţi-
fic că au efecte benefice pen-
tru atenuarea stresului oxi-
dativ indus de hiperglicemie 
și a complicaţiilor sale.

Ajutor în probleme gastrice
Efectele aroniei sunt nenumărate, iar unul din 

cele mai vizibile este influenţa benefică pe care o 
au în problemele digestive precum ulcere gastrice, 
diaree. Această teorie a fost analizată printr-un 
studiu pe animale în 2004, și alte studii ce au urmat 
după acesta, care a arătat că efectele antioxidante 
ale fructelor de aronia au avut un efect protector 
în tratarea leziunilor gastrice acute hemoragice 
la șobolani. Acest studiu a sugerat oamenilor de 
știinţă că aronia poate fi un tratament natural 
eficace pentru problemele digestive ale oamenilor 
(inclusiv ulcere).

Util în tratamentul cancerului colo-rectal și 
mamar

Boabele de aronia sunt utile și ca agent de 
regenerare celulară și diminuare a proliferării 
celulelor nocive, precum cele canceroase. Efectul 
fructelor de culoare neagră asupra cancerului este 
unul antimutagen, antioxidant și antiinflamator, 
și este destul de eficient, în special pentru cei care 
suferă de cancer de colon sau cancer de sân.

Un alt studiu, realizat în 2003, arată că boabele 
de aronia au oferit o apărare naturală pentru 
combaterea cancerului de colon, pigmenţii anti-
oxidanţi purpurii încetinind creșterea celulelor 
canceroase cu 60%.

În privinţa cancerului de sân, sucul și fructele 
de aronia sunt utile pentru acţiunea lor antioxi-
dantă protectoare, prin acţiunea de curăţare și prin 
acţiunea de inhibitor al creșterii celulare nocive.

Efect antiinflamator, antiviral și antibacterian
Fructele de aronia au un efect puternic antiin-

flamator, antiviral și antibacterian, fiind folosite 
cu mare succes de ruși, pentru a combate răcelile 
și gripele specifice regiunilor cu climă rece și 
foarte rece.

Susţine funcţionarea sănătoasă a ochilor
Din cauza conţinutului important de caroten 

și antioxidanţi a fructelor de aronia, acestea sunt 
benefice pentru întreţinerea sănătăţii ochilor, 
oferind efecte de protecţie celulară de leziuni și 
prevenire a formării cataractei. Cercetătorii din 
Japonia au măsurat efectele extractului brut de 
aronia asupra inflamaţiei ochiului și au observat 
efecte puternice de reducere a inflamaţiei oculare.

Ajută la slăbit și la regularizarea greutăţii
Prin efectele sale de curăţare și detoxifiere, aro-

nia ajută la eliminarea toxinelor și altor compuși 
ce pot strica balanţa organismului și astfel duce 
la acumularea excesivă de grăsime sau reţinerea 
de apă. Dar nu numai, aceste minunate fructe 
regularizează glicemia și curăţă sângele, astfel ne 
ajută să diminuăm grăsimea viscerală, adică aceea 
ce se depune pe stomac.

Ajută la diminuarea inflamaţiei în cazuri de 
colită ulcerativă

Un studiu făcut în 2017, în Koreea de Sud, 
a demonstrat că extractul de boabe de aronia a 
îmbunătăţit semnificativ semnele clinice ale colitei 
ulcerative, incluzând scăderea în greutate cor-
porală, scurtarea lungimii colonului și creșterea 
indexului activităţii degenerării celulare.

Aceste rezultate sugerează că extractul de boabe 
de aronia ar putea ameliora eficient semnele clini-
ce și mediatorii inflamatorii ai colitei ulcerative. 
Prin urmare, boabele de aronia ar putea fi un trata-
ment natural promiţător pentru această afecţiune.

Cum să folosim și să consumăm aronia?
Arbustul face fructe o dată pe an, iar acestea 

se coc începând cu luna august. Un arbust matur 
poate produce între 10 și 17 kilograme de fructe 
pe tufă. Acestea au gust amar și astringent. Dar 
congelarea lor le mai „taie” din gustul amar 
(reduce cantitatea de tanine), și capătă un gust 
mai dulceag.

Aronia este folosită cu succes și în industria 
frumuseţii

Se produc săpunuri cu aronie și diverse tipuri 
de creme solare, datorită calităţii ei de protecţie 
împotriva razelor UV.

Fructele de aronia se pot folosi și la prăjituri, 
așa cum se folosesc și alte fructe de pădure, în 
smoothie-uri și se pot prepara și gemuri sau dul-
ceţuri din ele. De asemenea, din fructe se extrage 
un pigment puternic care este folosit în industria 
alimentară.

Fructele le putem usca ușor acasă, dacă le 
punem la uscat pe o hârtie, într-un strat subţire. 
Fructele uscate pot fi puse în timpul iernii în apă 
și apoi folosite la fel ca fructele proaspete. Din 
fructele uscate se poate face, de asemenea, și ceai, 
dar prin fierbere o parte dintre vitamine vor fi 
distruse.

Sucul de aronia, dacă este obţinut prin presare 
la rece, păstrează din proprietăţile antioxidante 
și din conţinutul de vitamine. În plus, sucul este 
indicat să fie consumat cu jumătate de oră înainte 
de masă. Astfel, sunt recomandate cantităţi de 50 
de mililitri, de trei ori pe zi, timp de cel mult o 
lună pentru oamenii sănătoși, și mai multe luni 
pentru cei cu probleme.

Beneficiile incredibile ale fructelor de aronia
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Traista cu bancuri

Bancuri cu 
blonde la volan

1. - M-am săturat de mania 
asta a vitezei. E pentru a treia 
oară când era cât pe ce să mă 
omori! se răstește soţul înfuriat 
la culme, către blonda lui soţie, 
aflată la volan.

- Iubitule, te rog, mai dă-mi 
o șansă!

2. Sună o blondă la poliţie:
- Mi-au spart mașina, mi-au 

furat totul… și volanul, și peda-
lele, și schimbătorul de viteze, 
totul…

Peste 5 minute își dă cu palma 
peste cap și sună iar la poliţie:

- Vă rog să mă scuzaţi, m-am 
urcat în spate!

3. Poliţistul către blondă:
- Domnișoară, aţi întrecut 

orice măsură, în această săptămâ-
nă aţi lovit deja al cincilea pieton!

- Și, câţi am voie?
4. O blondă și o brunetă se 

plimbă cu mașina. La un moment 
dat bruneta, care era la volan, 
trage pe dreapta.

- Ce faci, dragă, de ce oprești?
- Am rămas fără benzină.
- Vai, ce deșteaptă ești! Eu n-aș 

fi știut și aș fi mers mai departe!

Ajungi la greutatea 
dorită cu rădăcinoase!

de Monica GEORGESCU

Dacă vrei să scapi de kilogramele în plus, 
ai nevoie de o dietă echilibrată, săracă în 
calorii și grăsimi, însă bogată în vitamine, 

minerale și alţi nutrienţi esenţiali. Pentru asta, 
rădăcinoasele sunt „candidatele“ perfecte! Află 
care sunt beneficiile lor și cum le introduci în 
alimentaţie.

Sfecla roşie este un puternic 
detoxifiant
Sucul de sfeclă roșie este recomandat în curele 

de detoxificare, mai ales pentru persoanele care 
au o dietă bogată în grăsimi de origine animală. 
Lichidul stimulează eliminarea rapidă a toxinelor 
din ficat, iar cura poate dura și trei săptămâni. 
Este recomandat să bei unul-două pahare cu suc 
pe zi, între mese. Pe parcursul dietei, nu ai voie să 
folosești sare pentru condimentarea alimentelor și 
trebuie să bei cel puţin doi litri de apă, în fiecare zi.

În plus, prin conţinutul de vitamina K, sucul de 
sfeclă roșie favorizează coagularea sângelui și ajută 
la menţinerea sănătăţii sistemului osos, prevenind 
osteoporoza.

Morcovii „taie“ pofta de mâncare
Abundă în beta-și alfa-caroten, precursori ai 

vitaminei A, două ingrediente care elimină toxine-
le din organismul tău. Morcovii sunt o sursă bună 
și de potasiu, fiind indicaţi în afecţiunile cardio-
vasculare, dar sunt apreciaţi și pentru proprietăţile 
lor depurative. Ei reglează microflora intestinală 
și elimină paraziţii intestinali.

Consumaţi zilnic, morcovii te vor face să te 
simţi plină de energie și sănătoasă, însă cel mai 
important este că, odată asimilaţi în dieta ta zilni-
că, datorită cantităţii lor de iod și fibre, te vor ajuta 
să pierzi kilogramele în plus.
Ţelina favorizează digestia
Absoarbe toxinele și substanţele cu potenţial 

cancerigen din organism, ducând la eliminarea 
rapidă a acestora, stimulând digestia și acţionând 
benefic în cazul anumitor afecţiuni ale stomacului, 
ale pancreasului și ale ficatului. Face bine și în cazul 
colicilor renale, datorită proprietăţilor sale diu-
retice. Rădăcinile de ţelină conţin substanţe care 
scad colesterolul „rău“ și împiedică dezvoltarea 
celulelor canceroase. În plus, această legumă pre-
zintă o mare concentraţie de calciu, în formă pură. 
Acesta acţionează direct asupra metabolismului, 
eliminând grăsimile din organism.

