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Alecu RENIŢĂ

Marele istoric și 
patriot Nicolae 
Iorga spunea 

că cea mai mare faptă din 
viaţa neamului nostru a 

fost înfăptuirea României unite, a statului 
unitar care a adunat la 1 decembrie 1918 
aproape toate pământurile istorice locuite 
de veacuri de români. Această uriașă operă 
de reîntregire a naţiunii române s-a clădit 
temeinic și îndelung cu gândul, cu sufletul, 
cu sabia și cu plugul tuturor generaţiilor 
de băștinași; s-a făcut cu jertfe enorme și 
a încununat visul secular al moldovenilor, 
muntenilor, transilvănenilor, ardelenilor, 
basarabenilor, bucovinenilor, bănăţenilor, 
maramureșenilor, dobrogenilor de a vieţui 
împreună, pentru totdeauna, în vecii vecilor, 
fiindcă Dumnezeu a creat un singur popor – 
poporul român – și patria acestui popor este 
una singură -- România. Icoana acelor zile, 
când milioane de suflete reînviate în Basara-
bia, Bucovina și Transilvania, „cu moarte pe 
moarte călcând,” sfărâmau lanţurile robiei 
străine, își scriau propria carte de istorie și 
își cucereau libertatea, demnitatea și unitatea 
naţională, strălucește fascinant peste timpuri, 
arătând voinţa, frumuseţea și încrederea 
poporului român în destinul și viitorul său. 
Ceea ce conferă, pentru noi, o încărcătură 
aparte a omagierii Centenarului, este că în 
anul de grandioase zguduiri naţionale și soci-
ale, 1918, procesul de reîntregire a naţiunii 
române pornește de aici, din Basarabia. Marii 
noștri compatrioţi îmbrăţișează din convin-
gere și necesitate vitală cauza românească, 
formând acea minunată generaţie a Unirii 
în frunte cu Ioan Pelivan, Pan Halippa, Ion 
Buzdugan, Vasile Stroescu, Ștefan Ciobanu, 

generaţie care prin mare curaj, responsa-
bilitate și înţelepciune votează la Chișinău, 
pe 27 martie, Actul Unirii. Fapta măreaţă 
a românilor basarabeni este continuată în 
toamnă de sora noastră Bucovina, care după 
o înstrăinare umilitoare de 143 de ani, hotă-
răște prin votul populaţiei deșteptate, în data 
de 28 noiembrie, la Cernăuţi, reîntoarcerea la 
Patria-Mamă. Și, cum sfârșitul încununează 
opera, la 1 decembrie 1918, în cetatea primu-
lui întregitor al neamului românesc Mihai 
Viteazul, la Alba Iulia, cu votul popular a 
peste o sută de mii de români, Transilvania 
noastră dărâmă închisoarea habsburgilor 
și revine liberă Acasă. În faţa mulţimilor 
fremătânde, văzând chipurile luminate și 
mândre ale românilor din teritoriile slobode, 
primul ministru al României, Ionel Brătia-
nu, exclamă printre lacrimi de bucurie: „Vă 
așteptăm de o mie de ani și aţi venit ca să nu 
ne mai despărţim niciodată. Sunt în viaţa 
unui neam clipe de fericire atât de mari încât 
ele răscumpără veacuri întregi de suferinţă. 
Bucuria noastră nu este bucuria unei singure 
generaţii. Ea este sfânta tresărire de bucurie 
a întregului popor român care de sute și sute 
de ani a îndurat suferinţele cele mai crude, 
fără să-și piardă credinţa neclintită în sosirea 
acelei zile care ne unește astăzi și care trebuia 
să vie, care nu se putea să nu vie. Fraţilor, fiţi 
bineveniţi! Trăiască România Mare!” 

Astfel, prin lupte îndelungate și jertfe uri-
așe, românii din imperiile asupritoare, însu-
fleţiţi de duhul libertăţii și de idealul unităţii 
naţionale, dând glas voinţei populare, înlătu-
ră hotarele nedrepte din sânul aceluiași popor 
și caligrafiază pe harta lumii statul unitar al 
întregii noastre seminţii -- România. O Ţară 
întreagă, mare, frumoasă, liberă, rotundă ca 

o pâine, o Ţară a tuturor românilor, așezată 
pe temeliile democratice a Constituţiei din 
1923, începe să pulseze în ritmuri moderne, 
aducând dezvoltarea, prosperitatea și civi-
lizaţia europeană în teritoriile ieșite de sub 
dominaţia imperială și reintegrate în spaţiul 
carpato-danubiano-pontic. În 22 de ani de 
Independenţă reală (1918-1940), România 
reîntregită a cunoscut un progres impresio-
nant (de ex., capacitatea industrială a crescut 
cu 235%), bogăţiile ei și produsul intern brut 
aducând-o către anul 1935 în topul celor mai 
dezvoltate ţări din Europa. Interpretările 
ideologice, cominterniste, a perioadei inter-
belice, au schimonosit realităţile, falsificând 
până la absurd un proces complex de avânt 
naţional, de renaștere spirituală și morală, 
de aducere la carte și lumină a milioane de 
români. În 22 de ani, Basarabia a cunoscut 
transformări spectaculoase, ajungând dintr-o 
gubernie ţaristă, înapoiată și analfabetă, într-
o regiune a afirmării de sine, a belșugului și 
a știutorilor de carte. O să exemplific afir-
maţia mea cu date adevărate, care spulberă 
tonele de minciună propagate neîntrerupt 
de Moscova și lichelele ei de la Chișinău: în 
1917 în Basarabia nu exista nici o școală pri-
mară românească, deși majoritatea absolută 
a populaţiei era românească. În iunie 1940, 
când tancurile sovietice au ocupat Basarabia, 
funcţionau 2628 de școli primare cu 7581 de 
învăţători și cu 348 de mii (!) de elevi. Se mai 
cere de adăugat că, devenind parte integrantă 
a României, Basarabia a fost salvată de teroa-
rea bandelor bolșevice, de războiul civil din 
Rusia, de trei valuri de foamete provocate de 
regimul comunist, de deportările, epurările 
și asasinatele în masă organizate de Stalin. 
Putem afirma cu certitudine – fără inter-

belicul românesc, Basarabia ar fi devenit o 
Transnistrie întinsă de la Bug până la Prut, 
cu exterminarea sau rusificarea deplină a 
populaţiei băștinașe. 

Omagiind Centenarul și înaintașii, avem 
datoria să trecem în arhive interpretările 
antiromânești, să aducem adevărul în spa-
ţiul public. Mitul că am primit cadouri de la 
stăpâni în 1859 și 1918 devine periculos și 
ridicol. Marea Unire nu a fost o întâmplare 
norocoasă, un accident conjunctural, ci 
încununarea unui proces îndelungat, firesc, 
în care seminţele unităţii naţionale fructi-
ficau încet, dar neîntrerupt în toate terito-
riile românești, formând treptat conștiinţa 
identitară, comună, a unui popor divizat 
de imperiile vecine. De la „descălecatul” 
ţărilor române, ideile de unitate lingvistică, 
religioasă și naţională le găsim la cronicari, 
la cărturari, la domnitori. Mihai Viteazul 
cunoștea foarte bine hotarele etnice ale nea-
mului românesc, când a făcut prima Unire 
la 1600. Pentru înfăptuirea Marii Uniri, în 
anii Primului Război Mondial, românii au 
adus o jertfă de sânge de un sfert de milion 
de soldaţi și ofiţeri. La Chișinău, Cernăuţi și 
Alba Iulia în 1918 Tricolorul unităţii naţi-
onale l-au înălţat românii, nu misionarii 
Moscovei, Vienei sau Budapestei. Și după 
dezmembrarea criminală a României în 1940, 
în teritoriile ocupate populaţia românească 
nu a încetat să-și apere fiinţa naţională și 
să creadă în reîntregirea Ţării. Basarabia și 
Bucovina de Nord, cu uriașele lor pierderi 
suferite în anii de ocupaţie sovietică, sunt o 
dovadă vie că ele știu și după o sută de ani 
că sunt românești și aparţin României. Și 
cred și azi, ca și atunci, în 1918, în Unire și 
în dreptatea lui Dumnezeu. Cred acum și în 
veac! Fiindcă Dumnezeu a creat un singur 
popor – poporul român – și patria acestui 
popor este una singură – România.

M A R E A  U N I R E

A venit, a venit toamna...

Cât flamura roş-galbenă-albastrăCât flamura roş-galbenă-albastră
Ne este prag şi steag şi ideal,Ne este prag şi steag şi ideal,

Veniţi români, veniţi la Mecca noastră,Veniţi români, veniţi la Mecca noastră,
Veniţi la Alba Iulia-n Ardeal!Veniţi la Alba Iulia-n Ardeal!
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De mai bine de două decenii locuiesc în inima Moldovei, 
dar revenirea la Edineţ este un balsam pentru mine. 
Aici emoţiile sunt parcă altfel. Locurile cu doruri 

mereu îmi provoacă amintiri, dar îmi dau şi puteri. Pe cărările 
de odinioară mă simt copil curios, paşii sunt parcă vioi şi aler-
gatul are parcă ceva care nu se uită în paşaport. 

Dinu RUSU

Scriu aceste 
rânduri în zi de 
noiembrie. E una 
frumoasă, plină 
de soare, astfel că 
nu e loc de plum-

bul bacovian. Oricum, cred că ultima 
lună de toamnă este cea a nostalgiilor, 
a drumurilor prin amintiri. Orice 
frunză căzută parcă ar fi o răsfoire a 
unei pagini de odinioară. În noiembrie 
înţelegi altfel timpul, scurgerea lui, iar 
poveștile devin mai profunde. 

Edineţul meu drag mă primea în 
această toamnă cu un peisaj spectacu-
los. Mă cufundam în boem și rustic, în 
melodie și poezie, în istorie și legendă. 
Hălăduiam pe străzile lui, unele largi și 
moderne, altele – înguste și rupte parcă 
din vremuri de odinioară. Întoarcerea 
pe drumurile dorului e plină de emoţii, 
pe care le poate trăi și înţelege doar un 
om plecat în lumea mare, care-și umple 
sufletul atunci când revine la locul 
numit și rostit, oarecum, cu tremur în 
voce - ACASĂ. 

Pe când eram copil spuneam acestei 
localităţi Edniţî și asta din motivul că 
așa auzeam de la cei mai mari. Oficial 
localitatea era Edineţ și se afla foarte 
aproape de Parcova mea. Mergeam 
destul de des și eram captat de imagi-
nile pe care le vedeam. Edineţul copi-
lăriei avea acel ceva care mă chema. 
Văzusem mai multe orașe, dar acesta 
îmi furase inima, poate că din cauza că 
aici am și dat primul semn de viaţa, am 
fost înregistrat la Oficiul Stării Civile, 
am fost botezat la Catedrala „Sfântul 
Vasile cel Mare”. Îmi plăcea Edineţul 
pentru că avea multe cafenele cu 
îngheţată, un parc de cultură și odihnă 
deosebit, o mini-grădină zoologică și 
lebede pe lac.

Pașii pe cărările de dor și amintiri 
porneau în Grădina Publică „Vasile 
Alecsandri”, frumoasă precum odi-
nioară, plină de miresme și culori. 
„De veghe” stau firile gânditoare ale 
neamului. Chiar de la intrare se află 
busturile lui Mihai Eminescu, Vasile 

Alecsandri, Eugen Coșeriu, Ion Buz-
dugan. De altfel, în acest an Centenar, 
trebuie de amintit că Ion Buzdugan, 
născut la Brânzenii Vechi, secretar al 
Sfatului Ţării, a fost deputatul care a 
scris declaraţia de Unire a Basarabiei 
cu România.

Profesorul de limba și literatura 
română Constantin Cojocaru, actu-
almente primar de Edineţ, scrie în 
„Edineţ – file de istorie”: „Un loc pito-
resc aparte, care-i frapează din start 
pe cei ce vizitează Edineţul atât prin 
farmecul natural, cât și prin priveliștea 
deosebită de basm este anume Grădina 
Publică „Vasile Alecsandri”. Aflată în 
inima municipiului Edineţ, aceasta 
atrage zilnic sute de vizitatori și asta 
datorită cadrului natural. Peste 150 de 
specii de arbori, arbuști și tufari, dar 
și lacurile sunt parte dintr-un tablou 
impresionant al naturii, o adevărată 
oază de liniște”.

De altfel, Grădina Publică „Vasile 
Alecsandri” își scrie istoria din anul 
1963 și se întinde pe o suprafaţă de 
peste 40 de ha. 

Stând pe una din băncile aflate în 
preajma unei statui mi-am amintit că 
în Edineţ există clădiri despre care în 
anii copilăriei mele nu știam prea multe 
și nu pentru că nu eram curios să aflu 
istoria acestora, ci pentru că trecutul 
lor era lăsat într-un con de umbră. Am 
trecut de foarte multe ori pe la Școala 
medie mixtă nr.1 (cu predare în lim-
bile română și rusă) și Liceul Teoretic 
„D.Cantemir”, dar abia prin anii ’90 
ai secolului trecut am citit că aici a 
fost cândva (1873 – 1931) un Seminar 
Teologic. Edificiile, ridicate în a doua 
jumătate a secolului XIX, ar putea fi 
vizitate, mai ales că aici și-a făcut stu-
diile renumitul om politic Pan Halippa, 
unul dintre cei mai înfocaţi promo-
tori ai reîntregirii din Parlamentul  
„Sfatul Ţării” de la Chișinău din anii 
1917-1918. Astăzi, unul dintre liceele 
de forţă de la Edineţ poartă numele 
ilustrei personalităţi. Totodată, a fost 
dezvelit și un bust pentru înveșnicirea 
unuia dintre cei mai de seamă artizani 
ai Unirii de la 1918 – Pan Halippa, mare 
om politic și publicist. 

„Acesta era un târgușor, tupilat într-
o vale largă, având pe vremea ceea vreo 
mie și ceva de locuitori – evrei, lipoveni, 
moldoveni și oameni de strânsură. 
Târgușorul avea străzi de-a lungul și 
curmezișul și Școala Spirituală era 
așezată spre cea mai lungă și mai largă 
stradă, care începea din vale și ţinea 
până sus – la curţile boierești ale lui 
Coziţân”, astfel a rămas Edineţul în 
amintirile lui Pan Halippa. 