PONT! Glucidele pe care le conţin rădăcinoa-
sele previn șocurile insulinice și creșterea/scăderea 
bruscă a glicemiei. Consumă morcovii, ţelina și 
sfecla roșie crude sau preparate în vapori de apă, 
pentru a evita caramelizarea lor.

Meniu pentru o zi
Micul dejun:
O omletă făcută fără ulei, dintr-un ou, la care 

adaugi o felie de șuncă presată, tăiată bucăţele și 
un pahar cu suc de morcovi.

Între mese:
Gustările tale pot consta în bucăţi de sfeclă 

roșie, fiartă sau coaptă, cinci feliuţe mici.
Prânzul:
Îţi poţi face de acasă o salată de „crudităţi“ din 

doi morcovi, două mere, o ţelină mică, un piept 
de pui cât o palmă, la care poţi adăuga un sos de 
100 de grame de iaurt bio sau jumătate de lămâie 
stoarsă.

Cina:
100 de grame de castraveţi cu lămâie și 250 ml 

de suc de sfeclă roșie, la care adaugi și o felie de 
pâine neagră/integrală, prăjită.

Clubul dietelor de slăbit

Ce este pielea uscată?
Este o condiţie medicală (nu neapărat o boală), în 

care pielea devine uscată, aspră, se descuamează și pre-
zintă mâncărime (prurit), care uneori poate fi intensă.

- Aparţine unui grup de boli care include eczemele.
- Problema se înrăutăţește toamna și iarna.
- Pe măsură ce îmbătrânim, pielea devine mai 

uscată.
- Pielea uscată este mai frecventă la nivelul feţei, 

mâinilor, braţelor și picioarelor.
De ce apare pielea uscată?
Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, scade 

numărul de glande sebacee de la nivelul pielii. Aces-
tea produc sebumul, o substanţă grasă care lubrifiază 
pielea, o protejează de umiditate și de uscăciune și 
îi întreţine supleţea. Astfel, se pierde abilitatea pielii 
de a se menţine hidratată.

Genele au de asemenea un rol: dacă rudele tale 
suferă de piele uscată, ai o probabilitate mai mare 
să dezvolţi și tu această condiţie medicală. În cazuri 
extreme, pielea poate prezenta scuame uscate ase-
mănătoare solzilor de pește, o dermatoză cu caracter 
familial care se numește ihtioză.

Lunile cu vreme rece pot avea un impact negativ 
asupra pielii: afară, uscăciunea aerului și vântul usucă 
pielea, în timp ce în interior aceasta este afectată de 
încălzirea artificială. În plus, utilizarea exagerată a 
săpunului și spălarea frecventă au, de asemenea, o 
mare influenţă asupra uscării pielii.

Ce pot face pentru a preveni sau 
trata pielea uscată?
Specialiștii de la Harvard Medical School spun că 

pentru a lupta împotriva pielii uscate este important 
să fii vigilent. Hidratarea pielii și acoperirea zonelor 
expuse atunci când ești afară sunt cele mai bune două 
lucruri pe care le poţi face.

Industria cosmeticelor a acordat o atenţie sporită 
acestei probleme, existând zeci de creme pentru 
pielea uscată. Și totuși, care sunt ingredientele pe 

care trebuie să le cauţi atunci când îţi alegi cea mai 
potrivită cremă hidratantă? Din păcate, există puţine 
studii controlate privind acest aspect. Ce trebuie 
să reţii este faptul că, în ciuda unei liste lungi de 
ingrediente menţionate pe etichetă, toate cremele 
hidratante ajută pielea uscată pentru un motiv simplu 
de înţeles: pe de o parte ele furnizează apă la nivelul 
pielii, iar pe de altă parte conţin o substanţă grasă 
care previne evaporarea ei.

Alte ingrediente care previn evaporarea apei sunt 
ceara de albine, untul de shea, uleiul de jojoba, dime-
ticonul, lecitina și parafina. Indiferent ce vei alege, nu 
poţi să greșești: aproape toate cremele hidratante vor 
avea un efect bun asupra pielii, astfel încât alegerea se 
reduce pur și simplu dacă îţi place mirosul și senzaţia 
pe care crema o lasă pe piele. Efectul este accentuat 
dacă vei aplica crema hidratantă după duș, pe pielea 
ușor umedă.

Dacă ai piele uscată, următoarele 
sfaturi ar putea să-ţi fie de folos:
- Menţine în casă o temperatură scăzută, de 

aproximativ 18-21oC. Aerul cald este mai uscat decât 
aerul rece.

- Folosește un umidificator. Fixează umiditatea 
aerului între 45-55%.

- Evită apa fierbinte. Fă duș sau baie folosind apa 
caldă și limitează durata la 5-15 minute.

- Pentru spălatul mâinilor, folosește un săpun deli-
cat care hidratează în timp ce curăţă. Evită săpunurile 
dure, cum sunt cele antibacteriene.

- Protejează buzele cu un balsam hidratant pe care 
să-l aplici de câteva ori pe zi. Evită umezirea buzelor 
cu salivă, deoarece aceasta se evaporă repede, ceea ce 
va accentua uscarea buzelor.

- Poartă mănuși, căciulă și fular când stai în aer 
rece. Asigură-te că sunt fabricate din materiale care 
nu irită pielea, cum ar fi bumbacul sau mătasea. 
Lâna, deși este un material natural, poate irita chiar 
și pielea normală.

Ileana ANDREESCU

Vântul şi frigul usucă pielea

Nu întotdeauna poveștile de dragoste, începute fru-
mos, au un final la fel de fericit. Nu întotdeauna 
viaţa este o poezie – se întâmplă de toate –coborâri 

și urcușuri, dezamăgiri și împliniri, bune și rele. Depinde 
cum poţi înfrunta viaţa, depinde cât curaj și voinţă ai, dar 
și cât noroc. Se mai spune că norocul omul și-l face singur. 
Este un grăunte de adevăr și aici – dacă ai răbdare, ești 
cumpătat, înţelegător, iertător, sufletist și inimos… noro-
cul vine singur la tine.

Paraschiva 
MĂMĂLIGĂ

Era un mijloc de octombrie, cu 
soare blând și ninsori de frunze 
colorate… Covoare multicolore se 
așterneau tăcute pe cărările îndră-
gostiţilor, dar și a celor între care 
abia se înfiripau primele iubiri. 
Se întâmpla la un cenaclu literar. 
Ambii studenţi, el la Institutul de 
Arte “ G. Muzicescu”, ea la Uni-
versitatea de Stat din Moldova. El 
visa să devină muzician, să cânte 
pe scene mari, ea studia la ziaris-
tică, era îndrăgostită de poezie și 
se vedea poetesă. Cenaclul aduna 
și lansa tinere talente. Miruna 
venise cu un recital de poezie, iar 
Laurenţiu - cu muzică folk. Ambii 
erau destul de promiţători și sala 
i-a aplaudat îndelung. Emoţio-
naţi la culme și înaripaţi de vise 
măreţe, au pornit într-o discuţie 
aprinsă și luaţi de valul succesului, 
s-au pomenit în parc, pe cărările 
îndrăgostiţilor. Sub clar de lună 

și foșnet de frunze s-au sărutat 
pentru prima dată. 

De aici a început povestea lor 
de dragoste, care a culminat cu 
căsătoria pe la sfârșit de facultate. 
Iubirea lor îi înaripa, propulsân-
du-i în lumea frumosului. Erau 
apreciaţi pentru talentul lor și 
încă din anii studenţiei el a fost 
angajat să cânte într-o trupă, iar 
ea invitată la un ziar, în redacţia 
literară.

La câţiva ani după nuntă se 
născu Ovidiu, fructul dragostei 
lor și bucuria nemărginită a 
bunicilor. Pentru că Miruna și 
Laurenţiu nu aveau încă casa lor, 
iar buneii din ambele părţi nu mai 
aveau nepoţi, nu-și dădeau rând 
cu legănatul și dădăcitul lui Ovi-
diu. Astfel, până la școală, a stat 
mai mult pe la bunici. Bunicii, ca 
toţi ceilalţi bunici, nu i-au refuzat 
nici un moft, ca nu cumva nepotul 
să se supere și să nu mai vină la 
ei. Pe de altă parte, părinţii care-l 
vedeau doar la sfârșit de săptămâ-
nă, la rândul lor, îl alintau cu toate 
dulciurile și jucăriile de pe lume, 
vezi, Doamne, nu cumva să se 
înstrăineze. Astfel, Ovidiu crescu 
un răsfăţat, și nu din vina lui.

La vârsta adolescenţei lui, 

părinţii erau în plină carieră și 
de-abia de reușeau să-l întrebe 
dacă mai are nevoie de ceva. De 
ce să aibă nevoie un tânăr – de 
bani pentru discoteci, restaurant, 
distracţii. Și el le cerea fără mari 
remușcări… Iar ei îi dădeau 
bucuroși, astfel împăcându-se cu 
sine că băiatul lor nu duce lipsă de 
nimic. Ciudat lucru, că ambii au 
visat la o carieră, au muncit mult, 
dar au fost prea puţin insistenţi 
ca și Ovidiu să-și facă un rost 
în viaţă. L-au lăsat cam la voia 
întâmplării, ori că nu prea au avut 
timp să se ocupe sau au mizat pe 
educaţia buneilor, sau poate s-au 
alimentat cu speranţa că dacă 
băiatul e asigurat material, se 
rezolvă de la sine. 