Potrivit documentelor, la acea 
vreme deja exista Biserica „Sfântul 
Vasile cel Mare”, prezentă în arealul 
spiritual basarabean și astăzi. Astfel, 
se spune că sfântul locaș a fost ridicat 
din piatră la 1870, pe lângă ea era un 
seminar popular și unul duhovnicesc. 
Datele arată că încă la 1772-1773 la 
Edineţ exista o biserică de lemn, cu 
hramul Sfântul Mihail, iar la 1861 a fost 
deschisă o școală bisericească. Peste 
un an, adică în 1862, la Edineţ era un 
fel de motel, numit Punct de găzduire 
peste noapte. 

Edineţul poate fi considerat citadela 
cea mai de seamă a nordului. Este una 
din cele mai vechi localităţi din partea 
de sus a Basarabiei, atestată documen-
tar la 15 iunie 1431, pe timpul domniei 
lui Alexandru cel Bun. În acele vremuri 
se numea: Vedinţi, Viadici, Iadinţi și 
Iadniţa. Cică denumirea localităţii ar 
proveni de la un turc pe nume Edin, 
care avea o cârciumă pe malul unui 
râuleţ. Este doar o presupunere, însă 
alte date de unde o fi provenit denu-
mirea de Edineţ nu se cunosc. Până în 
secolul al XIX-lea, Edineţul este numit 
sat, apoi tot mai des târg. 

Astăzi, tot mai mulţi recunosc că 
Edineţul este printre cele mai bogate 
orașe ale republicii. Aici sunt cele mai 
bune magazine, restaurante și hoteluri, 
activează cei mai tari agenţi economici. 
Plus la asta, Edineţul se poate mândri 
cu un Muzeu al Ţinutului deosebit, cu 
instituţii de învăţământ în care se fac 
studii de calitate etc. 

De altfel, clădirile Muzeului Ţinu-
tului Edineţ au valoare istorică, fiind 
construite în anii 1922 – 1924 de 
evreul Druţ Leimban Șmil. Ulterior, 
acestea au fost transmise de către 
Societatea evreiască spitalului. Potrivit 
datelor, în Muzeul de Artă Populară, 
cândva a activat o sinagogă. În anii 
celui de-al doilea război mondial, în 
ambele clădiri s-a aflat statul-major al 
regimentului de grăniceri 123. După 
război, în clădirea principală a muze-

ului a activat policlinică raională 
și stomatologică. 

La 29 mai 1982 este vernisată 
prima expoziţie de la Muzeul 
Ţinutului din Edineţ. Muzeul de 
Artă Populară a fost deschis la 15 
ianuarie 1993. 

Este o instituţie bogată în vesti-
gii ale trecutului, aici își găsesc loc 
diferite epoci ale istoriei. Ceea ce 
poţi vedea la muzeul de la Edineţ 
e dovada unei munci cu abnegaţie 
a colectivului condus de ani buni 
de către Raisa Iaroţchi. 

Cele trei secţii ale muzeului - 
istorie, natură și artă populară au 
foarte mulţi vizitatori, inclusiv de 
peste hotare. 

De data aceasta mai mult timp 
am petrecut admirând vestigiile 
de artă populară. E adevărat că e 
nevoie de ore bune pentru a înţele-
ge mesajele transmise de cele peste 
400 de exponate, dar și de aflat istoriile. 
Broderii, obiecte de cult, lucruri din 
lemn și piatră, covoare, prosoape, ii, 
catrinţe, cămăși naţionale - exponate 
de o rară valoare, unele chiar și de 
peste o sută de ani, sunt parte din 
istoria și tradiţiile neamului. Dincolo 
de mesajele codificate ale ţesăturilor, 
impresionează, în cazul covoarelor, 
culorile natural folosite. 

Edineţul este și o vatră de vestiţi 
lăutari. Încă în 1945 a fost fondată 
prima orchestră, condusă de rapsodul 
Ioniţă Bolgaru. Și astăzi oamenii de pe 
la Nord vorbesc cu mari emoţii și sim-
patie despre lăutarii Mechiu Ciobanu, 
Vasilică Dobrogeanu, Nicolae Banu 
etc. Orchestra „Ciocârlia” de la Edineţ 
l-a avut în fruntea sa și pe maestrul 
Nicolae Botgros. De altfel, aici, marele 

lăutar și-a început cariera artistică. Tot 
împreună cu Orchestra „Ciocârlia” a 
făcut primii pași pe scena profesionistă 
interpreta de muzică populară Lidia 
Bejenaru. Orchestra „Ciocârlia” este 
mândria Edineţului, e mai mult decât 
o pagină în istorie, este o carte de vizită. 

Că se ţine la tradiţie, la neam, la 
valori o arată multele evenimente cul-
turale, printre care: festivaluri, tabere 
de creaţie, Universitatea Populară 
„Vasile Stroesc u”, dezvelirea busturi-
lor: Lupa Capitolina, Grigore Vieru, 
Pantelimon Halippa, Mihai Eminescu, 
dar și a plăcii comemorative: Astra – 
150 de ani. Edineţul își scrie istoria 
împreună cu oamenii săi, e locul care-i 
așteaptă acasă pe cei plecaţi în lume, 
dar se bucură de fiecare oaspete care 
vrea să-l cunoască. 

DESCOPERĂ MOLDOVA!

Toţi românii dintr-o fântână au izvorât și cură. Constantin Cantacuzino

EDINEŢ: PE CĂRĂRILE DE-ACASĂEDINEŢ: PE CĂRĂRILE DE-ACASĂ

SATELE MOLDOVEI

Felicitări pentru Eudochia Gori din satul Corjova, raionul Criuleni, care a identificat corect locali-
tatea din imaginea publicată la concurs în numărul octombrie al revistei NATURA. Este vorba de 
satul Mălăieștii Vechi, raionul Criuleni, întemeiat în a. 1755, biserica cu hramul „Acoperământul 

Maicii Domnului”. 
Câștigătoarea primește un tricou cu logo-ul revistei NATURA (premiul poate fi ridicat de la redacție). 
Continuăm concursul. Doritorii de a participa la competiție trebuie să ne expedieze la redacție următoarele date: 

denumirea satului din imagine, anul atestării, faptele, evenimentele, locurile, monumentele sau personalitățile prin 
care este cunoscut în republică.  Data limită data de 30 a fiecărei luni.

Simfonie de toamnă în Grădina Publică din EdineţSimfonie de toamnă în Grădina Publică din Edineţ

Catedrala „Sfântul Catedrala „Sfântul 
Vasile” din EdineţVasile” din Edineţ

Pe aleile Grădinii Publice Pe aleile Grădinii Publice 
„Vasile Alecsandri”„Vasile Alecsandri”
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Panou vandalizatPanou vandalizat
La nici două săptămâni de la lansarea traseelor 

de birdwatching din rezervația cultural-
naturală „Orheiul Vechi”, echipa Mișcării 

Ecologiste din Moldova a fost înștiințată că unul 
din panourile informative instalate pe traseul 
„Trebujeni-Furceni” a fost vandalizat. Mai exact, 
panoul informativ intitulat „Piscul Ciobanului” a 
fost scrijelit pe suprafața de sticlă protectoare, astfel 
încât unele porțiuni de text și hartă sunt ilizibile. 
De asemenea, vandalii au inscripționat câteva 
cuvinte indecente și au făcut zgârieturi deasupra 
fotografiilor care arată speciile de păsări ce pot fi 
văzute pe acest traseu. 

Informația legată de vandalizare a fost furnizată 
pe data de 12.11.2018 de către unul dintre primii 
turiști care s-au aventurat pe acest traseu de obser-
vare a păsărilor, inaugurat de Mișcarea Ecologistă 
din Moldova la sfârșitul lunii octombrie. 

Panoul vandalizat este unul din cele 8 instalate 
pe traseele de birdwatching și drumeție din arealul 
rezervației „Orheiul Vechi”. Costul sticlei care a 
fost scrijelită este de 830 lei. În această sumă nu 
intră costurile aferente design-ului, machetării și 
imprimării panoului informativ, și nu cuprinde 
nici cheltuielile de transportare și instalare a aces-
tuia. De asemenea, prețul menționat nu include 
costurile de timp și energie depuse de membrii 
echipei Mișcării Ecologiste din Moldova, care au 
lucrat la redactarea acestor panouri (text, imagine 
și coordonarea tuturor detaliilor tehnice) complet 
gratuit.

Evident, aceste acte de vandalizare nu trebuie 
acceptate, iar răufăcătorii trebuie pedepsiți. Rugăm 
respectuos cetățenii de bună credință de la Trebu-
jeni și din localitățile învecinate, să ne comunice la 
redacție (Chișinău, str. S. Lazo, 13; tel.: 022 23 71 
49; e-mail: natura@natura.md), dacă cunosc cine 
a vandalizat panoul informativ.

Mișcarea Ecologistă din Moldova consideră 
că arealul protejat al Orheiului Vechi reprezintă 
cartea de vizită a țării noastre și orice act de van-
dalism aduce prejudicii grave comunităților locale 
și imaginii republicii. 

Credem că ar fi de prisos să amintim primăriei 
Trebujeni, Consiliului raional Orhei și polițistului 
de sector să includă investigarea acestui caz sălbatic 
pe agenda lor de lucru.

Așteptăm un răspuns și de la aceste autorități.
Silvia URSUL 

GONG!

Unirea biruiește pe cel mai tare dușman. Proverb românesc

Lilia CURCHI

Hoții de piatră dis-
trug recifele de 
pe malul râului 

Răut sub ochii nepăsători 
ai administrației locale și 
autorităților responsabi-

le de protecția și integritatea patrimoniului 
Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul 
Vechi”. La data de 30 octombrie 2018, în valea 
Răutului, pe traseul Trebujeni-Furceni, am 
descoperit grămezi de pietre, rupte din pro-
montoriul milenar. Este o dovadă clară că au 
fost reluate activităţile ilegale de dobândire 
a pietrei din stâncile pitorești ale Rezervației 
Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”.

Pe durata ultimului an, colegele de la 
Mișcarea Ecologistă din Moldova, Elena Sco-
bioală și Silvia Ursul, au observat că procesele 
de eroziune ale canionului devin tot mai acute. 
Subiectul a fost abordat în timpul vizitelor în 
teren cu reprezentanții pensiunilor din Tre-
bujeni, profesori, reprezentanți ai Rezervației 
Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”, care, 
însă, afirmau că  integritatea canionului este 
afectată de procesele naturale firești. Totuși, 
echipa MEM, periodic, a surprins persoane 
care încărcau piatră în portbagajul mașinii și 
se justificau că nimeni nu interzice să strângi 
pietrele căzute.

Distrugerea promontoriului Rezervației 
Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” prin colec-

tarea ilicită a pietrei milenare a fost semnalată 
de Mișcarea Ecologistă din Moldova și revista 
NATURA încă la începutul anilor 2000, iar 
campania de presă și demersurile către respon-
sabili nu au contenit până în 2008, când, prin 
scrisori oficiale am fost informați că flagelul 
a fost curmat. 

Dar, realitățile din teritoriu arată că prac-
ticile ilegale au fost reluate. Dacă acum două 
decenii încă puțini localnici conștientizau 
valoarea imensă a bijuteriei naturale Orhe-
iul Vechi și a potențialul turistic, astăzi, cu 
siguranță, ar trebui să nu aibă mentalitatea 

barbarilor. Deși zeci de mii de turiști ajung 
anual la Orheiul Vechi, tocmai pentru a admira 
frumusețea peisajului, se pare că localnicii 
sunt total nepăsători. Altfel cum s-ar explica 
inacțiunile și toleranța pe care o manifestă față 
de hoții de piatră, pe care-i protejează, ascun-
zându-i sub motivul „fenomenelor naturale”.

Cu regret, și malurile râului Răut sunt 
împânzite de gunoiști stihiinice, care urâțesc 
peisajul. 

Oare cât va continua nepăsarea și distru-
gerea tacită a acestui patrimoniu cu valoare 
națională?

Hoţii de piatră au revenit la Orheiul Vechi

Şase termometre cu mercur s-au spart la în-
ceputul lunii noiembrie, la o grădiniţă de pe 
strada Nicolae Costin din Chișinău. Inciden-
tul s-a produs la amiază, după ce un borcan cu 

termometre a căzut jos. Din fericire, în sala unde a 
avut loc incidentul nu se afl au copii.

Specialiștii au întreprins 
acţiuni de îndepărtare a sub-
stanţei, iar zona a fost curăţată. 
Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă al MAI 
îndeamnă oamenii să apeleze 
de urgenţă serviciile compe-
tente în situaţii de spargere a 
termometrelor cu mercur. În 
caz de pătrundere a substanţei 
pe suprafeţe e necesară des-
chiderea ferestrelor și închi-
derea ușilor, pentru a evita 
intoxicaţia, dar și pătrunderea 
vaporilor în alte încăperi. Mai 
mult, e necesară îndepărtarea 
copiilor din zona de risc. Salva-
torii nu recomandă colectarea 

substanţei folosind aspiratorul 
sau  mătura, deoarece folosirea 
acestor metode va mări doza de 
expunere la vapori.

Mercurul este un metal 
toxic lichid, care, la tempera-
tura camerei, ia formă gazoasă. 
Vaporii de mercur nu se simt, 
dar, dacă îi inspirăm, ne expu-
nem la intoxicare. Mercurul 
poate afecta: sistemul nervos, 
cel respirator, pielea, rinichii și 
multe alte organe ale corpului 
uman. Un termometru conţi-
ne aproximativ 2 g de mercur. 
Acesta nu reprezintă un pericol 
pentru sănătate cât timp se află 
în interiorul termometrului.

În urma incidentului din 
Chișinău, autorităţile s-au sesi-
zat, iar Direcţia Educaţie a pro-
pus  înlocuirea termometrelor 
cu mercur cu cele electronice, 
doar că acestea sunt de două 
ori mai scumpe. Potrivit regu-
lamentului Agenţiei Naţionale 
de Sănătate Publică, în grădi-
niţe termometrele trebuie să 
fie amplasate în vestiare. De 
asemenea, zilnic este obliga-
torie măsurarea temperaturii 
copiilor, în holul grupei. 