E adevărat că avea și Ovidiu 
niște pasiuni - îi plăcea luxul, 
banii, hainele scumpe și… fetele 
frumoase. Unde mai pui, că și 
taică-su, ajuns în culmea carierei, 
uitase de niște angajamente – tot 
mai des lipsea de acasă, devenise 
orgolios, agitat, foarte rece faţă de 
Miruna. El ajunsese să-și creeze 
propria formaţie muzicală, avea 
multe deplasări… Evident, era 
foarte ocupat, și totuși, ceva nu 
mai mergea ca înainte în viaţa 
lor. Erau timpuri de mari trans-
formări, iar perestroika își lăsase 
amprentă adâncă în viaţa socială 
și culturală. Zeci de întreprin-
deri, fabrici, ziare, spitale și-au 
sistat activitatea, iar sute de mii 
de oameni au rămas pe drumuri.

 Astfel se făcu că fu lichidat 
și ziarul la care lucra Miruna. 
Era disperată, se simţea inutilă. 

A făcut eforturi colosale să se 
angajeze pe undeva, dar în zadar. 
Laurenţiu în loc s-o susţină, o 
tot cicălea: “Mai stai și tu acasă 
și caută de treburile gospodăriei. 
Ţi-ajung atâtea cărţi, cine o să ţi 
le citească? Ori bani nu-ţi ajung?”. 
Dar, probabil, că fiecare își dă 
seama – poezia e valoroasă pentru 
cei ce o iubesc. Să trăiești numai 
din poezie era aproape că imposi-
bil. Da, Miruna avea nevoie și de 
bani. De fiecare dată când îi cerea 
lui Laurenţiu bani, el o umilea și-i 
dădea cu ţârâita.

 Cu Ovidiu, însă era foarte 
darnic. Într-o bună zi, fără pic de 
genă, i-a cerut o sumă bunicică. 
Să-i dea unei fete, foste prietene, 
care aștepta un copil de la el, 
pentru avort. Cu mare ușurinţă, 
a scos un teanc de bancnote și i 
le-a întins fără, să-l întrebe, fără 
să-l mustre. Ca și cum așa trebuia 
să se întâmple.

Miruna a simţit un junghi în 
inimă, dar n-a putut interveni. 
Știa cum Laurenţiu avea să i-o 
taie: „N-a făcut-o fără voia ei. 
Acum să-și asume ea situaţia.” 
Gândea și proceda absolut invers 
decât la început, devenise un om 
pe de-a-ndoaselea. Avea bănuie-
lile ei, care ceva mai târziu s-au 
adeverit. O altă femeie se băgase 
în viaţa lui Laurenţiu și îi luase 
minţile, iar ea suferea enorm. 
Fără serviciu la moment, cu un fiu 
răzvrătit și un soţ, care o înșela, 
o insulta, Miruna a început să se 
sufoce și a hotărât să i-a o pauză 
pentru reflecţie, plecând de acasă. 

(va urma)

ÎNTÂMPLĂRI ADEVĂRATE

Mama şi bunica Patriciei
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Faima ruginește dacă nu o cureți prin muncă în fiecare zi. Nicolae Iorga

Cinci entităţi non-umane care, din 
punct de vedere legal, sunt oameni

Tribunalele pot să împartă entităţile non-uma-
ne în categorii precum: râuri, păduri, munţi 
și animale. Ele primesc aceleași drepturi ca 

oamenii. Astfel, orice vătămare adusă acestor entităţi 
va fi pedepsită la fel ca și-n cazul fiinţelor umane. 

Râul Whanganui
W h a n g a n u i 

(Noua Zeelandă) 
este primul râu care 
a primit aceleași 
drepturi cu ale unui 
om. Tribul Māori 
îl numește Te Awa 
Tupua și îl conside-
ră strămoșul său. În general, acești indigeni polinezieni 
văd râurile, mările și munţii ca fiind sfinte. Ei încearcă 
de peste 140 de ani să determine autorităţile din Noua 
Zeelandă să recunoască Whanganui ca entitate vie. 
Eforturile lor au dat roade în 2017, când un tribunal a 
decis că râul are aceleași drepturi ca oamenii.

Ţinând cont de faptul că apele nu au capacitatea 
de a vorbi, tribunalul a numit un Māori și un oficial al 
guvernului drept gardieni ai râului Whanganui.

Râurile Gange şi Yamuna
În 2017, un tri-

bunal  din statul 
Uttarakhand (India) 
a decis că Gange 
și Yamuna se vor 
bucura de aceleași 
drepturi ca oame-
nii. Hotărârea a fost 

inspirată de cazul râului Whanganui din Noua Zee-
landă. Hindușii privesc fluviile Gange și Yamuna drept 
sacre. Cu toate acestea, ambele sunt poluate masiv – în 
jur de 1.5 miliarde de litri de reziduuri din canalizare 
și 500 de litri de reziduuri industriale sunt deversate 
în Gange în fiecare zi. O altă problemă sunt rămășiţele 
umane incinerate. Unele porţiuni din râu au devenit de 
nepopulat pentru vieţuitoarele acvatice.

În scurt timp, oamenii au început să dea vina pe 
guvernul statului Uttarakhand și a celui învecinat, Uttar 
Pradesh, că nu fac destule pentru protejarea fluviilor 
sacre. Prin urmare, tribunalul din Uttarakhand a decis 
că acestea din urmă puteau să se bucure de aceleași 
drepturi ca oamenii. Cei care poluează apele lor pot fi 
acuzaţi de ultraj sau chiar de crimă. Din cauza proble-
melor evidente de „comunicare” dintre râuri și fiinţele 
umane, tribunalul a numit trei persoane drept gardieni 
ai lui Gange și Yamuna. 

 Curtea Supremă indiană, însă, a invalidat hotărâ-
rea tribunalului din Uttarakhand. Guvernul statului a 
insistat asupra faptului că fluviul nu putea fi conside-
rat uman și a declarat că o astfel de judecată ar putea 

duce la cazuri mai ciudate pentru tribunal ori de câte 
ori cineva se îneacă sau atunci când apele se revarsă, 
provocând inundaţii.

Toate animalele din Uttarakhand
La un an după ce 

a hotărât că un râu 
putea fi considerat 
uman din punct de 
vedere legal, Utta-
rakhand a decis că 
toate animalele din 
acest stat au aceleași drepturi ca oamenii. Scopul a fost 
de a opri cruzimea faţă de lumea necuvântătoarelor, 
braconajul și poluarea. Legea se referea la toate vietăţile 
domestice și sălbatice (inclusiv la pești). Tribunalul 
i-a desemnat pe toţi cetăţenii din Uttarakhand drept 
gardieni ai animalelor – „in loco parentis” (ceea ce în 
latină înseamnă că „ţine locul unui părinte”). 

Animalele de povară trebuie să fie deshămate atunci 
când temperatura trece de 37 °C sau scade sub 5 °C, iar 
necuvântătoarele care sunt folosite pentru transport 
trebuie semnalizate clar, pentru a preveni accidentele. 
Întrucât Curtea Supremă din India a anulat hotărârea 
privind fluviile Gange și Yamuna, este greu de spus dacă 
aceste decizii vor rămâne în picioare.

Muntele Taranaki
În 2017, un 

t r i b u n a l  d i n 
Noua Zeelandă a 
acordat muntelui 
Taranaki drep-
turi egale cu ale 
oamenilor. Aceas-

tă hotărâre l-a transformat în al treilea obiectiv geografic 
care a primit drepturi egale cu ale oamenilor în Noua 
Zeelandă. Legea a trecut la insistenţele indigenilor 
Māori, care consideră muntele, un vulcan care nu a mai 
erupt din 1775, ca fiind strămoșul și ruda lor. De ase-
menea, decizia are scopul de a-l conserva pe Taranaki, 
care este o atracţie turistică populară. 

Râul Atrato
În 2017, tribuna-

lele columbiene au 
conferit râului Atra-
to drepturi egale cu 
ale oamenilor. Acesta 
curge prin regiunea 
Chocó din partea de 
nord-vest a ţării. La fel ca în cazul Amazonului, Atrato 
a fost afectat masiv de defrișări și minerit. Râul este 
atât de grav poluat, încât viaţa acvatică este ameninţată. 
Tribunalul a ordonat guvernului să-l cureţe.

Pe versantul indian al Munţilor Himalaya, la altitudinea 
de peste 4.800 de metri, se află așa-numitul „lac al sche-
letelor”. Denumirea sa oficială este Roopkund. Puţin 

adânc și lat de 40 de metri, lacul e îngheţat în cea mai mare 
parte a anului, însă, în zilele de vară ceva mai calde, își expune 
conţinutul sinistru.

„Lacul cu schelete” a fost desco-
perit în perioada celui de-al Doilea 
Război Mondial, când un soldat 
britanic i-a observat pentru prima 
dată apa plină de oase. Misterul iden-
tităţii și originii proprietarilor acestor 
rămășiţe, însă, nu a fost elucidat, încă.

În urma unui studiu condus de 
Niraj Rai de la Institutul de Paleonto-
logie din India, care a testat ADN-ul 
și a efectuat datarea cu radiocarbon 
a oaselor, s-a stabilit că scheletele 
proveneau din cel puţin trei grupuri 
genetice diferite. Iniţial, savanţii au 
crezut că rămășiţele ajunseseră acolo 
ca rezultat al unui singur incident – o 
expediţie militară eșuată condusă de 
generalul Zorawar Singh din Cașmir. 
O altă variantă este că acestea le-ar 
aparţine unor soldaţi japonezi care au 
fost loviţi de condiţii meteorologice 
nefavorabile la începutul campaniei 
din Pacific în cel de-al Doilea Război 

Mondial. Iar o a treia teorie spune că 
au ajuns în lac după un ritual religios.

În 2013, cercetătorii au crezut că 
au dizolvat, în sfârșit, enigma, atri-
buind oasele unui grup de indieni 
din secolul al IX-lea. Aceștia ar fi fost 
surprinși de o furtună cu grindină, 
dat fiind faptul că unele dintre cra-
nii și oasele umerilor au semne care 
se potrivesc cu rănile provocate de 
gheaţă de mărimea mingilor de tenis. 
Rămășiţele nu poartă dovezile unei 
bătălii, nu au răni lăsate de arme și 
nu există indicii că ar fi putut fi vorba 
de o epidemie. 

Potrivit “Ancient Origins”, o 
legendă locală îi menţionează pe 
regele Raja Jasdhaval și pe soţia lui, 
Rani Balampa. Cei doi au plecat 
într-un pelerinaj spre Nanda Devi 
Raj Jat, o ceremonie de sărbătorire a 
zeiţei Nanda Devi care avea loc o dată 
la 12 ani. Erau însoţiţi de servitori, 

dansatori și de alţi membri ai curţii. 
Cu toţii au fost surprinși de o furtună 
cu grindină. Zeiţa Nanda a aruncat 
„mingi de fier” asupra întregului 
grup, considerând că dansatorii pro-
fanaseră un spaţiu sacru.

Testele făcute recent pe ADN 
arată, însă, că scheletele nu au apărut 
toate acolo în același timp. Cel puţin 
23 din 38 aveau origini sud-asiatice, 
însă au ajuns în acel loc în urma unor 
întâmplări diferite, petrecute între 
secolele al VII-lea și al X-lea. Alte 14 
schelete aparţin unei perioade cu cel 
puţin 1.000 de ani mai îndepărtate și 
au fost legate genetic de populaţiile 

mediteraneene din Grecia și Creta. 
Experţii nu pot explica prezenţa unor 
mediteraneeni în Himalaya cu atât de 
multe veacuri în urmă. Ei intenţio-
nează să revadă zona lacului în vara 
anului 2020, când vor efectua mai 
multe studii pe bucăţile de păr și pe 
unghiile găsite acolo. De asemenea, 
savanţii vor mai examina bijuterii, o 
pereche de papuci de piele și vârfuri 
de suliţă din fier descoperite în locul 
respectiv.

Din păcate, cum Roopkund nu 
este un sit protejat, turiștii provoacă 
pagube în regiune, luând oase acasă, 
îngreunând astfel cercetările.

AntologiaAntologia
„Natura”„Natura”

Sunt culmi înfricoşate
de Vasile Voiculescu

Sunt culmi înfricoșate în sufletele  
   noastre,
Dar nimeni nu le suie și nimeni nu  
                 le-atinge,
Deasupra, peste neguri, furtună și  
   dezastre
Pe ele niciodată lumina nu se stinge ...

Acolo răsăritul trimite-ntâia rază,
Amurgul tot acolo lucirea lui din urmă,
Pe fruntea lor lumina de-a pururi  
               scânteiază
În chip de sărutare, ce-n veci nu se mai  
   curmă.

Arareori un vultur cu aripe bălane,
Rătăcitor ajunge pe culmi, dar nu mai  
   zboară,
Căci prins adânc de vraja senilelor  
   arcane
Rămâne sus acolo și nu se mai coboară.

1. De ce noţiunile Yin şi 
Yang sunt utilizate tot timpul 
împreună?
Pentru că ele desemnează două principii 

vitale care se completează între ele și nu 
se exclud reciproc. Conform concepţiei 
filosofilor chinezi, Yin, principiul pasiv, și 
Yang, principiul activ, există întotdeauna 
împreună.

2. Din ce noţiuni este alcătuit 
cuvântul „filosofie”?
Din cuvintele grecești „philos”= „prie-

ten” și „sophia”=„înţelepciune”. Un filosof 
este, deci, prietenul înţelepciunii. 

3. În ce mitologie se vorbeşte 
despre „amurgul zeilor”?
În cea nordică, în care este vorba, de 

fapt, despre Ragnarök („Soarta zeilor”). 
În ultima lor bătălie, zeii luptă împotriva 
uriașilor și a demonilor din Útgarðar, din-
tre care cel mai periculos este lupul Fenrir, 
care îl mănâncă pe Odin. Moartea zeilor 
este urmată de sfârșitul Pământului și al 
Universului. Chiar în timpul acestui declin, 
însă, barzii nordici anunţă formarea unui 
nou Pământ și reîntoarcerea zeilor. 

4. Ce funcţie îndeplineşte 
supraeul în psihanaliza lui 
Sigmund Freud?
El este un fel de controlor al conștiin-

ţei care supraveghează comportamentul 
omului ce trebuie să corespundă normelor 
și legilor societăţii, instinctele fiind astfel 
cenzurate și reprimate. De multe ori, 
„supraeul” este echivalent cu „conștiinţa”. 

5. Ce pictor italian a influenţat 
pictura barocă cu reprezentări 
de un realism drastic şi 
contraste vii de lumină?
Caravaggio (1573-1610), care a luat 

numele localităţii sale natale aflate în 
apropiere de Bergamo și care se numea, 
de fapt, Michelangelo Merisi. Caravaggio, 
care a murit la o vârstă timpurie, a devenit 
prin pictura sa revoluţionară unul dintre 
cei mai importanţi și mai influenţi pictori 
din întreaga istorie a artei. 
„Cultură generală. 3000 de întrebări și 

răspunsuri”, Matthias Edbauer 

Să ne-mbogăţim 
cultura generală

Selecţie de Tudoriţa ALBU 
după: www.descopera.ro; www.incredibilia.ro; 

www.theguardian.com; www.news.mongabay.com

Fapt...„divers”

Misterul „lacului cu schelete” Misterul „lacului cu schelete” 

Rechinul de 
Groenlanda 

– cea mai 
longevivă 
vertebrată 
de pe Terra

Pentru cercetători observarea 
și monitorizarea speciilor marine 
poate fi dificilă. Cel mai greu este să 
surprinzi vietăţile care trăiesc la mari 
adâncimi în ape acoperite de gheaţă. 
Oamenii de știinţă, însă, au reușit 
să înregistreze imagini uimitoare cu 
rechinul de Groenlanda din regiunea 
arctică. Filmuleţul le-a oferit specia-
liștilor detalii semnificative privind 
abundenţa, mărimea și comporta-
mentul acestor răpitori. Potrivit “Mail 
Online”, majoritatea detaliilor pe care 
experţii le cunosc despre rechinul de 
Groenlanda provin din surse istorice. 
Rechinul a fost pescuit până în anul 
1960, în apele din nordul Atlanticului, 
pentru grăsimea din ficatul lui. 

Conform cercetătorilor, specia 
poate ajunge și la vârste de 500 de 
ani. În perspectivă, acest fapt atestă 
că rechinii care mai există și astăzi, 
au existat și în perioada în care 
“Mayflower” a adus primii pelerini 
în America sau când Isaac Newton a 
realizat prima teorie despre gravitaţie. 
Aceste creaturi pot trăi atât de mult 
timp datorită procesului lent de creș-
tere (un centimetru pe an), însă fiind 
foarte greu de observat, savanţii nu au 
fost niciodată siguri de această teorie.

Deși este un înotător extrem de lent 
și complet orb, rechinul de Groenlanda 
este, totuși, unul dintre cei mai mari 
prădători din Arctic.
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La  C olegiul  de 
E c o l o g i e  d i n 
Chișinău, condus 

de directoarea Nina 
Negară, elevii și profe-
sorii au sărbătorit Ziua 
Internaţională a Turis-
mului. De dimineaţă, 
în holul instituţiei, a 
fost organizată o mini 
expoziţie de cărţi și 
obiecte tradiţionale, 
iar elevii s-au mobili-
zat într-un flash mob. 
Ulterior, învăţăceii au 
prezentat mai multe 
proiecte, în cadrul unei 
conferinţe știinţifice cu 
genericul „Republica 
Moldova în contextul 
turismului internaţional, abordări actuale”. 

Svetlana Lazăr, președinta Asociaţiei Naţiona-
le a Turismului Rural, Ecologic și Cultural din 
Moldova, a venit cu un mesaj de felicitare către 
viitorii actori ai industriei turismului din Repu-
blica Moldova. Invitata a remarcat că, în acest an, 
Ziua Internaţională a Turismului coincide, pe stil 
vechi, cu sărbătoarea religioasă „Înălţarea Sfintei 
Cruci”, numită popular Ziua Crucii. „Turismul 
este crucea noastră. Munca în această sferă nu 
este ușoară, dar este foarte interesantă. Fecare 
dintre dvs. își poate găsi o activitate pe potrivă 
în această ramură a economiei, este larg spaţiul  
de aplicare al profesionalismului dvs., aici, în 
Moldova, fiindcă avem foarte multe lucruri de 
făcut”, a spus Svetlana Lazăr.