Măsuri de precauţie
Dacă s-a spart termometrul:

 informaţi prin telefon 
Centrul de Sănătate Publică 
teritorial și solicitaţi ajutor 
metodic;

 Serviciul Protecţiei Civile 
și Situaţiilor Excepţionale vă 
poate ajuta să curăţiţi locul de 
mercur;

 ventilaţi odaia;
 părăsiţi încăperea, închi-

deţi ușile și interziceţi accesul;
 îmbrăcaţi mănuși de cau-

ciuc ori material plastic dacă 
încercaţi să strângeţi mercurul;

 pe suprafaţa dură - folo-
siţi un carton pentru a colecta 
mercurul, dar pentru mărgele 
foarte mici - bandă adezivă ori 
foi de hârtie umedă;

 dacă spaţiul este denivelat, 
utilizaţi pipetă, bandă adezivă, 
pară de cauciuc, seringă;

 în cazul scurgerii pe covor 
– scoateţi covorul cu atenţie 
din odaie sau tăiaţi secţiunea 
contaminată;

 nu atingeţi mercurul cu 
mâinile goale;

 nu aruncaţi mercurul la 
gunoi;

 mercurul colectat se pla-
sează într-un vas cu apă;

 izolaţi în saci dubli carto-

nul și sticla spartă, mănușile, 
cârpa și orice alte haine con-
taminate;

 trataţi suprafaţa poluată 
cu soluţie de săpun cu sodă 
alimentară (40 g săpun și 50 g 
de sodă alimentară se dizolvă 
în 1 litru de apă fiartă răcită) ori 
permanganat de potasiu;

 nu puneţi mercurul în 
chiuvetă sau în reţeaua de scur-
gere a canalizației;

 nu spălaţi haine conta-
minate cu mercur în mașina 

de spălat;
În cazul în care aţi intrat în 

contact cu mercurul - fie cu pie-
lea sau chiar ochii -, spălaţi locul 
cu apă caldă timp de cel puţin 
10-15 minute. De asemenea, 
este indicat să beţi apă sărată (1 
lingură de sare de bucătărie la 1 
pahar cu apă) și să evacuaţi bol-
navul și alte persoane din spaţiul 
poluat cu mercur. Contactaţi 
medicul de familie.

Delia MORARU

Alecu Reniţă, Președintele Mișcării 
Ecologiste din Moldova: Ar fi fost un gest 
de lașitate din partea societăţii civile, dacă 
lăsam „Orheiul Vechi” pe mâna comercian-
ţilor de piatră. Cred că în câţiva ani pierdeam 
cel mai valoros și reprezentativ monument 
din Moldova. Mă miră că în situaţii de criză, 
de mare risc de a pierde o adevărată comoară, 
savanţii și instituţiile știinţifice iau apă în 
gură și apar după ce problema o rezolvă alţii. 
Cât privește perspectivele acestui complex 
natural-cultural, care reprezintă cartea de 
vizită a R.Moldova, ele sunt clare: accelerarea 
și expedierea cât mai urgentă a dosarului 
„Orheiul Vechi” la organismele internaţi-
onale pentru ca această bijuterie a plaiului 
moldav să fie luată sub protecţia UNESCO, 
definitivarea arealului și conferirea statutu-

lui de Parc Naţional părţii reprezentative și 
bogate în monumente din ţinutul Orheiului, 
care să includă traseele monastice și o bună 
parte din bazinele râurilor Răut și Nistru, 
identificarea a câteva trasee ecoturistice cu 
marcajul corespunzător, cu locuri de cam-
pare amenajate, care ar trebui supravegheate 
de către primării. Agenţiile de turism să fie 
obligate să achite taxe locale pentru intrarea 
pe teritoriul Orheiului Vechi. Urmează să 
fie valorificat traseul Păhărniceni – Mășcă-
uţi – Ustia și fără doar și poate este necesar 
un Program Naţional de editare a materia-
lelor informaţionale, de educaţie ecologică, 
durabilă și comunitară, de informare corectă 
a comunităţilor locale despre avantajele 
păstrării intacte a patrimoniului natural și 
cultural, un program de conștientizare a 

populaţiei, de difuzare a literaturii ecolo-
gice și turistice, de instruire a tineretului 
în spiritul dragostei faţă de natură, tradiţii, 
cultură și patrimoniu. Să fim foarte atenţi la 
construcţiile care urmează să se facă în satele 
Trebujeni, Butuceni, Morovaia, Mășcăuţi, ca 
să nu schimbe înfăţișarea etnografică și patri-
arhală a acestor localităţi. La fel, nu trebuie 
să permitem fel de fel de mici construcţii, 
pe terenurile agricole, care deformează și 
mutilează peisajul de la „Orheiul Vechi”. Și în 
final, autorităţile locale și Guvernul trebuie 
să-și asume completamente misiunea ca legea 
să fie respectată cu stricteţe în acest spaţiu și 
nimeni niciodată nu va fi lăsat să atenteze la 
integritatea și frumuseţea acestor superbe și 
minunate locuri pe care ni le-a dat Dumne-
zeu spre păstrare și îngrijire.

Ce scria NATURA în ianuarie 2008

„Orheiul Vechi” - o bijuterie a plaiului moldav 
ce trebuie luată sub protecţia UNESCO

Termometre sparte la grădiniţă

Distrugerea stâncilor Distrugerea stâncilor 
pe traseul Trebujeni-Furcenipe traseul Trebujeni-Furceni
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Oare este pe lume 
ființă terestră să 
nu-i fie dragă pădu-

rea cu tot farmecul ei? Ea, 
pădurea, este carcasa eco-
logică a Terrei și plămânii 
pământului, plămânii noștri. 
Cine dacă nu Măria Sa Pădu-
rea, din vremuri străbune, 
l-a ocrotit, l-a încălzit și l-a 
hrănit pe om?! De aceea se 
cere ca noi, oamenii, să-i 
răspundem cu aceeași uni-
tate de măsură. Aceasta e 
prerogativa slujitorilor sil-
vici, întâi de toate, dar și a 
fiecărui cetățean care respiră 
aerul purificat de verdele ce ne vede, e datoria 
fiecărui om care se bucură de mângâierea 
miraculosului tezaur, lăsat de înaintașii noștri 
drept zestre nouă, generației de azi, dar și celei 
de mâine. Pentru înfăptuirea scopului dat, în 
cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Edineț 
își aduc contribuția 230 de angajați, dintre 
care 120 fac parte din serviciul silvic. Adâncă 
recunoștință acestor slujitori ai pădurii, precum 
și celor care în îndepărtatul an, 1961, au con-
stituit această întreprindere pentru silvicultură, 
care la ora actuală se întinde pe o suprafață de 
24928 ha și este gospodărită prin intermediul 
a șase ocoale silvice: Lipcani, Briceni, Ocnița, 
Dondușeni, Edineț și Otaci. Sediul central al 
întreprinderii se află în orașul Edineț. Desigur, 
acest patrimoniu necesită mari eforturi umane, 
dar și cheltuieli financiare întru menținerea 
și dezvoltarea durabilă. Doar pentru paza și 
protecția pădurii anual sunt cheltuite circa opt 
milioane lei. Iar pentru înfăptuirea lucrărilor 
de regenerare a fondului silvic și creșterea 
materialului săditor suma este și mai mare – de 
10-11 milioane lei. Cât privește lucrările silvice, 
cheltuielile depășesc cifra de cinci milioane lei. 
Toate activitățile se realizează conform planu-
lui, cu abnegație, de către silvicultorii noștri. 
Vorba dlui Ion Haralampov, directorul Agenției 
„Moldsilva”: Pe lângă factorul uman (cadrele), 
care joacă un rol decisiv în soluționarea diver-
selor provocări, cum ar fi conservarea biodiver-
sităţii, schimbările climatice ș.a., finanțele, de 
asemenea, constituie un factor determinant în 
dezvoltarea ramurii silvice.

Chiar dacă posibilitățile financiare nu ne 
permit astăzi de a gospodări ca altădată, căutăm, 
cu mijloace mici, să înfăptuim volumele de lucru 
care nu pot fi amânate. Dacă, bunăoară, până în 
anul 1990 în pădurile întreprinderii (precum și 
în toată republica), după ce se recolta arboretul 
de stejar, spre exemplu, erau defrișate cioatele, 
se nivela, se ara cu plugul de plantaj, se greblau 

rădăcinile, se lăsau peste 
iarnă, iar în primăvară se 
grapa și, cu mașinile de sădit, 
se sădeau copăceii de stejar 
și alte specii de ajutorare, 
acum, înfăptuirea acestor 
operaţii agrosilvice este mult 
prea costisitoare. Din acest 
motiv, întreprinderea a cău-
tat alte metode de realizare 
a lucrărilor de regenerare: la 
îndemnul și cu ajutorul unor 
specialiști din dreapta Prutu-
lui, începând cu vara anului 
1995, efectuăm lucrările de 
regenerare după metode noi, 
cu cheltuieli mult mai mici, 

obținând rezultate foarte bune.
În cadrul întreprinderii, cu câţiva ani în 

urmă, a fost confecționat un dispozitiv pentru 
a răni rădăcinile de salcâm, ca să fie obținuți 
drajoni, care sunt mai rezistenţi la vânt, zăpadă, 
chiciură și, ceea ce este foarte important, nu pot 
fi afectaţi de ciupercă. Autorii invenţiei sunt 
Vladimir Mordeac, inginer-șef silvic (la acea 
vreme) și Valeriu Budeac, mecanic-șef. Rezul-
tatele s-au dovedit a fi pe măsura așteptărilor. 

Cine nu cunoaște îndeaproape această ramu-
ră a economiei naţionale își face impresia că 
pădurea crește de la sine, iar omul doar trebuie 
să se bucure de darurile ei. Nici pe departe 
nu-i așa. Fără muncă, fără investiţii nu ne-am 
putea bucura de „darurile pădurii”. Întreprin-
derea noastră anual recoltează, de la tăierile 
de regenerare și îngrijire, un volum de masă 
lemnoasă de aproximativ 37-38 mii metri cubi. 
Lemnul de lucru, circa trei mii metri cubi, este 
comercializat întreprinderilor și firmelor care 
îl prelucrează, iar lemnul de foc – în cea mai 
mare parte, este livrat populației, primăriilor, 
școlilor și grădinițelor de copii. Suma totală de 
la realizarea masei lemnoase constituie circa 
22 milioane lei. Și, la prima vedere s-ar părea 
că e un venit enorm, și poate că ar fi așa, dacă 
o gospodărie atât de mare ca a noastră nu ar 
avea și mari cheltuieli, după cum am demon-
strat ceva mai sus – pentru paza și protecţia 
pădurii, pentru asigurarea tehnico-materială, 
pentru lucrările de regenerare a pădurii și creș-
terea materialului săditor, pentru remunerarea 
colaboratorilor etc., etc. Dar, oricât de multe ar 
fi problemele, un lucru rămâne cert: cine are și 
va avea pădure, are și va avea viitor. De aceea, 
ne străduim să mărim cu fiece an suprafeţele 
împădurite, oricât ne-ar costa. Pădurea, totuși, 
e singurul nostru aliat de nădejde.

Boris COJOCARI, directorul Întreprinderii 
pentru Silvicultură Edineţ

PĂDUREA NOASTRĂ

Grație unirii cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prăbușesc cele mai mari. Sallustius

Anul 2018 rămâne în istorie pentru 
silvicultorii ungheneni și prin faptul 
că Întreprinderea pentru Silvicultură 

„Silva Centru” din Ungheni a împlinit 50 de 
ani de la fondare. Deci, un frumos jubileu! 
Firește, cu această ocazie au fost organizate 
un șir de activități dedicate evenimentului. 
Manifestarea solemnă, care a avut loc pe 
data de 21 august, a întrunit reprezentanți 
ai autorităților publice centrale, locale, ai 
Agenției „Moldsilva”, veterani din silvicultu-
ră, mai vechi și mai noi, angajați ai întreprin-
derii, oaspeţi de onoare. În cadrul evenimen-
tului colaboratorii silvici s-au ales cu insigne 
comemorative, diplome și premii bănești. Au 
răsunat multe cuvinte de mulțumire, în adresa 
celor prezenţi (138 colaboratori permanenţi), 
cuvinte de recunoștinţă pentru devotament și 
contribuție plenară, prin ani, la dezvoltarea 
sectorului forestier.

Istoria devenirii acestei întreprinderi e 
strâns legată de colectivul de silvicultori, 
mulți dintre care și-au dăruit tot elanul tine-
resc pentru freamătul falnic al pădurilor ce 
se tot înalță pe acest meleag. Spre deosebire 
de alte întreprinderi silvice de stat, „Silva 
Centru” din Ungheni nu trece de hotarele 
acestui raion. Ea este constituită din 4 
ocoale silvice: Ungheni, Sculeni, Cornești și 
Pârlița, ceea ce însumează 13074 ha, dintre 
care 11094 ha sunt acoperite de păduri. O 
bună parte din ele se întind pe malul stâng 
al râului Prut, iar o altă parte – pe marginea 
Podișului Central Moldovenesc. La Nord și 
Nord-Est gospodăria silvică se mărginește 
cu ÎS „Glodeni” și ÎS „Bălţi”, la Est – cu ÎS 
„Călărași”, la Sud – cu ÎS „Nisporeni-Silva” 
și la Est e alinată de murmurul Prutului. 

Care este activitatea întreprinderii? În 
fond, are trei direcţii principale: silvicultură, 
pepinieră cu gospodărire auxiliară și prelu-
crarea lemnului.

Astfel, pentru prima direcţie (primordială 
pentru gospodărie și care este gestionată de 

cele patru ocoale silvice) sarcinile de bază 
sunt: paza și protecţia pădurii, gospodărirea 
silvică (lucrări tehnice de îngrijire a pădurii, 
aplicate în regimul de gospodărire), regene-
rarea și împădurirea.

 Pentru a doua direcţie, scopul principal 
este de a acumula materialul săditor nece-
sar întreprinderii, precum și de a vinde o 
bună parte din acest material altor agenţi 
economici, colectarea plantelor medicinale, 
crearea culturilor agricole. În pepiniera ce 
se întinde pe o suprafaţă de 42 ha, creștem 
puieţi de diferite talii pentru necesităţile 
gospodăriei – circa un milion jumătate anual, 
dar și puieţi exotici, precum și de rășinoa-
se, activităţi ce aduc un venit suplimentar 
întreprinderii, pentru bunul ei mers înainte.

Cea de-a treia direcţie include prelucra-
rea masei lemnoase, care este acumulată 
în rezultatul lucrărilor de exploatare a 
parchetelor.

Astfel, ÎS „Silva-Centru” din Ungheni 
are o menire importantă în dezvoltarea 
pădurilor din regiunea râului Prut și a 
Podișului Central Moldovenesc, unde anual 
sunt plantate cu arbori și arbuști câte 100 ha 
(împădurind poienele și golurile existente pe 
teritoriul gospodăriei). 

Altfel spus, activăm pentru dăinuirea 
pădurii, pentru dăinuirea neamului, a noas-
tră dăinuire. Acestea nu sunt cuvinte mari, ci 
o realitate pe care o trăim zi de zi. Rămâne 
doar ca miraculoasa bogăţie a Naturii – 
pădurea – s-o ocrotim cu toții, să nu fie pusă 
această sarcină doar pe umerii silvicultorilor. 
Ferice de omul care vede pădurea ca sursă de 
viaţă și nu doar ca sursă de lemne... 

Ion CIOCAN, directorul Întreprinderii 
pentru Silvicultură „Silva-Centru” 

din Ungheni

Vrednici slujitori ai păduriiVrednici slujitori ai pădurii

Silvicultorii din UngheniSilvicultorii din Ungheni

Datorită Uniunii Europene, 
Cantemir a devenit unul din-
tre primele orașe din Repu-

blica Moldova în care iluminatul 
stradal este gestionat cu ajutorul unor 
tehnologii inteligente și eficiente din 
punct de vedere energetic. Inaugurarea 
festivă a avut loc recent, de Hramul 
Orașului – „Sf. Dumitru”. Moderni-
zarea iluminatului stradal s-a realizat 
în cadrul proiectului finanțat de UE 
„Undă Verde Moldova! Modernizarea 
și eficientizarea iluminatului stradal”, 
implementat în orașele Cantemir și 
Ocnița de către ONG-ul „Alianța 
pentru Eficiență Energetică și Rege-
nerabile” (AEER), în colaborare cu 
autoritățile publice locale, în cadrul 
Programului „Convenția Primarilor. 
Proiecte Demonstraționale”. În scurt 
timp și locuitorii din Ocnița vor săr-
bători un eveniment similar. 

Lucrările de modernizare a siste-
mului de iluminat stradal din Cante-
mir au fost realizate pe 27 de străzi, 
cu o lungime totală de 11,2 km. Circa 
419 de lămpi vechi și ineficiente au fost 
înlocuite cu LED-uri eficiente energe-
tic, cu o durată de viață de 13 ani.

Potrivit inginerilor, sistemul de 
iluminat stradal modernizat permite 
dirijarea și controlul la distanță, de pe 
orice dispozitiv mobil. Astfel, opera-
torii nu vor fi obligați să se deplaseze 
pe sectoarele cu anumite probleme și 
vor rezolva rapid situațiile neprevă-
zute. Sistemul permite, de asemenea, 
schimbarea orarului și a intensității 
de iluminare, în funcție de perioada 
de timp și gradul de utilizare a străzii. 
O astfel de tehnologie inteligentă, în 
combinație cu lămpile de tip LED, 
eficiente energetic, permite econo-
misirea a peste 84% din electricitate 
în comparație cu nivelul de bază, 
oferind o calitate excelentă a luminii 
stradale. Datorită acestui sistem se vor 
economisi aproape jumătate de milion 
de lei pe an.

Prin modernizarea iluminatului 
stradal, orașul Cantemir va contribui 
la reducerea emisiilor de CO2 cu 98 
t/an, echivalentul a 4451 de arbori 
plantați și la realizarea angajamentelor 
climatice. „Reducerea cheltuielilor la 
electricitate va asigura nu doar pro-
tejarea mediului, dar va îmbunătăți 
și serviciile publice. Acest fapt este 

important pentru bugetul municipal, 
deoarece fondurile economisite vor fi 
utilizate pentru investiții noi în dome-
nii precum educație, proiecte sociale”, 
a spus Roman Ciubaciuc, primarul 
orașului Cantemir. 

„Aceasta este o poveste de succes care 
demonstrează încă o odată beneficiile 
concrete și tangibile care au fost aduse 
cetățenilor Republicii Moldova datorită 
sprijinului UE”, a subliniat Gintautas 
Baranauskas, șef adjunct operațiuni la 
Delegația UE în Republica Moldova.

Modernizarea sistemului de ilumi-
nat stradal este unul dintre obiectivele 
incluse în Planul de Acțiune privind 
Energia Durabilă pe care orașul Can-
temir îl realizează ca semnatar al 
inițiativei UE „Convenția Primarilor”. 
Orașul Cantemir (5000 locuitori) a sem-
nat Convenția Primarilor în anul 2012.

Costul total al proiectului în Can-
temir este 250 000 Euro, din care 
80% (200 000 €) reprezintă fondurile 
nerambursabile ale Uniunii Europene, 
30 000 Euro - contribuția orașului 
Cantemir și 20 000 Euro grantul oferit 
de Fondul pentru Eficiență Energetică.

Iulia AMARIEI

Cantemir: iluminat inteligent şi efi cient 

Copiii, cei mai fericiţi beneficiari Copiii, cei mai fericiţi beneficiari 
ai proiectului de iluminat stradalai proiectului de iluminat stradal

Cu ajutorul Uniunii Europene, Cu ajutorul Uniunii Europene, 
oraşul Cantemir are iluminat oraşul Cantemir are iluminat 

stradal modernstradal modern



55

  Noiembrie 2018

Majoritatea ariilor protejate, iar rezervaţiile biosferei 
în mod special, îndeplinesc funcţii multiple, care se 
refl ectă în obiectivele de management ale acestora şi 

pentru îndeplinirea cărora este nevoie de acţiuni coordonate, 
o bună cunoaştere a situaţiei, a resurselor necesare şi celor 
disponibile. Un Plan de Management respectă exigenţele 
economice, sociale şi culturale, particularităţile regionale şi 
locale, dar aduce în prim plan obiectivele care au dus la con-
stituirea ariei naturale protejate. 

În forma cea mai simplă, Planul de 
Management este un document care 
exprimă clar scopul rezervaţiei biosfe-
rei și acţiunile necesare de îndeplinit. 
Acesta are rolul unui ghid, instrument 
și stimulent pentru ca echipa de mana-
gement a ariei rezervaţiei biosferei să 
lucreze eficient și productiv pentru 
realizarea unui scop clar definit. 

Elaborarea
Elaborarea Planului de Manage-

ment al Rezervaţiei Biosferei Prutul 
de Jos a fost precedată de o serie de 
seminare naţionale și internaţionale, 
desfășurate în perioada anilor 2007-
2013, în Regiunea Prutului de Jos, ca 
parte a implementării de către Agenţia 
Moldsilva a proiectului „Consolida-
rea reţelei de arii naturale protejate 
pentru protecţia biodiversităţii și 
dezvoltării durabile în regiunea Delta 
Dunării și Prutul Inferior – Pan – 
Nature”. Participarea internaţională 
activă la aceste întruniri a contribuit 
la setarea Obiectivelor Strategice 
pentru managementul Rezervaţiei. 
Au fost stabilite 21 obiective strategice 
pe termen mediu și lung, grupate în 7 
teme principale. 

În procesul elaborării Planului 
de Management pentru Rezervaţia 
Biosferei Prutul de Jos s-a luat ca bază 
„Gh  idul pentru elaborarea planurilor 
de management ale ariilor protejate din 
Republica Moldova”, editat în 2013, sub 
coordonarea lui Michael R. Appleton. 
Ghidul reprezintă rezultatul activităţii 
desfășurate de experţii ProPark, Erika 
Stanciu și Costel Bucur, în cadrul Pro-
iectului GEF „Fortificarea capacităţilor 
instituţionale și a reprezentativităţii 
sistemului de arii protejate din Repu-
blica Moldova”. 

Participarea publică
Participarea publică este un instru-

ment puternic folosit în activitatea 
de management a ariilor protejate. 
Are la bază considerentul că publicul 
informat, implicat și ridicat la nivel de 
partener va ajuta la alegerea soluţiilor, 
luarea deciziilor și implementarea 
acţiunilor planificate. S-a constatat că 
excluderea localnicilor din procesele 
decizionale nu duce la soluţii accepta-
bile de lungă durată. 

De aceea, în procesul de participare 
publică, au fost informaţi toţi primarii 
localităţilor Crihana Veche, Manta, 
Vadul lui Isac, Colibași, Brânza, Văleni, 
Câșliţa Prut, Slobozia Mare și Giurgiu-
lești, care sunt parte a Rezervaţiei Bio-
sferei. Au fost organizate mese rotunde 
cu participarea instituţiilor academice 
din R. Moldova, Consiliul Raional 
Cahul și factorii locali de decizie. 

Valoarea naturală
Regiunea Prutului de Jos (arie 

desemnată ca Rezervaţie a Biosferei 
Prutul de Jos) este situată în partea 
de sud a Republicii Moldova, în lunca 
inundabilă a râului Prut. Din punct de 
vedere administrativ, se află pe terito-
riul raionului Cahul. 

Suprafaţa totală a Regiunii Prutului 
de Jos constituie 14771,04 ha, inclusiv 
terenuri silvice din cadrul Ocolului 
Silvic Slobozia – Întreprinderea Silvică 
Silva-Sud, Întreprinderea Silvică „Man-
ta-V” și Rezervaţia naturală „Prutul de 
Jos” (în total, 2896,2 ha).

Regiunea Prutului de Jos primește 
și tranzitează anual, prin râul Prut și 
complexele lacustre Manta-Beleu, un 
volum important de apă, care îi con-
feră statutul de zonă umedă. Pentru că 
elementul-cheie al Rezervaţiei este apa, 
în Planul de Management un capitol 
aparte este dedicat hidrologiei - apelor 
de suprafaţă și de adâncime.

O importanţă deosebită o reprezintă 
desemnarea regiunii ca sit de importan-
ţă comunitară. Acesta adăpostește 29 
tipuri de habitate în bioregiunea stepică 
și 3 tipuri de habitate în două categorii 
de ecosisteme: naturale, parţial modi-
ficate de om și ecosisteme antropice. 
Ecosistemele naturale parţial modi-
ficate de om sunt distribuite pe toată 
suprafaţa Rezervaţiei, de la revărsarea 
Prutului până la intrarea gârlelor în 
lacul Manta. Șapte ecosisteme antropice 
includ amenajările agricole, piscicole 
și silvice sau așezările umane (urbane 
și rurale).

Vegetaţia Rezervaţiei Biosferei 
Prutul de Jos este azonală și cuprinde 
suprafeţe acvatice, palustre, praticole 
(pajiști de luncă inundabile) și fores-
tiere. Vegetaţia acvatică s-a format în 
apropierea malurilor lacului Beleu. 
Cele mai mari suprafeţe cu vegetaţie 
acvatică și palustră au fost înregistrate 
în partea de nord și de vest a lacului 
Beleu. Au adâncimi mici, sunt protejate 
de stufărișuri și răchitișuri. Fitoceno-
zele acvatice prezintă forme diverse, o 
parte din ele se înrădăcinează în solurile 
subacvatice, altele nu sunt legate de 
substrat și pot migra.

Vegetaţia praticolă s-a format pe 
locurile puţin mai ridicate, pe soluri 
bogate și suprasaturate cu umiditate, 
nesărăturate sau slab sărăturate. În 
funcţie de altitudinea teritoriului s-a 
format o diversitate de fitocenoze 
caracteristice pentru vegetaţia praticolă 
inundabilă. Comunităţile de plante 
praticole au fost atribuite la asocia-
ţiile: Eleocharitetum palustris, Galio 
palustris-Caricetum ripariae, Agrostis 
stoloniferae etc.

Vegetaţia forestieră ocupă cele mai 
ridicate locuri. Multe suprafeţe ale 
pădurilor de salcie sunt amplasate în 
partea de nord, iar în partea de sud și 
de-a lungul Prutului sunt grupuri mici 
de arbori solitari. După compoziţia 
floristică și staţiuni au fost definite două 
formaţiuni vegetale: răchitișuri și săl-
cișuri. Răchitișurile cresc în partea de 
nord-est, unde formează o centură de-a 
lungul malului Beleu, dar și pe malul 
Prutului. Componenţa principală a 
răchitișurilor sunt speciile arbustive, 
de: Salix triandra, Salix cinerea și Salix 
viminalis. Sălcișurile s-au format pe 
locurile mai înalte ale reliefului. Sunt 
caracteristice arboreturi monodomi-
nate de salcie albă (Salix alba), cu o 
participare neînsemnată a altor specii, 
precum: Salix fragilis, Fraxinus pallasi. 
Arboretele provin din seminţe și lăstari. 
Arbuștii au o repartiţie neuniformă, 
mai des se întâlnesc solitar, decât în 
grupuri.

Complexul faunistic de vertebrate 
terestre de pe teritoriul rezervaţiei 
include mamifere, păsări, reptile și 
amfibieni și constituie 248 de specii. 
Dintre mamifere au fost înregistrate 40 
de specii sau 54,8% din numărul total 
de specii din republică. Cea mai nume-
roasă clasă de animale vertebrate este 

cea a păsărilor, care numără circa 192 
specii sau 68,1% din numărul de specii. 
Reptilele constituie 7 specii - 50%, iar 
amfibienii 9 specii - 69,2%.