În cadrul conferinţei dedicate Zilei Interna-
ţionale a Turismului, elevii au venit cu statistici, 
date și comunicări  tematice în contextul dezvol-
tării durabile. Elevii au menţionat că Republica 
Moldova, deși are o suprafaţă mică, este atractivă 
din punct de vedere turistic. „Originalul trebuie 
căutat în satele noastre. Acolo populaţia mai 
păstrează vechile obiceiuri moștenite din stră-
buni”, au fost de părere participanţii. Interesante 
comunicări au pregătit elevele Irina Tabac, Eca-
terina Gîrbu, Adelina Perju, Cristina Urecheanu, 
Dumitriţa Zavdeev, Cătălina Arsene, Cristina 
Ababii, fiind ghidate de profesorii Valeriu Fedco 
și Ludmila Camerzan. A fost analizată poziţia 
R. Moldova în contextul turismului internaţi-
onal, au fost evidenţiaţi factorii de stagnare în 
domeniu, au fost cercetate formele de turism și 
modalităţile de dezvoltare și promovare. 

Turismul este profesia viitorului – susţine 
cu încredere Daniela Tataru. „La etapa actuală 
vedem oarecare progres, dar mai sunt încă foar-
te multe lucruri de făcut. Infrastructura este 
primul element pe care-l observă turistul când 
vine în ţara noastră. Dacă s-ar investi în ramura 
turismului, am deveni atractivi, căci avem multe 
obiective deosebite”, a remarcat eleva.

 „Am ales să-mi fac studiile în domeniul turis-
mului deoarece îmi place să călătoresc, să aflu 
lucruri noi. Sper că turismul va aduce profit la noi 
în ţară. Îmi doresc să activez în turismul naţional. 
Cred că în această ramură trebuie investiţii mai 
mari și o atenţie sporită din partea statului. Asta 
ar însemna o activitate mai bună și o promovare 

mai eficientă a turismului în Republica Moldova”, 
este de părere eleva Carolina Ghereg.

Irina Tabac crede că turismul ar trebui să fie 
un sector primordial în Moldova. „Turismul 
generează venituri, crează noi locuri de muncă, 
contribuie la dezvoltarea ţării. Este nevoie de mai 
multă atenţie acestui domeniu”, susţine Irina.

Elevii de la Colegiul de Ecologie sunt con-
vinși că este nevoie de o dezvoltare a durabilă 
a turismului. Turismul durabil pune accent 
pe protejarea mediului înconjurător și păstra-
rea patromoniului natural pentru generaţiile 
următoare. Sustenabilitatea stă la baza creșterii 
economice, dezvoltării sociale și protecţiei 
mediului. Profesioniștii de mâine au vorbit 
despre formele de turism durabil care ar putea 
fi practicate, menţionând turismul de aventură, 
eco turismul, turismul solitar, rural și cel de 
descoperire. Cu certitudine, au remarcat tinerii, 
dezvoltarea turismului are un impact pozitiv, atât 
în mediul urban, cât și în cel rural, prin îmbu-
nătăţirea condiţiilor de trai, modernizarea căilor 
de comunicaţii și acces spre punctele de interes 
turistic, crearea locurilor de muncă, pregătirirea 
profesională a specialiștilor. Iar pentru a dezvolta 
turismul, trebuie să păstrăm și să promovăm 
destinaţiile cu potenţial.

Coordonatorii evenimentului, profesorii 
Valeriu Fedco, Ludmila Camerzan și Aliona 
Ceban,  au încurajat elevii să abordeze cu per-
severenţă tematica și să se pregătească pentru 
viitoarea carieră în domeniul turismului. În 
discuţie cu profesoara Elena Ivanov am aflat că 
turismul este o specialitate atractivă printre elevii 
Colegiului de Ecologie. 

La finalul conferinţei, elevii au ajuns la 
concluzia că Republica Moldova are nevoie de 
schimbări în domeniul turismului. Iar aceasta 
ar trebui să înceapă de la fiecare. Să promovăm 
mai intens potenţialul nostru turistic, atât pe 
plan naţional, cât și internaţional. Să valorificăm 
cele patru atracţii turistice cheie: oamenii și ospi-
talitatea; vinul și bucătăria tradiţională; cultura 
și obiceiurile populare; viaţa rurală și natura. 
Pentru a reuși, însă, este nevoie de schimbarea 
atitudinii factorilor de decizie, de investiţii în 
ramură și respectarea de standarde de calitate.

Natalia CIBOTARU

Omul fericit este acela care stăpânește și munca, și dragostea. Sigmund Freud

TIMPUL PREZENT

Ziua turismuluiZiua turismului
la Colegiul de Ecologie din Chişinăula Colegiul de Ecologie din Chişinău

prof. Anatol EREMIA

La 26 septembrie 1830, prin decret imperial, târgul Leova a fost trecut 
în categoria orașelor. Aici au fost transferate instituţiile adminis-
trative ţinutale din Ismail. Dar, peste 5 ani, la 18 decembrie 1835, 

în organizarea administrativ-teritorială a Basarabiei intervin modificări 
mari, administraţia ţinutală de la Leova este trecută în târgul Frumoasa, 
acesta tocmai învestit în rangul de oraș și declarat centru judeţean, fiindu-i 
atribuită denumirea Cahul. Obștimea din Leova, administraţia, intelectu-

alii, negustorii, s-au adresat guvernatorului Basarabiei cu rugămintea de a nu strămuta centrul 
ţinutal Leova, dar petiţia lor a fost respinsă. 

În 1842, la Leova locuiau 359 de familii, majoritatea români, iar în 1856, cu cele 3 suburbii – 
1584 de locuitori (832 bărbaţi și 752 femei). Este deschisă o școală parohială românească și una 
evreiască. Negustorii întreţineau staţia de poștă locală, care avea 8 trăsuri și 30 de cai.

În 1856, după războiul ruso-turc din Crimeea și Congresul de pace de la Paris (13-25 februa-
rie/ 18-30 martie 1856), judeţele Cahul, Bolgrad și Ismail din sudul Basarabiei sunt retrocedate 
Moldovei. În centrele judeţene retrocedate se instaurează noile autorităţi administrative, acestea 
urmând să asigure desfășurarea primului recensământ modern al populaţiei și, în 1858-1859,  să 
organizeze adunări elective în vederea alegerii primului domn al Principatului. La 5/17 ianuarie 
1859, Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Moldovei, la alegerea și întronarea lui participând 
și locuitorii orașelor și satelor din cele trei judeţe.

Conform Legii din 2/14 aprilie 1864, judeţul Cahul este organizat în 3 plase – Cotul Morii, 
Tigheci și Coștangalia și în 36 de comune rurale și urbane, cu 114 localităţi, populate de 7 292 
de familii (aproximativ 22.000 de locuitori). Târgul Leova, cu 580 de familii (aproximativ 1 750 
de locuitori) făcea parte din plasa Cotul Morii, împreună cu alte 11 localităţi: Sărata, Sărăteni, 
Sărăţica, Tochile-Răducani, Orac, Mingir, Covurlui, Ceadâr, Cupcui, Cazangic ș.a. Basarabenii 
din cele trei judeţe au beneficiat de pe urma reformelor realizate de A.I. Cuza și M. Kogălni-
ceanu: împroprietărirea ţăranilor, introducerea învăţământului secundat gratuit și obligatoriu, 
înfiinţarea de noi instituţii de învăţământ și cultură etc. 

După sfârșitul războiului ruso-româno-turc din 1877, conform Tratatului de pace de la San 
Stefano din 1878, judeţele Cahul, Bolgrad și Ismail sunt încorporate din nou în Imperiul ţarist. 
Teritoriul anexat este subordonat ca judeţ centrului administrativ Ismail. La 1878 aici funcţionau 
2 prisăci, 6 mori, 2 școli, 2 biserici ortodoxe, vamă de clasa a 2-a, telegraf, depozite de cereale. 
Principalele ocupaţii ale orășenilor erau agricultura, comerţul și meșteșugurile. Recensământul 
din 1879 indică pentru orașul Leova din jud. Ismail 4 877 de locuitori (2 530 bărbaţi și 2 347 femei).

În 1918, după Unirea Basarabiei cu România, se revine la o nouă diviziune administrativ-
teritorială, când o parte din fostul judeţ Ismail trece în subordonarea centrului judeţean Cahul. 
Un eveniment de mare importanţă ce a urmat după Unire a fost reforma agrară din 1918-1924. 
În 1922, cei 557 de locuitori din Leova au fost împroprietăriţi cu 3 236 ha de pământ. Sunt de 
menţionat și alte schimbări sub aspect edilitar, economic și cultural: s-au acoperit cu pietriș o 
parte din drumurile de acces spre oraș, s-au pietruit trotuarele străzilor principale, a fost plantat 
parcul din oraș, s-a introdus iluminatul electric stradal, s-a intensificat navigaţia cu șlepurile 
pe Prut, s-au efectuat lucrări de construcţie a portului local, funcţionau deja câteva școli de 
cultură generală și o școală de meserii. Suprafaţa orașului era de 175 ha, cu 20 de străzi, fiecare 
în lungime de aproximativ 1 km.

Recensământul populaţiei din 1930 ne oferă informaţii pentru orașele Cahul și Leova și 
pentru cele 4 plase rurale: Cantemir, cu 61 de sate și centru de reședinţă la Leova; Ioan-Voievod, 
cu 53 de sate și centru de reședinţă la Cahul; Ștefan cel Mare, cu 52 de sate și centru de reședinţă 
la Baimaclia, Traian, cu 52 de sate și centru de reședinţă la Taraclia, acestea având un total de 
178 784 de locuitori, dintre care 91 671 români. Orașul Cahul e trecut cu 11 370 de locuitori, 
inclusiv 5 613 români, iar Leova cu 6 539 de locuitori, inclusiv 3 430 români. Majoritatea satelor 
din actualul raion Leova făceau parte din plasa Cantemir.

Concludente sunt informaţiile surselor documentare din anii 1920-1940. La Leova funcţiona 
un gimnaziu, o școală de meserii și 3 școli primare. Orașul dispunea de un spital, o sală de teatru, 
2 biblioteci, o tipografie, o fabrică de cărămizi, 2 mori, o oloiniţă, o brutărie, 12 magazine de 
produse alimentare și mărfuri industriale. În plină activitate se afla portul de pe Prut, serviciul 
căilor de comunicaţie, cu podul peste râul Prut, ocolul silvic, câteva unităţi de prestări servicii 
comunale. În 1941, orașul, împreună cu cele trei suburbii Frumoasa, Leova Nou și Tigheceanca, 
avea 1 205 case locuite și o populaţie de aproximativ 4 000 de locuitori. Diminuarea numărului 
de locuitori, de la 6 539 în 1930 la 4 000 în 1941, se explică prin mișcarea de populaţie dintr-o 
localitate în alta, dintr-un oraș în altul. 

Perioada de aproape un deceniu care a urmat a fost marcată de evenimente și situaţii anti-
sociale și, în genere, antiumane. Pe fronturile celui de al Doilea Război Mondial sunt trimiși 
cu forţa mulţi locuitori, dintre care peste 120 de tineri și bărbaţi în plină putere și-au pierdut 
viaţa. Peste 200 de orășeni, intelectuali, meseriași, slujbași, ţărani,  au fost supuși represiunilor, 
arestaţi și condamnaţi la ani grei de închisoare, zeci de familii din oraș fiind deportate în cele 
mai îndepărtate regiuni din Siberia. Drept cauze de învinuiri și bănuieli: activitate ostilă sovie-
telor, elemente social periculoase, ţărani prea bogaţi („chiaburi”), neîndeplinirea obligaţiilor de 
predare a produselor agricole la stat (cereale, carne, ouă, piei, lână etc.). Și astăzi spun localnicii: 
,,oamenilor osândiţi le-ar fi făcut dreptate un Nürberg basarabean”.

Personalităţi: Ana Marmor (1900-1989), pictoriţă, grafician; Constantin Spătaru (1906-1988), 
pedagog, matematician, autor de lucrări știinţifice; Moti-Ghirș Soctier (1907-1987), poet, drama-
turg, publicist; Idel Ianchelevici (1909-1994), sculptor, pictor; Victor Toma (1922-2008), inginer, 
membru de onoare al Academiei Române; Iulia Ţibulschi (n. 1933), compozitoare, muzicolog, 
profesor universitar; Sofia Bobernaga (n. 1934), critic de artă, conferenţiar universitar; Petre 
Teodorovici (1950-1997), compozitor, interpret de muzică ușoară; Ion Aldea-Teodorovici (1954-
1992), compozitor, interpret de muzică ușoară; Ion Ștefăniţă (n. 1980), istoric-etnograf, jurist, 
publicist, cercetător știinţific; Constantin Pruteanu, ostaș voluntar căzut în luptele de la Nistru.

Leova (2)

Vetrele noastre strămoșești

Colegiul de Ecologie instruieşte Colegiul de Ecologie instruieşte 
viitorii specialişti în domeniul turismuluiviitorii specialişti în domeniul turismului

Participanţii la Conferinţa Ştiinţifică Participanţii la Conferinţa Ştiinţifică 
„Republica Moldova în contextul turismului „Republica Moldova în contextul turismului 
internaţional, abordări actuale”, dedicată internaţional, abordări actuale”, dedicată 

Zilei Internaţionale a Turismului 2019Zilei Internaţionale a Turismului 2019

O bogăţie naturală imensă - zonele umede ale Prutului O bogăţie naturală imensă - zonele umede ale Prutului 
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«NATURA» LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

Scrisoarea luniiScrisoarea lunii

Plecăciuni, dragi dascăli
Dragă redacţie,

Am citit zilele trecute acest minunat text. Cunos-
când că revista NATURA are un sprijin enorm 
din partea profesorilor, vă rog să îl publicaţi. 

Plecăciuni, dragii noștri dascăli!
Irina LUNGU, Anenii Noi

Excelenţa Sa
Excelenţa Sa nu are cont în bancă. 

Nu are vilă cu douăzeci de camere. 
Nu are afaceri prospere prin ţară. 
Excelenţa Sa are un suflet cât galaxia. 
Are riduri și fire albe de la generaţiile 
care sunt și de la cele care au fost. 
Excelenţa Sa își mobilează viaţa 
cu extemporale, teze, concursuri. 
Rareori se gândește la ultimul strigăt 
al modei… Desele-i preocupări sunt 
legate de programe, perfecţionări, 
examene. De cele mai multe ori 
șlefuiește nestematele altora. Pentru 

ele vinde pe bani mărunţi secundele 
fiilor lui.

Excelenţa Sa trudește viaţa-ntrea-
gă la secera ascuţită a lunii, semă-
nând pulberi de aur peste seminţele 
ce stau să încolțească. Uneori, oche-
larii i se acoperă de roua amară, dacă 
un fost elev, ajuns senator, îi uită în 
anticameră ca pe un obiect decorativ. 
Alteori zâmbet de rodie îi inunda 
obrajii, când un necunoscut, pe stra-
dă, își scoate pălăria în faţa lui: „Bună 
ziua, Domnule profesor, eu sunt…”

Excelenţa Sa nu-și numără anii 

după buletin, ci după vârstă – mereu 
aceeași, care înflorește în bancă. 
Constată cu surprindere într-o zi că 
trebuie să iasă la pensie și nu înţelege 
de ce inima lui, cu două preinfarcte, 
bate ca la optsprezece ani. Excelenţa 
Sa, ca un pui de căprioară în bătaia 

puștii, nu știe că se aseamănă cu 
sfinţii. Ei au dăruit. El se dăruiește. 
Cel de Sus i-a hărăzit loc înalt în 
izvorul Luminii, loc plin de verdea-
ţă, din care Măria Sa, Dascălul, să 
poată priveghea și de dincolo pruncii 
sufletului său.

Traducere şi adaptare după 
R. KIPLING

Nota redacţiei: Dragă Irina, 
mulţumim pentru mesaj. Suntem  
întru totul de acord și exprimăm 
aceleași sentimente faţă de  Excelenţa 
Sa, profesorul. La mulţi ani, stimaţi 
profesori, fidelii noștri promotori! 

CE NUME PURTĂMCE NUME PURTĂM
Dr. Maria COSNICEANU

PARFENI 
Numele Parfeni este o formă slavizată a prenumelui 

calendaristic Partenie, care reproduce numele grecesc 
Parthenios, format de la substantivul parthenia „fecio-
rie”, cu sensul figurat „nevinovăţie”, „candoare”. În docu-

mentele moldovenești prenumele Partenie este atestat din prima jumătate 
al sec. al XVI-lea, fiind purtat de persoane din lumea monahală: Partenie, 
egumen al mănăstirii Neamţ (1518), Partenie, proegumenul mănăstirii 
Bistriţa (1541). Și în actualul calendar creștin ortodox este înregistrat 
prenumele cu forma Partenie (la 7/20 februarie).

În Moldova, sub influenţa slavă a apărut forma Parfenie, fiindcă grecescul 
th (Parthenios) a fost redat în limbile slave prin f.

În documentele basarabene numele Parfenie a apărut la 1654. De la 
sfârșitul sec. al XVIII-lea este atestat numele Parfeni în târgul Vadul Rașcov.

Azi, în republică, cu numele Parfeni sunt înscrise 851 de persoane, cu 
forma Parfene – 206 persoane.

PAVLIUC. PROCOPCIUC
Pavliuc și Procopciuc sunt nume ucrainești. Ele s-au format de la u sufixul 

prenumele Pavel și Procopie, cu sufixul -uk și variantele sale -iuc, -ciuc, sufix 
patronimic și matronimic, care, fiind la pronumele tatălui sau al mamei, 
indică descendenţa: Pavliuc înseamnă „fiul lui Pavel”, Procopciuc – fiul lui 
Procop etc., etc.

Numele acestea sunt purtate de români, mai ales la noi în Moldova. Ele 
nu numai că au pătruns prin zonele limitrofe, ci și prin străduinţa ucraine-
nilor care au avut ocazia să scrie numele românești. Astfel avem azi numele 
Crișmariuc, Scutelniciuc Ochinciuc, Vacarciuc, Zburliuc și multe altele.

Azi, în republică, numele Pavliuc este purtat de 1042 de persoane, iar 
cu numele Procopciuc – 871 de persoane. 