Peisaj, turism, patrimoniu 
cultural
Turismul în R. Moldova este în 

dezvoltare, iar în lunca Prutului este 
mai puţin practicat. Cu toate aces-
tea, sectorul turistic privat începe să 
pătrundă și în zonă. Astfel, se deschid 
pensiuni private, iar infrastructura 
hotelieră existentă (în special în orașul 
Cahul, care este considerată capitala 
de sud a R. Moldova) continuă să se 
dezvolte. Există potenţial pentru turism 
și pentru ecoturism, în special ţinând 
cont de prezenţa zonelor-nucleu și bio-
diversitatea speciilor acvatice de păsări 
(în special în perioadele de migraţie și/
sau cuibărire).

În zonă există peisaje pitorești și 
locuri de vizitat. Aici au fost identificate 
două monumente geologice și paleon-
tologice (depozite aluviale străvechi 
cu fosile ale faunei în satele Văleni și 
Giurgiulești; un monument arheologic 
- Valul lui Traian (cca. 100 ani î.e.n.) - 
în satul Vadul-lui-Isac, un monument 
cultural (biserică ortodoxă (1805) în s. 
Brânza, un monument botanic (stejar 
străvechi) în s. Giurgiulești. În această 
zonă, graţie diverselor habitate natu-
rale, florei și faunei variate, pe baza 
lacului Beleu, în 1991 a fost creată 
Rezervaţia Știinţifică „Prutul de Jos”, cu 
o suprafaţă de 1691 ha, având ca scop 
protecţia speciilor rare și periclitate ale 
florei și faunei.

Managementul şi 
priorităţile Rezervaţiei
În prezent nu au loc activităţi de 

administrare a Rezervaţiei Biosferei 
Prutul de Jos, nu este stabilită o entitate 
juridică care să desfășoare această acti-
vitate, care să aibă atribuţii referitoare 
la reglementare-autorizare, inspecţie și 
supraveghere ecologică, conștientizare 
publică și educaţie ecologică, adminis-
trarea patrimoniului și reconstrucţie 
ecologică. Administrarea Rezervaţiei 
Biosferei Prutul de Jos trebuie efectu-
ată prin cooperare cu alte instituţii cu 
atribuţii de administrare și control în 
perimetrul Rezervaţiei. 

Cele șapte priorităţi (teme) ale Pla-
nului de Management al Rezervaţiei 
Biosferei Prutul de Jos sunt rezultatul 
unui proces complex de consultare 
publică cu specialiști din domeniul 
cercetării știinţifice, reprezentanţi 
ai principalilor agenţi economici, ai 
populaţiei locale și ai instituţiilor cu 
activităţi și responsabilităţi în perime-
trul Rezervaţiei Biosferei Prutul de Jos.

1. Conservarea diversităţii 
biologice 

Stoparea declinului diversităţii bio-
logice, refacerea stării ecologice bune a 
ecosistemelor, inventarierea specilor și 
habitatelor, managementul asociaţiilor 
vegetale printr-un sistem de măsuri de 
protecţie a speciilor pereclitate în plan 
intrenaţional.

2. Utilizarea durabilă a 
resurselor naturale 

Evaluarea, monitorizarea resurselor 
naturale. Sprijinirea comunităţilor 
locale în procesul de valorificare a 
resurselor naturale prin promovarea 
unor metode ecologice, promovarea 
ecoturismului. 

3. Monitoring integrat și baze 
de date 

Elaborarea unui sistem de moni-
toring integrat pentru Rezervaţia 
Biosferei Prutul de Jos, care să includă 
monitorizarea evoluţiei parametrilor 

factorilor biotici și abiotici, monitori-
zarea surselor de poluare, a speciilor 
de floră și faună, a specilor exotice, 
precum și a condiţiilor sociale și eco-
nomice ale populaţiei. Realizarea unui 
sistem informativ referitor la ariile 
naturale protejate din regiunea Deltei 
Dunării, precum și crearea unui sistem 
de informare operativă între serviciile 
de pază a ariilor protejate din regiunea 
Deltei Dunării și a Prutului de Jos 
în vederea prevenirii și combaterii 
fenomenelor de poluare accidentală, 
braconaj etc. Întărirea capacităţilor de 
monitoring în Rezervaţia Biosferei Pru-
tul de Jos, crearea și dotarea staţiilor de 
monitorizare, armonizarea metodelor 
de cercetare.

4. Consultare publică și 
implicarea comunităţii 

Elaborarea strategiei de consultare 
publică și implicarea comunităţilor 
locale pentru promovarea obiectivelor 
de management ale Rezervaţiei Bio-
sferei Prutul de Jos, abordarea unor 
probleme sociale sensibile, inventari-
erea celor mai importante probleme 
ecologice din teritoriul Rezervaţiei 
Biosferei Prutul de Jos și stabilirea 
rolului autorităţilor publice locale și a 
populaţiei în luarea deciziilor. Crearea 
centrelor de informare a vizitatorilor, 
organizarea taberelor tematice pentru 
copii și tineret cu elaborarea proiectelor 
de mediu, actualizarea informaţiilor 
din centrele de vizită din Rezervaţie. 
Dezvoltarea colaborării cu autorităţile 
locale și organizaţiile neguvernamenta-
le, dezvoltarea cooperării transfronta-
liere privind implementarea strategiei 
de educaţie ecologică în ariile naturale 
protejate din Euroregiunea Dunărea 
de Jos.

5. Reconstrucţia ecologică 
Refacerea condiţiilor ecologice din 

zonele naturale afectate de activităţile 
economice sau din zone economice 
abandonate, elaborarea studiului de 
fezabilitate și argumentarea tehnico-
economică și ecologică a reabilitării 
lacurilor Beleu și Manta, efectuarea 
lucrărilor hidrotehnice pentru reduce-
rea proceselor de colmatare a acestora. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 
din zonele acvatice rămase în regim 
liber de inundaţie cu refacerea parţială 
a plantaţiilor forestiere din zona de 
acumulare în scopul reducerii erodării 
solurilor și colmatării ecosistemelor 
lacustre. Refacerea structurii naturale 
a vegetaţiei forestiere riverane Prutului, 
în scopul creșterii valorii ecologice, 
estetice și cognitive.

6. Armonizarea legislaţiei 
Amonizarea cadrului legal în dome-

niul protecţiei mediului natural și al 
gestionării ariilor protejate, inclusiv 
în domeniul valorificării resurselor 
naturale. Transpunerea legislaţiei UE în 
domeniul cooperării transfrontaliere și 
managementul ariilor protejate, inclu-

siv înfiinţarea unui grup de lucru cu 
profil juridic din România, Ucraina și 
Republica Moldova în scopul elaborării 
obiectivelor și recomandărilor privind 
armonizarea legislaţiei de mediu.

7. Organizarea managemen-
tului Rezervaţiei Biosferei 
Prutul de Jos

Asigurarea condiţiilor optime de 
implementare a obiectivelor de mana-
gement a Rezervaţiei Biosferei Prutul 
de Jos, înfiinţarea unei comisii tripartite 
formate din reprezentanţii ariilor pro-
tejate din Euroregiunea Dunărea de Jos, 
în vederea coordonării implementării 
obiectivelor de management a ariilor 
protejate, organizarea unor seminare 
de instruire comună a inspectorilor 
ecologici și a personalului de specia-
litate din ariile protejate în domeniul 
tehnicilor manageriale de comunicare, 
promovarea proiectelor bilaterale sau 
trilaterale în regiunea Deltei Dunării 
și a Prutului de Jos, definirea perspec-
tivelor de dezvoltare, a acţiunilor de 
conservare a naturii în Euroregiunea 
Dunărea de Jos.

În concluzie, Planul de Management 
al Rezervaţiei Biosferei Prutul de Jos 
reprezintă un proces continuu, a trecut 
prin etapa de cercetare și culegere de 
informaţii, evaluare, analiză și elabora-
re. Ar trebui să urmeze implementarea 
acestuia și revenirea la faza de moni-
torizare și culegere de noi informaţii. 
Existenţa unui Plan de Management 
arată faptul că există o abordare raţio-
nală pentru gestionarea eficientă a ariei 
protejate și, astfel, oferă o justificare 
clară pentru sprijinul politic și financiar 
la nivel intern și internaţional.

Obiectivul autorităţilor Republicii 
Moldova, odată cu declararea Rezer-
vaţiei Biosferei Prutul de Jos ca zonă 
de importanţă internaţională și patri-
moniu UNESCO, este, de fapt, iniţierea 
discuţiilor asupra unui plan de acţiuni 
cu privire la instituirea Rezervaţiei 
Transfrontaliere Delta Dunării (Româ-
nia, Ucraina, Moldova). Acest fapt va 
deschide noi oportunităţi de finanţare 
și proiecte investiţionale în zonă.

Articol de promovare elaborat în cadrul 
proiectului „Elaborarea Planului de Mana-
gement a regiunii Prutului de Jos (aria 
desemnată ca Rezervaţia Biosferei Prutul de 
Jos)”, finanţat prin grantul acordat în cadrul 
Acordului de finanţare dintre Ministerul 
Mediului al Republicii Moldova, Agenţia 
Elveţiană pentru Dezvoltare și Cooperare și 
Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare.

Valeriu CAISÎN, 
coordonator proiect, 

AO „Verde e Moldova”

PATRIMONIU

De unii singuri putem face atât de puțin; împreună putem înfăptui atât de mult! Helen Keller

Rezervaţia Biosferei Prutul de JosRezervaţia Biosferei Prutul de Jos
Prezentare succintă a Planului de Management

Colonii de pelicani comuni pe Lacul Beleu Colonii de pelicani comuni pe Lacul Beleu 
Foto: Lucian ReniţăFoto: Lucian Reniţă
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Vlad POHILĂ

...Se spune că, pe la 
mijlocul anilor 80 ai 
secolului trecut, dna 

Tamara Bârzoi, această distinsă 
doamnă a Radiodifuziunii Mol-

dave, a devenit obiectul unei sesizări din partea unui 
angajat al Securităţii (KGB-ului) de la Chișinău. În 
urma audierii unei emisiuni prezentate de către dna 
Tamara Bârzoi, securistul, ori din naivitate, ori din 
ipocrizie, își exprima, în acel memoriu, uimirea că 
nu a înţeles ce ascultase: Radio București, Radio Iași 
sau, poate, totuși, Radio Moldova – lucru pe care îl 
dedusese abia după ce auzise numele prezentatoarei, 
de care știa... Nu numai acest securist, dar și alţii, 
inclusiv numeroși funcţionari de stat, de atunci, 
dar, cu regret, și de acum, nu înţeleg, nu pot sau nu 
doresc să înţeleagă simplul adevăr că maxima apro-
piere a exprimării noastre de cea de la Iași sau de la 
București era / este o aspiraţie a oricărui angajat pe 
ogorul mănos, bogat în roade și nespus de frumos al 
limbi române. Din păcate, nici în prezent nu înţeleg 
unii ”patrioţi stataliști” că noi, cei din R. Moldova, 
nu avem, nu putem avea alt model demn de urmat 
decât modelul românesc, Bucureștii fiind pentru 
vorbitorii de limbă română din toate zonele popu-
late de români un centru coordonator, tot așa cum 
Madridul este centru coordonator pentru circa 20 de 
state latino-americane, iar Cairo – pentru tot atâtea 
ţări cu populaţie arabă. 

Cei care au buna deprindere de a fi atenţi la felul 
cum se exprimă, evitând tot felul de „capcane” privind 
sensurile cuvintelor, corectitudinea anumitor îmbi-
nări și forme, fugind de calchierile din rusă, adeseori 
nu acordă atenţia cuvenită pronunţiei sau rostirii 
cuvintelor și... chiar literelor. Or, conform unor obser-
vaţii ale specialiștilor, dintre greșelile de ordin fonetic 
pe care le comit conaţionalii noștri, cel mai frecvent 
fenomen pare a fi: rostirea greșită a denumirilor unor 
litere din alfabetul românesc, pronunţate bă, dă, ră, să, 
vă etc.; în loc de be, de, re, se, ve etc. În context, am 
aminti de pronunţarea defectuoasă a unor abrevieri: 
rămă, în loc de reme (RM, Republica Moldova), urăsă-
să pentru uresese (URSS); ăncăvădă pentru encavede 
(NKVD); pălădămă pentru peledeme (PLDM) ș.a. 
Asemenea greșeli ar putea fi ușor evitate dacă se va 
reţine regula potrivit căreia consoanele se pronunţă 
ca atare, cu ajutorul vocalei e: be, de, fe, le, me, re, se, 
șe, te, ţe, ve, ze etc. 

Există și câteva abateri de la această regulă, pe 
care e bine să le ţinem minte: denumirea lui hH este 
ha; kK se numește ca (sau: capa), qQ – chiu, xX – ics, 
wW – dublu ve, zZ – ze. În contexte speciale, cum ar 
fi numele elementelor din chimie și simbolurile din 
fizică, matematică, astronomie mai multe consoane 
au denumiri modificate, și anume: ef (fF), haș (hH), 
el (lL), em (mM), en (nN), er (rR), es (sS), zet (zZ). 

Modificat se rostesc denumirile unor consoane (dar 
și ale unor vocale) în abrevieri străine, de ex. bibisi = 
BBC, esoes = SOS (apel, semnal internaţional radiote-
legrafic transmis de o navă în pericol de scufundare), 
iunesco = UNESCO, sivi = CV (=Curriculum vitae) 
ș.a.m.d. 

În contextul erorilor de pronunţie mai semnalăm 
și reducerea nejustificată a unor vocale, în special a 
vocalei e, în situaţii ca acestea: ultimile zile ale lunii 
(în loc de ultimele), elevile (corect: elevele), impli-
mintarea (corect: implementarea) ș.a. 

Este o practică pur moldovenească, basarabeană, 
de vreţi, înlocuirea vocalei ă neaccentuată printr-un a, 
cum ar fi sanatate în loc de sănătate, or acest fenomen 
contravine normelor limbii literare. Din acest punct 
de vedere, este cu totul regretabilă (și inadmisibilă!) 
rostirea greșită a unei expresii extrem de larg utilizată 
nu că zilnic, ci de mai multe ori pe zi: Buna ziua! - în 
loc de Bună ziua! Menţionăm aici că și forma trun-
chiată (familiară, colocvială) a acestei expresii este 
Bună! (nu Buna!). 

Uneori vocalele „în hiat” (separate) sunt pronun-
ţate ca diftongi (unite), de ex.: teatru, pentru te-atru 
(a se compara și versul eminescian „Privitor ca la 
te-atru...”, nu „...ca la teatru”). 