ZOTA
Numele Zota are la bază prenumele calendaristic Zotic, provenit din 

grecescul Zotikos, cu sensul „plin de energie”, „vital”. 
În documentele istorice, referitoare la teritoriile românești, sunt atestate 

formele: Zotic, Zotec, Zatic, Zota, Zotea, Zotu. În Moldova a fost atestat și 
toponimul Zoticești.

În documentele moldovenești predomină formele Zota și Zatic. La 1593, 
1616 este atestat Zota, pârcălab de Hotin, ginerele lui Petru Șchiopu; la 
1609 – Zota, vameș, martor în Suceava. În recensământul Moldovei de la 
1774 Zota apare în funcţia de nume de familie (provenit prin intermediul 
patronimului: Ion al lui Zota a devenit Ion Zota). Astfel, în satul Zberoaia 
sunt înscriși Ioniţă Vasilache Zota; în satul Gheţeoani, înglobat în Vister-
niceni, – Petre Zoti și Petre Zatic. 

Personalităţi marcante: Mihai Zotta (1800-1864), medic și naturalist 
român, a făcut studii asupra apelor minerale din Moldova, Sever I. Zotta ( 
1874-1943), istoric român, director al Arhivelor Statuluidin Iași, Membru 
corespondent al Academiei Române, Eremia Zota (n. 4 mai 1940, comuna 
Șirăuţii de Jos, plasa Lipcani, judeţul Hotin, România Mare) este specialist 
în anatomie patologică, membru corespondent al Academiei de Științe a 
Moldovei (1993).

Azi, în republică, cu numele Zota sunt înscrise 226 de persoane, cu 
numele Zotea – 258 și cu numele Zotic – 30 de persoane.

Colectează, mărunţesc, topesc și recreează. Tinerii 
pentru EcoPlastic (TEP) – Elena Tacu, Vladimir 
Ternavchi, Ion Ermuratii și alţi câţiva tineri stabi-

liţi în capitală –, au decis să schimbe percepția publicului 
față de plastic și să contribuie la reducerea poluării. În 
mai puţin de un an, au creat în R. Moldova un atelier unic 
pentru reciclarea plasticului, demonstrând că ace st deșeu 
merită a doua viaţă.

Inspirați de Mișcarea Globală Precious Plastic (Plastic 
prețios), au reușit să construiască, în doar opt luni, utilajul 
necesar pentru a da o nouă formă obiectelor din plastic 
uzat. Scopul TEP, spun tinerii, este nu doar de a reutiliza 
cât mai mult plastic, dar și de a educa societatea să aleagă 
conștient: cum, ce și cât consumă. Tinerii au format deja o 
comunitate cu ajutorul căreia adună plasticul. Strângerea 
obiectelor are loc în fiecare lună, iar anunţul este plasat pe 
rețelele sociale.

Nu toate tipurile de plastic sunt potrivite pentru reutili-
zare. Echipa TEP prelucrează doar cu tipurile 5 și 2, acestea 
fiind cele mai sigure și inofensive la topire, în condiţiile în 
care atelierul nu lucrează cu filtrele. Toţi cei care doresc 
să contribuie la reciclarea plasticului și să sprijine tinerii, 
sunt îndemnaţi să colecteze ambalajele conform codurilor 
5 și 2, să spele recipientele și să le doneze. Astfel, plasticul 
nu este aruncat, dar reutilizat. „Avem deja o comunitate de 
oameni care selectează plasticul, știu că el vine la noi și văd 
în ce se transformă. De fapt, noi facem acest lucru pentru 
a demonstra că plasticul nu este deșeu, el este o resursă 
prețioasă”, spune Elena Tacu, fondatoare TEP.

În atelierul TEP sunt create o multitudine de produse, 
de la brățări și cercei, vase și suporturi, până la piese de 
mobilier.

Fridays for Future
Pentru a se alătura tinerilor care militează pentru 

mediu, echipa TEP a ajuns anul acesta la Summitul 
Internațional Fridays for Future, care a întrunit peste 
400 de activiști pentru climă și mediu din întreaga lume. 
Ei s-au întâlnit cu  reta Thunberg, o activistă de mediu 
suedeză, care încearcă să oprească încălzirea globală și 
schimbările climatice. Greta a renunțat la o zi de școală, 
pentru a protesta încontinuu, în fiecare vineri.

Grevele elevilor pentru climă
Totul a început în 2018, când adolescenta Greta 

Thunberg  a transmis întregii lumi un mesaj de atenţionare. 
„Criza climatică trebuie tratată ca o criză! Clima este cea 
mai importantă problemă!”

La 20 august 2018, Greta, pe atunci elevă în clasa a IX-a, 
a decis să nu meargă la școală până la alegerile generale din 
Suedia din 2018. Ea solicita ca guvernul suedez să reducă 
emisiile de carbon în conformitate cu Acordul de la Paris și 
a protestat, în fiecare zi, în timpul orelor de școală, în fața 
Riksdagului. Pe pancartă scria – Grevă școlară pentru climă.  

După alegerile generale, Greta a continuat să facă grevă 
doar vineri, câștigând atenție mondială. Ea a inspirat elevii 
din întreaga lume să participe la greve școlare. În decembrie 
2018, peste 20.000 de elevi au făcut greve în cel puțin 270 
de orașe.

Anul acesta, pe 20 septembrie 2019, elevii din întreaga 
lume s-au solidarizat, organizând cea mai mare grevă 
împotriva schimbărilor climatice. Și elevii din Chișinău  
s-au alăturat protestului mondial, pentru a spune că viitorul 
omenirii este în pericol. „Clima este cea mai importantă 
problemă!”

Planeta a ajuns la un grad de exploatare și murdărire 
atât de ridicat încât soluțiile învechite nu mai fac față. În 
astfel de situații nu ne rămâne decât să luptăm. Să luptăm 
contra a ceea ce ne omoară planeta.

Tinerii pentru EcoPlastic sunt cei care și-au identificat 
inamicul și au ales să lupte cu plasticul.

Consumerismul, ca mod de viaţă, are impact la schim-
barea climei. Publicaţia „The Economist” a ilustrat, pe 

coperta lunii septembrie 2019, un cod de bare 
cu evoluția temperaturilor medii între 1850 și 
azi. Dungile de pe copertă reprezintă tempera-
tura medie a lumii în fiecare an de la mijlocul 
secolului al XIX-lea. Anii cu albastru închis sunt 
mai reci, iar cei cu roșu – mai calzi decât media 
în 1971-2000. Se vede limpede că jumătate din 
bioxidul de carbon din atmosferă a fost eliberat 
în atmosferă după 1990. Altfel zis, poluarea cea 
mare a planetei a avut loc în ultimele trei decenii 
și acest lucru continuă. Impactul poate fi catas-
trofal, iar soluţii imediate nu sunt vociferate.

Irina TABARANU
Acest material este realizat de Asociaţia Jurnaliștilor de 

Mediu și Turism Ecologic din R. Moldova (AJMTEM), în 
cadrul proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și 
responsabilității în Moldova (MEDIA-M)”, finanțat de USAID 
și UK Aid și implementat de Internews în Moldova.

Generaţia care încearcă să 
repare dezastrul de mediu

Nostalgie
Pe o muchie de deal,
Chiar alături de-o toloacă,
Un salcâm ne tot veghea,
Când ne întărtam la joacă.
El în toată dimineața 
Ne chema ca la apel,
Noi, spălați sau nu pe față, 
Ne tot sprijineam de el
Ca de-o mamă, ca de-un tată,
Ca de-un bun învățător
Și, bătătorind toloaca,
Mai creșteam încetișor.
Zi de zi și an de an
Învățam la școala vieții –
De la spicele din lan,
De la roua dimineții,
De la frunze de susai

Ca trecute printr-o vrajă:
„Fă-te dulce că te tai,
Sau te iau la rost cu-o mlajă!”
De la freamătul de crengi,
De la hrinca cea de pâine
Care-n post și în câșlegi
Ne trecea din azi în mâine...
Și aveam o lume-ntreagă
Ce-o-mpărțeam în fel și chip,
Să rămână-n zarea largă
Loc de-un vis, proptit în timp.
Azi salcâmul nu mai este-
A trecut în scrum și dor,
Dor nespus de cea poveste
Și de cel ÎNVĂȚĂTOR.

Petru IACOB 

Obiecte din plastic reciclatObiecte din plastic reciclat

Echipa tinerilor care reciclează plasticul Echipa tinerilor care reciclează plasticul 
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Sorenela RENIŢĂ 

Ecoul cuvintelor străbate cu 
viteza luminii tunelul kilome-
tric la capătul căruia mă aflu. 

E un sentiment de „Parcă dormim și 
visăm” stănescian. Sau un moment 
fulgerător de „luciditate” în timpul 
unui somn adânc, care-ţi va părea 
intangibil, înceţoșat și greu de redat 
a doua zi. 

Iarăși, mă „deconectez” și nu mai 
sunt atentă, în mod conștient, la 
sunetele emise de radio. Pe cele de 
grindină zdrobindu-se de parbriz, 
însă, le aud foarte bine. De-aș vedea 
la fel de bine printre ele și harta râu-
rilor planetare ce mi se-nșiră pe sticlă 
cu multă insistenţă… E ca o lecţie de 
geografie interactivă, la care ștergă-
toarele, pare-mi-se, c-o să rămână 
corigente. Pentru că nici ochelarii 
de vedere nu-mi mai salvează ochii 
deja corigenţi, decid să trag, undeva 
în siguranţă, pe dreapta. 

„Adolescentă nu mai sunt. Din 
fericire. Uneori, și din nefericire. 
Doar uneori. Ușor mioapă, însă, da. 
Din nefericire. Uneori, și din fericire. 
Doar uneori. Romane, însă, continui 
să citesc. Doar din fericire. Uneori, 
mai am și tentative de a le scrie. Din 
nefericire…pentru prietenii care, 
de voie, de nevoie, mă citesc”. Uite 
așa, Eliade răscolește încet amintiri 
din trecut, unele nu doar amintiri 
și unele nu doar ale trecutului. În 
asemenea situaţii, de așteptare, mi 
se rotesc gândurile cu 1200 de rotaţii 
de minut. Așa că repede sar de la o 
reflecţie la alta… precum ar vrea 
să facă și frumoasa felină neagră 
ce stă agăţată de retrovizor, dar ea 
doar se clatină un pic agresiv. Nu 

sunt superstiţioasă. Mai ales când în 
spatele său „atârnă” și un soare (din 
Muzeul Soarelui), deși afară ploaia 
cu gheaţă continuă să străpungă cu 
o sete nestăvilită tot ce-i iese în cale. 

Ca atunci, când ne-ndreptam 
spre…orașul pisicilor negre. Nu vă 
imaginaţi că, aici, aceste specimene 
stau tolănite la fiecare colţ. Nici pe 
departe (poate sub formă de brelo-
curi și magneţi). Ele au învins, însă, 
timpul. Nu au „doar” nouă vieţi, 
ci, pentru că și-au făcut drum prin 
lumea legendelor, vor mai trăi, pro-
babil, cel puţin veacuri. Două dintre 
aceste elegante creaturi vieţuiesc de 
la începutul secolului al XX-lea pe 
turlele unei case de culoarea catife-
latelor gutui, dulce-amărui. De aici, 
și până a deveni simbolul de astăzi a 
Rigăi, a fost un singur salt. 

Proprietarul clădirii era un 
negustor ce voia să facă parte din 
Marea Ghildă a comercianţilor. Dar, 
din punctul de vedere al asociaţiei, 
pentru că nu avea statutul financi-
ar-social „prevăzut” și, nici nu i se 
dădeau șanse de a parcurge treptele 
ierarhice necesare pentru a-l atinge, 
a fost refuzat. Meșteșugarul, fiind 
ambiţios, a muncit cu sudoarea 
frunţii să le demonstreze contra-
riul, iar la momentul potrivit și-a 

exprimat revolta și nemulţumirea 
printr-o formă originală de protest. 
El a amplasat pe locuinţa sa două 
pisici negre din metal, în poziţie de 
atac – cu spinarea arcuită și coada 
ridicată. Conta, însă, modul în care 
le-a poziţionat – cu spatele (coada, 
mai exact) în direcţia Marii Bresle, 
care, după cum vă daţi seama, nu 
s-a simţit deloc flatată... Gestul i-a 
ofensat atât de mult, încât s-a mers 
până în sala de judecată. Într-un 
final, au ajuns la un numitor comun 
– negustorul să întoarcă pisicile cu 
faţa înspre Casa Marii Ghilde, iar 
comercianţii să-l primească pe meș-
teșugar în rândurile lor. 

Toate acestea binevoiește să mi 
le istorisească o domnișoară într-
un magazin de suvenire, undeva în 
Vecrīga (centrul istoric al capitalei 
letone, inclus din 1997 pe lista 
Patrimoniului mondial UNESCO), 
cât îmi înmânează o cană care are în 
basorelief pe ea… vă las pe dumnea-
voastră să ghiciţi. 

Mai merg pe jos vreo 15 minute, 
colindând din diferite unghiuri Piaţa 
Primăriei (Rātslaukums) cu a sa…
primărie, bineînţeles, Casă a Cape-
telor/Punctelor Negre (Melngalvju 
nams), Statuie a lui Roland, Muzeu 
al Ocupaţiei Republicii Letonia (!) 

[Latvijas Okupācijas muzejs] ș.a. 
Clădirea muzeului se „lipește” aici 
ca nuca în perete, din perspectivă 
arhitectonică, dacă analizăm împre-
jurimile sale superbe. Dar, tocmai de 
aceea, pentru că este atât de străină 
locului și ochiul îţi dă senzaţia c-ar 
vrea s-o excludă din câmpul său 
vizual, mi se pare foarte potrivită. 
Mesajul te lovește, cu adevărat. 

În spatele bisericii Sfântul Petru, 
spre surprinderea mea, mai dau 
peste o felină metalică (și nu e sin-
gură), însă, nu asta mă uimește, ci 
contextul. Recunosc imediat prota-
goniștii, dar mă-ntreb, totuși, care 
este conexiunea dintre un cocoș pe 
un motan, pe un câine, pe un măgar 
(„Muzicanţii din Bremen”), trecând 
printr-o crăpătură de perete și…
Riga. Ei, bine, în 1990, reprezen-
tanţii orașului german i-au oferit 
celui leton, cu care sunt înfrăţiţi, 
monumentul în cauză. El, însă, 
poartă profunde înţelesuri – de fapt, 
personajele fraţilor Grimm pășesc 
prin crăpătura Cortinei de Fier spre 
o nouă lume. Această capitală baltică 
ascunde printre filele sale, pe lângă 
o fineţe estetică, și multă substanţă 
cenușie, dar din păcate, nu doar la 
figurat. 

V-aș mai povesti câte ceva des-

pre…cele peste 800 de bijuterii Art 
Nouveau de aici (cu precădere de pe 
strada Albert) care fac din Riga un 
oraș cald și primitor; sau despre cei 
Trei Fraţi (Trīs brāļi, de pe Mazā Pils 
17,19,21) născuţi, fiecare, în epoci 
diferite (secolele al XV-lea, al XVII-
lea și al XVIII-lea), îmbrăcaţi în 
stiluri arhitecturale diferite – gotic, 
renascentist, baroc, dar, totuși, uniţi; 
ori despre înălţimea și semnificaţia 
Monumentului Libertăţii (Brīvības 
piemineklis), admirat din roman-
ticul parc Bastejkalna; sau despre 
iedera care a „îmblânzit” Turnul 
Pulberăriei (Pulvertornis), integrân-
du-se atât de armonios în structura 
construcţiei; ori despre podul ce-mi 
amintește de Erasmusbrug din 
Rotterdam  și pasajul Basarab din 
București; sau despre cum, de pe un 
anumit punct al Daugavei, castelul, 
turla graţioasei catedrale alături de 
a celorlalte biserici și turnul radio-
televiziunii se aliniază neașteptat de 
exact… dar, totuși, cum le zice ea, nu 
le va putea spune nimeni altcineva. 

Grindina s-a oprit, ploaia – 
tot. Am revenit cu picioarele pe 
pământ…și pedale. La radio cineva 
lecturează un jurnal de călătorie: 
„Dacă mergeţi în Riga…”. De ce nu 
mă mai miră aceste „coincidenţe”? 

Centrul oraşului Riga văzut de pe râul DaugavaCentrul oraşului Riga văzut de pe râul Daugava

VĂ
PREMIAZĂ!
Campania de abonare 2020

R E V I S TA  Î N T R E G I I  FA M I L I IR E V I S TA  Î N T R E G I I  FA M I L I I

Indice de abonare:
PM 67805 (persoane fizice) – 72 lei
PM 67804 (persoane juridice) – 144 lei
Abonarea on-line este disponibilă la adresa: 

www.natura.md

125 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA

100 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA

75 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA

PREMII PENTRU GRUPURI DE ABONAŢI (instituţii de învăţământ, colective etc.)

PREMII PENTRU ABONAȚII INDIVIDUALI (prin tragere la sorţi)

Colecţia de 16 volume „Enciclopedia Britannica” - una dintre cele 
mai de încredere surse de informare în orice domeniu - va ajunge 
în fiecare instituţie care va perfecta 150 abonamente la NATURA.

2 tablouri fotografice (60*90 cm, pânză) cu peisaje din patrimoniul 
natural, semnate de Alecu Reniţă.

Set de 10 tablouri fotografice (40*60 cm, oracal) cu peisaje din 
patrimoniul natural, semnate de Alecu Reniţă.

30 calendare de masă 
20 maiouri cu logo-ul NATURA
20 cărţi poștale (set) NATURA 

30 jocuri educative
10 traiste cu logo-ul NATURA
10 „Enciclopedia păsărilor”

Pentru a participa la concurs:
Expediază pe adresa redacţiei (mun. Chișinău, str. 

S.Lazo 13, MD – 2004) sau pe e-mail (natura@natura.
md), până pe 31 decembrie 2019 copia abonamentului, 
precum și datele personale: numele, prenumele, numărul 
de telefon, adresa electronică. Toate abonamentele intră 
în tragere la sorţi. La concurs participă și abonamentele 
perfectate on-line. Rezultatele vor fi anunţate în numărul 
ianuarie 2020 al revistei NATURA. 
Pentru detalii, scrieţi-ne la adresa natura@natura.md 

sau telefonaţi-ne la 022-23-71-49; 022-23-74-23; 
079406812 . Responsabil Lilia Curchi. 9
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Oraşul pisicilor negre