Sunt pronunţate „anacronic”, cum am fost obișnu-
iţi în anii de până la revenirea la grafia latină, două 
sufixe neologice: -asm și -ism; adeseori acestea pot fi 
auzite ca -azm, -izm (capitalizm, entuziazm, lirizm etc., 
când trebuie spus capitalism, entuziasm, lirism etc.).

Poate fi auzit sunetul -z-, în loc de -s- și la enunţa-
rea unor neologisme precum: episod, peisaj, prismă, 
desinenţă etc. Prin contrast, -z de la sfârșitul unor 
substantive este rostit ca -s: autobus, troleibus, micro-
bus ș.a., pe când corect este a pronunţa, aici, -z final: 
autobuz, troleibuz, microbuz etc. 

O actriţă (de altfel, artistă de real talent) ne-a 
surpins, într-un recital, rostind consoana -v, în loc de 
-f- în niște cuvinte vechi, de origine slavă și unde – în 
limbile slave, adică – consoana dată se pronunţă cu 
adevărat -v-: jertvă, svat, svânt și alte câteva, pentru 
jertfă, sfat, sfânt etc. 

Vrem noi sau nu, dar din când în când „producem” 
și unele cacofonii: „...ei, ca colaboratori... doresc să 
fie la curent...”; „...s-a decis ca Consiliul să acţioneze 
exclusiv în conformitate cu prevederile...”; „să nu 
trebuiască ca elevii...” etc. Cea mai bună, verificată 
metodă de evitare a cacofoniilor este înlocuirea 
conjuncţiei ca sau chiar omiterea ei: ei, în calitate de 
colaboratori; să nu mai fie nevoie ca elevii...; s-a decis: 
Consiliul să acţioneze... 

În ultimele două-trei decenii, atât în limbajul basa-
rabenilor, cât și al celorlalţi români s-a „strecurat” o 
metodă relativ ingenioasă de evitare a cacofoniilor: 
între conjuncţia ca și cuvântul următor, care începe 
cu ca- (sau: co-) este plasată conjuncţia și, ca în acest 
exemplu: el, ca și colaborator al agenţiei de publici-
tate... În fond, soluţia nu este condamnabilă (oricum, 

este mai acceptabilă decât formula 
„el, ca, virgulă, corespondent al 
postului de radio...”). Mai prost e 
că formula „salvatoare” ca și... s-a 
generalizat, în exprimarea multor 
români de pretutindeni, și peste 
cazuri în care nu există primejdia 
cacofoniei, încât poţi auzi „perle” 
ca: „eu, ca și prim-ministru...” sau 
„voi, ca și elevi ai unui liceu de mare 
prestigiu...”. Evident, în asemenea 
situaţii „construcţia” ca și este cu 
totul de prisos, astfel încât utiliza-
rea ei este o greșeală de exprimare, 
fie ea și de oră recentă. 

Unirea face puterea. Proverb românesc

METRONOM

Carieră neautorizată pe Ichel

Silvia URSUL

Majoritatea oamenilor cred că 
mai toate speciile de păsări 
de la noi pleacă pe timpul 

sezonului rece și în țară rămân doar 
vrăbii și ciori. De multe ori am primit 
mesaje îngrijorătoare de la oameni 
bine-intenționați care se speriau văzând 
păsări sălbatice pe timp de iarnă, argu-
mentând că nu e normal să se întâmple 
așa ceva. Din acest motiv articolul de 
față vine să explice fenomenul migrației 
parțiale, care e răspunzător în măsură 
de 50% de prezența multor specii 
de păsări pe timp de iarnă (celelalte 
50% se datorează prezenței speciilor 
sedentare, adică a celor care stau la noi 
întregul an). 

Pentru ornitologi este un fapt 
demonstrat științific că nu toate păsă-
rile din zona temperată migrează la 
distanțe mari sau în arii concrete odată 
cu instalarea sezonului rece. Sunt multe 
specii la care migrația se desfășoară 
într-un stil propriu și personal, dacă 
putem spune așa. Unii indivizi din 
aceeași populație pot pleca, alții pot 
rămâne, sau se pot deplasa la distanțe 
mici pe parcursul iernii. Ornitologii 
au numit aceste specii „parțial migra-
toare”.

La speciile din această categorie 
doar o fracțiune din populație este 
migratoare, iar altă fracțiune este 
sedentară. De exemplu mierla (Turdus 
merula), care la noi este sedentară, este 
parțial migratoare în țările din nordul 
continentului, în sensul că preponde-
rent migrează doar femelele și juvenilii. 
Masculii rămân pe timpul iernii în 
aceeași locație și nu pleacă nicăieri, iar 
specialiștii presupun că acest lucru se 
datorează concurenței pentru teritoriu 
care se face simțită primăvara devreme, 
când păsările încep parada nupțială și 
fiecare mascul are nevoie de teritoriul 
său pentru a amenaja cuibul. Pentru 
a economisi efort și energie, masculii 
rămân în teritoriul lor anul împrejur și 
evită astfel concurența pentru teritoriu 
atunci când toate păsările migratoare 
încep să sosească primăvara.

Și cinteza (Fringilla coelebs) este 
parțial migratoare la noi. Cuvântul 
„coelebs” care alcătuiește numele latin 
al speciei înseamnă „celibatar” și a fost 
folosit de vestitul naturalist suedez Carl 
Linnaeus, care a observat că pe timpul 
iernii suedeze femelele migrau în cli-
mate mai calde, iar masculii rămâneau 
pe loc. Totuși, fenomenul migrației 
parțiale la cinteză este valabil cu pre-
cădere în regiunile nordice, acolo unde 
iarna vine mai devreme și e mai aspră. 
Populațiile din regiunile mai calde sunt 
sedentare, nu migrează nicăieri, însă 
în iernile mai aspre pot fi văzute multe 
stoluri care caută zone mai primitoare. 

Șorecarul comun (Buteo buteo), o 
specie răpitoare, este la fel un migrator 
parțial, în sensul că unele exemplare 
rămân și iarna la noi în caz că găsesc 
destulă hrană. Există și unii indivizi 
care vin la noi din nordul continentului, 

unde iarna e mai dură. Pentru aceștia, 
Moldova e un fel de „țară caldă” în care 
își pot găsi de mâncare până când în 
locurile natale se poate vâna din nou.

Graurii (Sturnus vulgaris) de obi-
cei fac deplasări sezoniere, în stoluri 
uriașe, îndreptându-se pe timpul iernii 
spre bazinul Mării Negre, iar în iernile 
mai aspre chiar și mai la sud. Zborurile 
lor pot fi considerate mai degrabă un fel 
de „raiduri” pe câmpuri pentru a căuta 
mâncare, iar cu cât vremea e mai aspră, 
cu atât mai compacte sunt stolurile care 
la nevoie pot migra pe distanțe uriașe. 
De exemplu, ornitologii din Marea Bri-
tanie au găsit la ei, pe durata sezonului 
rece, grauri veniți din Europa de Est, 
alungați de crivățul rece care domnește 
în această parte a continentului. 

Uliul păsărar (Accipiter nisus) este la 
fel un migrator parțial. Populațiile din 
nordul continentului sunt migratoare, 
cele din centrul Europei sunt parțial 
migratoare, in timp ce populațiile din 
sudul continentului sunt sedentare.

Păsările din această categorie diferă 
de la o țară la alta și de la o regiune la 
alta, în sensul că aceeași specie poate fi 
considerată sedentară în Moldova, să 
zicem, și parțial migratoare în Belarus. 
Asta pentru că fiecare specie are pro-
priile cerințe în dependență de locul în 
care se află, disponibilitatea resurselor 
de hrană și condițiile climatice. De 
exemplu, în țările din nordul conti-
nentului, cum ar fi cele scandinave, 
aproape toate speciile sunt migratoare 
deplin. În regiunile mai temperate, cum 
ar fi Marea Britanie, Franța, Germania, 
Polonia, Ucraina și altele, numărul de 
migratori variază. De obicei cele care 
pleacă sunt specii care se hrănesc cu 
insecte, și așa cum este de așteptat, 
nu găsesc mâncare pe timpul iernii. 
Speciile care s-au adaptat și la alte 
meniuri, numite în biologie „omni-
vore”, rămân sau fac zboruri scurte în 
căutare de hrană. Este logic că speciile 
din regiunile tropicale nu migrează mai 
deloc, pentru că mâncarea și condițiile 
meteo permit staționarea pe toată 
durata anului.

Deși  fenomenul migrației parțiale 
a fost atestat cu multe decenii în urmă, 
abia recent a început să se bucure de 
atenția care i se cuvine. Prin urmare, 
cunoștințele în acest domeniu sunt 
limitate, și nu sunt studiați pe deplin 
toți factorii care determină acest feno-
men. Este evident totuși faptul că acest 
tip de migrație depinde de condițiile 
meteo, prin urmare nu are un tipar 
clasic și poate varia de la un an la altul.

Care este importanța acestui feno-
men? Migrația parțială poate fi văzută 
ca „o formă de placă turnantă evolutivă 
între sedentarism și migraționism”, așa 
cum s-a exprimat un ornitolog care 
studiază migrația, Peter Berthold. Ea 
permite transferul de la prima la a doua 
prin intermediul selecției naturale. 
Dacă climatul dintr-o zonă se schimbă, 
devenind mai blând sau mai aspru, 
penalizând astfel speciile sedentare sau 
cele care migrează, migratoarele parțial 
au șansa să se adapteze în aceste condiții 
fluctuante.

Migratorii parțialiMigratorii parțiali

Aurelian 
SILVESTRU

În concediu, 
un ateu se spune 
că a plecat în 
Carpaţi să facă 

alpinism. Era o iarnă rece și cum-
plită. Viscolea. Lipsit de experienţă, 
ateul a căzut într-o prăpastie. Acum, 
balansa în aer, agăţat de funia de 
siguranţă.

– Hei! Mă aude cineva? a strigat, 
cu ochii aţintiţi spre cer.

– Da, i-a răspuns o voce. Sunt eu, 
îngerul tău.

– Și ce aștepţi? Ajută-mă!
– Bine... Atunci taie funia cu care 

ești legat!
– S-o tai și să mă prăbușesc în 

hău?
– Am să te prind în braţe.
Ateul a meditat o clipă, apoi iar 

a strigat:
– Hei! Mai e și altcineva acolo, 

sus?

Niciun răspuns! O liniște de mor-
mânt s-a așternut peste prăpastie. 
Noaptea s-a instalat în drepturile 
ei...

 
A doua zi, salvamontiștii au 

descoperit cadavrul unui bărbat 
îngheţat de frig. Era atârnat în aer 
la doar un metru înălţime de fundul 
prăpastiei!

Lipsa de încredere

Cultivarea limbii

Atenţie la pronunţie

MierlaMierla
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Silvia STRĂTILĂ

Cine a citit sau cunoaș-
te ceva despre învă-
ţământul și despre 

felul educaţiei din Norvegia, 
Coreea, Finlanda, ţări al 
căror învăţământ este un 
model în lume, probabil 

rămâne de-a dreptul fascinat. În Finlanda, de 
exemplu, școala pune preţ pe calitatea profeso-
rilor, investind doar în cei care realizează per-
formanţe. Astfel „legea impune fiecărui cadru 
didactic să aibă la bază cinci ani de facultate și un 
masterat în pedagogie. Poziţia de profesor este 
una cu o mare responsabilitate și, în consecinţă, 
nu oricine poate intra în sistem. Salariile, pe 
care le primesc, sunt printre cele mai mari din 
Europa”. Mă opresc puţin la salarizarea cadrelor 
didactice, pentru că acest aspect, în R. Moldova, 
este problematic și încă nerezolvat, asemenea 
unui elev/ student – cap de afiș în lista repe-
tenţilor. Nu-mi amintesc de la 1989 încoace ca 
autorităţile de la putere să-l fi mulţumit pe pro-
fesor, dar să o facă din respectul pe care îl merită. 
Dacă remunerarea, după munca pe care o face, 
ar fi cu adevărat proporţională, oare dascălii ar 
avea motive să-și părăsească profesia, ţara? S-ar 
închide școlile, clase întregi de elevi ar pleca? 

De mai mult timp se tot vorbește la noi 
despre calitatea instruirii în învăţământ - se 
propun metode, strategii, se fac seminare, în 
acest sens, sălile de clasă se modernizează cu noi 
mijloace de învăţare, - și totuși școala nu ajunge 
să fie măcar un model, la noi, în R. Moldova. 
Elevii noștri vor să plece la studii în România 
sau în alte ţări europene. Și nu o fac doar din 
pragmatism – să aibă o diplomă cu recunoaștere 
internaţională. Motivele, pentru care ne lipsește 
bucuria de a studia și a profesa aici, sunt câteva.

În primul rând, ideea de competiţie, o mai 
veche metodă, moștenită din gândirea sovietică. 
În familie copilului i se educă să fie mai bun 
decât ceilalţi, în școală la fel. Nu detest dorinţa 
de a cunoaște, ambiţia de a studia, conștiinţa de a 
poseda o informaţie de calitate, dar nu neapărat 
orgoliul de a le avea pe toate acestea în raport 
cu altcineva, de a aduna la succesele tale cât mai 
mulţi lauri – diplome, premii. Am întâlnit elevi, 
studenţi, care aveau diplome de merit, multe din 
ele cu semnături false sau câștigate prin PCR 
(pile, cunoscuţi, relaţii). 

În al doilea rând, noţiunea de învăţământ, 
cunoștinţe de calitate ar trebui înţelese corect și 
de către elev. Mi se pare că de la Cantemir încoa-
ce, imaginea noastră de moldoveni, care nu ne 
prea tragem la carte, a cam rămas încremenită 
în celebrul fragment din „Descrierea Moldovei”. 
Autorul, mărturisește că din „dragostea ce avem 
pentru patria noastră ne îndeamnă pe de o parte 
să lăudăm neamul din care ne-am născut și să 
înfăţișăm pe locuitorii ţării din care ne tragem, 
iar pe de altă parte, dragostea de adevăr ne împie-
dică, într-aceeași măsură, să lăudăm ceea ce ar 
fi, după dreptate, de osândit. Trufia și semeţia 
sunt muma și sora lor. De altminteri, moldovenii 
nu numai că nu sunt iubitori de învăţătură, ci 
chiar le e urâtă aproape la toţi. Chiar și numele 
meșteșugurilor cele frumoase și ale știinţelor nu 
le sunt cunoscute. Ei cred că oamenii învăţaţi își 
pierd mintea și atunci când vor să laude învă-
ţătura cuiva, zic că a înnebunit de prea multă 
învăţătură. Despre lucrul acesta moldovenii 
vorbesc fără cuviinţă, zicând că - învăţătura 
este treaba popilor; pentru un om de rând este 
de-ajuns dacă știe să citească și să scrie, să-și 
scrie numele, să-și treacă în condica lui un bou 
alb, negru și cu coarne, caii, oile și alte dobitoace 
de povară, stupii și orice alte lucruri de acestea; 
toate celelalte sunt netrebuincioase”.

Este greu, pentru cineva, îndreptat cu toată 
convingerea spre carte, să-și vadă semenii în 
oglinda murdară a istoriei. Dar, realitatea bate 
orice istorie și, de fapt, n-ar trebui să ne plân-
gem, să ne urâm, dar să urâm viciile de care nu 
putem scăpa. Dacă ne îndreptăm spre modelul 
educaţional din Coreea, aflăm că acesta este 
cunoscut prin „hotărâre și multă, multă muncă”. 
Aflăm că „rata analfabetismului în Coreea de 
Sud este aproape zero. Sunt deschise non-stop nu 
cafenelele, barurile sau fast-food-urile, ci biblio-
tecile. Și nimănui nu i se pare ciudat că și după 
12 noaptea sunt pline ochi de tineri care citesc... 
Asta după ce elevii stau la școală aproximativ 
14 ore în fiecare zi. Examenul de final de liceu, 
de exemplu, durează nouă ore și este unul dintre 
cele mai grele teste din lume”. 

Parcă și noi facem îmbunătăţiri în sistemul 
educaţional, dar totuși ceva încă e putred. Nere-
guli sunt mai multe: 1. Copii care-și văd părinţii 
doar pe site-uri de socializare. Oare acestora 
profesorul la clasă reușește să-i sensibilizeze cu 
o poveste sau poezie, dacă în familie, în copilărie 
nu i s-a citit de loc? 2. Profesori, trecuţi și filtraţi 
prin experienţa profesională, al căror har nu 
mai interesează pe nimeni. Oare aceștia în dis-
perata lor așteptare a unui feedback din partea 
discipolilor, dar și a presiunii din partea celor 
de sus, nu cumva cedează și pleacă din școală? 

Mă întreb retoric dacă aceste situaţii triste 
există sau nu. Dezamăgirile nu te fac mai puter-
nic, ci mai rece. Deci, nu mai poţi întoarce un 
cadru didactic în școală atâta timp cât sistemul 
educaţional nu-l încurajează să se bucure de 
profesia sa. Este cazul să aducem valorizarea 
profesorilor, dar pentru asta și mediul trebuie 
să-i fie prietenos. Statutul profesorului dintot-
deauna a fost și trebuie să fie un model viabil, 
deci educaţia nu trebuie să rămână în urma 
progresului. 

prof. 
Anatol 
EREMIA

Sat, reședinţă de comună în 
raionul Leova, situat pe valea 
râului Sărata, afluent de stân-

ga al Prutului. Atestat documentar 
în 1878. Distanţe: 18 km până la 
Leova, 118 km până la Chișinău. 
Suprafaţa satului – 2,9 km2. Supra-
faţa totală a teritoriului comunei 
– 38 km2. Gospodării individuale: 
933 (1989), 931 (2004), 954 (2014). 
Populaţia – 3312 loc. (1989), 3271 
loc. (2004), 3501 loc. (2014). Staţie 
de cale ferată la Iargara (32 km). 
Cod poștal: MD – 6319. 

Zona de așezare a satului, 
cunoscută în literatura de speci-
alitate cu denumirea de Colinele 
Tigheciului, se caracterizează, într-
adevăr, ca zonă cu relief pronunţat 
colinar. Înălţimile ating aici cote 
de peste 200 m deasupra nivelului 
mării: 201 m în sud, 205 m în nord, 
218 m în est. Este cunoscută și 
cu denumirea Codrii Tigheciului, 
din care însă, cu părere de rău, au 
rămas ca amintire, ici-acolo, doar 
mici pâlcuri de pădure, niște rariști 
de stejari și arţari. Mai cuprin-
zătoare sunt pădurile de lângă 
satele vecine Cazangic, Beștemac, 
Tigheci, Borogani și, mai la sud, de 
lângă satele din raioanele Cantemir 
și Cahul: Lărguţa, Haragâș, Tarta-
ul, Baimaclia, Baurci-Moldoveni, 
Andrușu. Spun bătrânii că aceste 
păduri seculare erau de nepătruns 
nici cu carul și nici pe jos. 

Codrii Tigheciului, ca și cei ai 

Lăpușnei și Orheiului, în vremurile 
de restriște, au servit localnicilor ca 
locuri de refugiu și apărare împo-
triva năvălitorilor. Mai târziu, însă, 
pădurile au fost defrișate, copacii 
smulși din rădăcină sau tăiaţi copac 
cu copac, lemnul fiind transportat 
ca material de construcţie în ţări 
străine. S-a întâmplat aceasta 
mai cu seamă în sec. al XIX-lea, 
pe vremea ţarismului, în ajunul 
reformelor agrare și răzmeriţelor 
revoluţionare. În 1853, Basarabia 
mai dispunea încă de 311  980 
desetine de pădure, pe când în 
1896 de numai 231 055 desetine, 
iar în 1918 - de 158 340 desetine. 
Astăzi pădurile ocupă doar 5-6% 
din întreg spaţiul republicii.

Satul a fost datat anterior cu 
anul 1757, fără însă a se indica 
documentele ce ar confirma aceas-
tă vechime. Filipenii nu figurează 
pe hărţile topografice din sec. al 
XVIII-lea, nu e trecut în „Condi-
ca liuzilor” din 1803, lipsește în 
materialele recensămintelor din 
1835 și 1859. Apare ca localitate în 
jud. Ismail tocmai în anul 1878, cu 
numai 56 de case și o populaţie de 
199 de locuitori. Verosimilă pare să 
fie constatarea unei surse de ordin 
statistic și istoric precum că satul 
a luat fiinţă după reforma agrară 
înfăptuită prin Decretul domni-
torului Alexandru Ioan Cuza din 
14/26 august 1864. Ţăranilor din 
satele apropiate și oierilor de prin 
câșlele de păstori răzleţite li s-au 
distribuit atunci loturi de pământ 
pe vecie. Totodată s-au așezat aici 
cu traiul și locuitori de peste Prut, 
mocanii munteni coborâţi cu tur-
mele lor de pe culmile Carpaţilor, 
ajungând până în stepele sudice 
ale Basarabiei. Leonache Ţurcanu, 
localnic de 89 de ani, unul dintre 
informatorii noștri la anchetele 

toponimice de teren, ne-a mărtu-
risit că bunelul său Ion, originar 
din părţile Săcelelor, a păstorit 
prin Bugeac ani și ani la rând, până 
când „s-a aciuat ca păcurar (cio-
ban – n.n.) și plugar cu pământ de 
împroprietărire de la Cuza în acest 
sat Filipeni”.

Arheologii au descoperit în 
preajma Filipenilor vatra unui sat 
din perioada romană a Daciei. În 
această zonă au existat sate și pe 
parcursul Evului Mediu. De istoria 
localităţii, de specificul și particula-
rităţile fizico-geografice și naturale 
ale terenului sunt legate, într-un fel 
sau altul, microtoponimele locale: 
Șleahul Tigheciului, Ratoșul (ratoș – 
„staţie la un drum de poștă”, „han”), 
Câșla Mocanilor (câșlă „așezare 
păstorească”), În Șaptezeciuri (par-
cele de pământ a câte 70 de prăjini 
fiecare), Valea Mălaiului, Băcalu, 
La Cișmea, Pandela (pandelă – 
„observator”), Peșterile din Lupa, 
Podul Vechi (vechi pod de piatră), 
Ţicănauca, Harbuzăria, Corlata, 
Trei Rădiuri (rădi, lit. rediu – „pădu-
re mică și rară”, „desiș de copăcei”), 
Podișul, Năsâpăria, Troianul, zis și 
Valul lui Traian de Sus.

 Anticul val, Troianul începe de 
la Prut, lângă or. Leova, trece pe la 
nord de satul Filipeni și străbate 
teritoriul republicii până la Nistru, 
lângă satele Chiţcani și Copanca 

(rn. Căușeni). Valul, altădată înalt 
de vreo 4-5 metri, cu un șanţ adânc 
de 2-3 metri în faţă, dinspre nord, 
astăzi abia că mai poate fi observat 
pe alocuri.

Vechi, semnificative și pito-
rești sunt antroponimele, numele 
de familie ale locuitorilor din 
sat: Ancuţă, Andronic, Antoniu, 
Arhip, Bădărău, Bălășescu, Băl-
ţătescu, Bernevec, Bevza, Bolbo-
ceanu, Bordea, Braga, Budumac, 
Buraga, Busuioc, Caitaz, Cambur, 
Camerzan, Cazan, Căpiţă, Chihai, 
Chirilă, Ciobanu, Comisu, Costan-
dachi, Cristea, Dănăilă, Dănălache, 
Dânga, Drangoi, Dreglea, Fanari, 
Florenţa,Gheorghiu, Gherman, 
Gogoașă, Gorea, Hârjău, Hirisău, 
Hodoroabă, Jalbă, Joltoianu, Lupu, 
Malairău, Manoliu, Măcărescu, 
Moraru, Munteanu, Musteaţă, 
Negru, Nemţeanu, Ochișor, Ostafi, 
Palii, Perju, Posmag, Pruteanu, 
Racu, Răileanu, Roabeș, Rotaru, 
Secrieru,Străistaru, Surdu, Tomiţă, 
Trifan, Ţenu, Ţicău, Ţurcanu, Vesti-
man, Vicol, Vișanu, Vition, Zacon, 
Zagoreanu, Zaharia.

Biserica din Filipeni, cu hramul 
Sf. Împăraţi Constantin și Elena 
datează din 1907.

Personalităţi: Tudor Florenţa, 
solist la Teatrul Naţional de Operă 
din Iași; Dumitru Gheorghiu, 
cântăreţ de muzică ușoară.

Unitatea oamenilor poate dărâma orice sistem. Anonim

FOCUL DIN VATRĂ

Ambasadoarea teatrului:

Domnica Darienco
Analizând istoria noastră, „dând pagină 

cu pagină”, cum zice Ion Druţă, ţinând 
răbojul crizelor militare și sociale prin 

care am trecut de-a lungul secolelor, ne putem 
considera pe bună dreptate norocoși că am 
avut parte de oameni de cultură care au purtat 
de la o generaţie la alta torţa artelor frumoase. 
Datorită lor, 
lumina plăpân-
dă căreia îi zice 
„cultură” nu 
s-a stins, însă 
aproape nimă-
nui nu i-a păsat 
d e  u r i a ș e l e 
sacrificii făcu-
te de purtătorii 
ei, de actorii, 
poeţii, cântă-
reţii care s-au 
consumat pe 
scenele prost încălzite și slab iluminate. 

Domnica Darienco a fost una din marile 
destine care a iubit teatrul până la totala uitare 
de sine. Ea s-a născut la data de 15 ianuarie 
1919, în satul Valea Hoţului din regiunea 
Odessa (azi Ucraina). Părinţii ei, Timofte și 
Agafia Darienco, erau ţărani simpli și măcinaţi 
de griji, și care au acceptat fără tragere de inimă 
ca fiica lor să urmeze cursurile Institutului 
Muzical-Teatral „Ludwig van Beethoven” din 
Odessa. După absolvirea acestuia, în 1937, 
a fost angajată ca actriţă la Teatrul dramatic 
„A.S.Pușkin” (astăzi Teatrul Naţional „Mihai 
Eminescu”), aflat iniţial la Tiraspol. După al 
doilea război mondial, când teatrul a trecut la 
Chișinău, Domnica s-a mutat și ea, fiind de astă 
dată văduvă de război și mamă a unui copil de 
un an și jumătate.

Debutul ei pe scenă a fost în cadrul spec-
tacolului „Vinovaţi fără vină” de A. Ostrovski, 
jucând rolul Krucininei. În continuare, a jucat 
multe alte roluri de femei puternice din drama-
turgia naţională și universală. Din cele 100 de 
roluri asumate le putem enumera pe Vasilisa 
din „Azilul de noapte” de M. Gorki, Cumnata 
în „O noapte de mai” de N. Gogol, Elmira în 
„Tartuffe” de Moliere, Mama în „Nunta însân-
gerată” de F. Garcia Lorca, Ruţa în „Păsările 
tinereţii noastre” de I. Druţă și multe alte per-
sonaje cu greutate pe care le-a transpus pe scena 
teatrului moldovenesc din perioada sovietică. 
Marele regizor Emil Loteanu i-a declarat cu o 
anumită ocazie: „Doamna Domnica, Domnia 
voastră ar trebui să jucaţi doar regine”. Iurie 
Colesnic spune, în cartea sa „În lumea asta 
sunt femei…” că „majoritatea admiratorilor 
o cunoșteau din spectacolele radiofonice de la 
„Teatru la microfon””. Istoricul mărturisește 
cât de mult i-a influenţat această mare actriţă 
pe ascultătorii ei: „voci celebre intrau în casele 
noastre, aducând personaje și emoţii […] De la 
„Teatrul la microfon” mergeam la bibliotecă să 
caut cărţile autorilor de piese. Să citesc destinul 
Vasiluţei, dar în urechi deja îmi răsuna vocea 
Domnicăi Darienco și o altă voce, o altă Vasiluţă 
nu-mi puteam imagina”.

La vârsta de 36 ani, actriţa a debutat și în 
cinematografie, în filmul „Andrieș”, jucând 
rolul unei femei oarbe. În următoarele decenii 
a apărut în producţii cinematografice pre-
cum „Dincolo de marginea orașului” (1960), 
„Armaghedon” (1966, cel mai cunoscut rol al 
ei), „Povârnișul” (1970), „Furtuni de toamnă” 
(1974), „Între cer și pământ” (1975). Odată cu 
ieșirea la pensie, în anul 1989, a apărut tot mai 
rar pe scenă și în producţii cinematografice, 
însă a activat în calitate de președinte al Ligii 
Veteranilor Scenei din Republica Moldova 
în perioada 1992-2004. Din amvonul acestei 
funcţii a avut grijă de colegii ei de breaslă, ajunși 
la bătrâneţe și acoperiţi de uitare în pofida 
ordinelor și titlurilor de onoare. 

Marea actriţă Domnica Darienco s-a stins 
din viaţă pe data de 6 noiembrie 2010. A fost 
înmormântată la Cimitirul Central din Chi-
șinău, alături de soţul său. În urma ei a rămas 
o muncă uriașă, plămădită din talent și mult 
sacrificiu de sine: „Unui actor poţi să nu-i dai de 
mâncare, dar să–l „alimentezi” cu roluri  bune. 
Eu am fost fericită.”

Silvia URSUL 

Vetrele noastre strămoșești

Filipeni

Educaţia a rămas în urma progresului?

Vedere a satului Filipeni, LeovaVedere a satului Filipeni, Leova
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- Domnule Ion Leașcenco, Blocul Unităţii 
Naţionale, pe care îl reprezentaţi, a devenit 
cunoscut în ultimii ani prin activităţile sale de 
înviorare a spiritului românesc din spaţiul basa-
rabean. De fapt, ce reprezintă acest bloc, care sunt 
scopurile și idealurile sale? 

– Blocul Unităţii Naţionale (BUN) este o 
coaliţie de asociaţii civice formată la 16 mai 
2015, tocmai atunci când se împlineau 203 ani 
de la anexarea Basarabiei la imperiul rus. BUN 
și-a propus promovarea valorilor românești prin 
transmiterea mesajului de Reîntregire către cât 
mai mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova, pentru 
ca în Anul Centenar pe care îl trăim în prezent 
să avem mai mult de o jumătate din cetăţenii 
din stânga Prutului care sunt pentru Reunire cu 
România. E foarte important ca cetăţenii Repu-
blicii Moldova să împărtășească crezul nostru 
unionist, fie prin unitatea etno-lingvistică, 
incontestabilă celor două maluri ale Prutului, fie 
prin motive pragmatice de ordin general pentru 
fiecare pătură socială din republica noastră. Dacă 
facem abstracţie de propaganda și minciunile 
care se aruncă în spaţiul public despre idealul 
și posibilitatea Reunirii, care pentru noi este 
una iminentă, vedem că toţi cetăţenii Republicii 
Moldova, indiferent de etnie, vârstă, confesiune 
religioasă sau convingeri politice, vor avea doar 
beneficii în urma Reunirii, inclusiv minorităţile 
etnice, căci România este apreciată foarte pozitiv 
în plan european pentru legislaţia pe care o are 
privind respectarea și promovarea drepturilor 
minorităţilor naţionale. 

- Care au fost cele mai deosebite activităţi 
organizate de Blocul Unităţii Naţionale în acești 
ani pentru a-și realiza scopul propus? 

– Organizaţia noastră este parte a Alianţei 
pentru Centenar. De rând cu celelalte asociaţii 
civice, ne-am propus promovarea ideii Unirii 
prin manifestaţii stradale, activităţi culturale, dar 
și prin donaţii de carte, prin reconstrucţia locu-
rilor memorabile care evocă Unirea de acum 100 
ani.. Avem în desfășurare o campanie de donaţii 
de carte – 100.000 de cărţi pentru Centenar – cu 
care ne propunem să ajungem în cât mai multe 
localităţi din Republica Moldova în care se simte 
o lipsă acută de carte românească. 

Avem o dragoste deosebită faţă de românii 
din afara graniţelor Republicii Moldova și ale 
României. Pe parcursul ultimilor trei ani, am 
vizitat românii din regiuni istorice, precum 
nordul Bucovinei sau sudul Basarabiei, dar 
și românii înstrăinaţi, vorbitori ai celorlalte 
trei dialecte române, din Croaţia, Albania sau 
Grecia. Acum o lună, am fost la românii din 
Banatul sârbesc, cei care vorbesc graiul bănăţean 
și dialectul daco-român, dar și la românii din 
Timoc, care nu beneficiază de aceleași drepturi 
pe care le au românii din Banatul sârbesc, din 
provincia autonomă Voivodina. Românii din 
Timoc sunt separaţi artificial de către autorităţile 
sârbe, pentru a decima comunitatea românească, 
împărţindu-i în vlahi și români, la fel cum s-a 
încercat în timpul URSS faţă de noi, dar și acum 
cu românii din regiunea transnistreană sau din 
sudul Basarabiei. Am fost nu doar la românii din 
sudul Basarabiei, dar și la românii moldoveni din 
Transnistria ucraineană, în fostele localităţi ale 
RASSM, unde am mers cu donaţii de carte în luna 
octombrie a anului trecut – satele Valea Hoţului, 
Handrabura, Lipeţkoe și orașul Ananiev. 

De asemenea, participăm la strângerea 
semnăturilor pentru modificarea Constituţiei 
României: să fie inclus în ea un preambul care 
să spună clar că următorul proiect de ţară, după 
aderarea la NATO și integrarea în Uniunea Euro-
peană, trebuie să fie unirea Republicii Moldova 
cu România. 

Necesitatea acestor evenimente publice este 
de a ţine viu mesajul unionist, căci manifestă-
rile unioniste în masă pot genera decizii foarte 
importante din partea guvernanţilor. Drept dova-
dă, în acest sens, este Marea Adunare Centenară 
din 25 martie anul curent, organizată la Chișinău 
de Alianţa pentru Centenar. Acea manifestaţie 
impunătoare a generat votul celor două Camere 
ale Parlamentului României (Senatul și Camera 
Deputaţilor) din 27 martie, care au spus foarte 

clar că România va răspunde oricând dorinţei 
organice de Reunire a Republicii Moldova. Decla-
raţia de Unire a Parlamentului României a fost 
adoptată unanim de toate fracţiunile, inclusiv de 
fracţiunea minorităţilor naţionale, reprezentată 
de un deputat rus și unul ucrainean. Doar frac-
ţiunea UDNR-ului s-a abţinut de la vot, dar n-a 
votat împotrivă, ceea ce înseamnă că a dat dovadă 
de maturitatea politică la care a ajuns societatea 
românească, etnicii maghiari nedorind să se 
opună majorităţii românești băștinașe de a se 
regăsi cu fraţii lor într-o ţară firească, reîntregită. 

Tot BUN este unul dintre iniţiatorii Declara-
ţiilor de Unire semnate de satele deșteptate ale 
Basarabiei, care sunt aproape în număr de 200. 
Valul semnăturilor a fost în primele trei luni ale 
acestui an, dar, din păcate, excepţionalul avânt 
a fost oprit.

– Acel avânt era ca un cântec de primăvară. 
Chiar și locuitorii satului meu de baștină, Dolna, 
au semnat Declaraţia de Unire, au adunat și 
semnături pentru modificarea Constituţiei 
României… De ce, totuși, a scăzut acel entuziasm 
de semnare a declaraţiilor de Unire? 

- Guvernanţii de la Chișinău, văzând cota la 
care se ridică numărul localităţilor unioniste și 
amploarea Declaraţiilor de Unire, au început 
să intimideze prin orice mijloace consilierii 
localităţilor și, astfel, avântul a fost oprit. Am 
fost contactaţi de foarte mulţi primari care ne-au 
spus clar că, fie de la partid, fie de la autorităţile 
raionale sau cele centrale, li se interzice semna-
rea Declaraţiilor. Avem și cazuri concrete. Pri-
marul din satul Opaci, raionul Căușeni, a primit 
o scrisoare de la Cancelaria de Stat prin care a 
fost somat să retragă Declaraţia pe care a aplicat 
ștampila primăriei. După aceasta, a primit o 
scrisoare similară și de la Procuratura Gene-
rală. Tot astfel și Primăria orașului Cimișlia, 
care este primul oraș care a adoptat Declaraţia 
de Unire, a fost somată de Cancelaria de Stat și 
de Procuratura Generală. Acum este pe rol un 
dosar la judecată în care primarul și Primăria 
orașului Cimișlia se confruntă cu Procuratura 
Generală, care încearcă să-i condamne pentru 
faptul că au adoptat o declaraţie neconformă 
localităţii. Dar în acea Declaraţie a orașului 
Cimișlia, formulată juridic corect, se face trimi-
tere la Declaraţia de Independenţă a Republicii 
Moldova, care menţionează unitatea de neam 
a celor două maluri ale Prutului și condamnă 
Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. 
De asemenea, la Tigheci (Leova), poliţiștii au 
venit să intimideze acasă pe consilierii care au 
adoptat Declaraţia de Unire. 

Consilierilor PD li se interzice a adopta ase-
menea Declaraţii. Există înregistrări, inclusiv 
în direct, care arată ce s-a întâmplat la Criuleni, 
când Consiliul raional era pe cale să adopte o 
Declaraţie de Unire la nivel raional, într-o zi în 
care se întâmpla o înfrăţire cu Consiliul judeţean 
Botoșani (sper să nu greșesc). Șeful fracţiunii PD-
ului, după ce au semnat toţi consilierii de la alte 
partide, cu excepţia socialiștilor, a dat indicaţii 
consilierilor PD să părăsească sala ședinţei și să 
nu participe la vot, știind că unii dintre ei ar putea 
semna Declaraţia.

O altă dovadă este și cazul de la Ialoveni. 
Vechiul primar al orașului a anulat toate acţiu-
nile dedicate Centenarului Unirii din 27 martie 
2018, iar după schimbarea conducerii orașului și 
raionului a fost semnată o Declaraţie comună de 
Unire a Consiliului raional Ialoveni cu Consiliul 
judeţean Ilfov. Deci, lucrurile se întâmplă, dacă 
oamenii sunt lăsaţi să-și exprime dorinţa firească 
de revenire acasă, iar atunci când intervine fac-
torul administrativ, primarii nu pot să-l ignore, 
pentru că, din păcate, resursele administrative 
de la bugetul central sunt repartizate selectiv și 
ei riscă să fie neglijaţi. Iată din ce cauză entuzi-
asmul semnării Declaraţiilor de Unire s-a oprit, 
pentru că e greu să-ţi asumi decizii de o asemenea 
anvergură la nivel local și să-ţi expui comunitatea 
la deconectarea de la bugetul central. 

-Domnule Leașcenco, aţi fost cu tinerii din 
Blocul Unităţii Naţionale prin foarte multe ţări 
străine cu etnici români. Unde aţi avut cele mai 
memorabile întâlniri? 

– Probabil, cele mai deosebite impresii le-am 
avut la întâlnirile cu românii din Ucraina, care 
se încăpăţânează frumos să-și păstreze tradiţiile 
și limba strămoșească. În special, românii din 
nordul Bucovinei, care au avut școli cu predare 
în limba română încă pe vremea imperiului habs-
burgic. Mulţi dintre ei (mă refer la localităţi din 
regiunea Cernăuţi) au avut școli în limba română 
în secolul XIX, când în Basarabia nu exista nici 
o școală românească. Acolo se vorbește o limbă 
română frumoasă, iar oamenii manifestă un 
deosebit spirit gospodăresc. Sunt acelea puţinele 
localităţi din întreg spaţiul românesc unde există 
spor natural pozitiv: lumea nu pleacă, chiar dacă 
situaţia din Ucraina este una dezolantă. Am toată 
admiraţia faţă de oamenii de acolo, pentru că ei 
știu să se solidarizeze, să-și păstreze limba, con-
trar dorinţei autorităţilor ucrainene de a închide 
toate școlile românești din regiune. Un exemplu 
grăitor în acest sens este satul Costiceni, unde, cu 
o majoritate de 90 la sută populaţie românească, 
se deschide o clasă de a întâia cu predare în limba 
română, iar în următorul an - o clasă de-a întâia 
cu predare în limba ucraineană. Astfel, părinţii 
sunt puși în situaţia de a-și deznaţionaliza pro-
priii copii, dându-i să înveţe într-o limbă străină 
lor, fie să aștepte încă un an pentru a le oferi o 
educaţie în limba maternă. 

- După discuţiile pe care le susţineţi cu popu-
laţia simplă din R. Moldova, ce înţelegeţi: crește 
sau nu numărul unioniștilor în stânga Prutului?

- Pe an ce trece, vedem că masa critică favora-
bilă Reunirii crește. Dacă acum 10-15 ani ideea 
unionistă părea una utopică, fiind cotată ceva mai 
mult de 10 la sută, acum, ultimul sondaj arată că 
34 la sută din populaţie ar fi favorabilă Reunirii, 
iar 6 la sută n-ar fi împotrivă. 

Pentru creșterea acestui număr, avem în deru-
lare, împreună cu colegii din Platforma Unionistă 
Acţiunea 2012, proiectul Cunoaște-ţi Ţara, prin 
care ducem peste Prut oameni din localităţile 
R. Moldova ca să-și vadă fraţii, să vadă marea, 
munţii, bogăţiile arhitecturale lăsate de înaintașii 
noștri, mănăstirile din Bucovina, dar și locurile 
frumoase din Muntenia, inclusiv spaţiul sașilor, 
prin orașele Sighișoara, Brașov, sașii fiind unii 
dintre susţinătorii unirii Ardealului, Crișanei și 
Banatului de la 1918. Majoritatea maghiarilor 
cunosc limba română, sunt bilingvi, se bucură 
de toate drepturile. În acest sens, voi aminti că, 
în cadrul Marșului Centenarului, pornit la 1 iulie 
pe jos de la Alba Iulia la Chișinău, am trecut și 
prin regiuni locuite de secui, de maghiari. La 
Covasna, spre exemplu, atât preotul din localitate 
(romano-catolic), cât și primarul (un maghiar), 
ne-au întâmpinat frumos, ne-au oferit cazare, 
mâncare, iar la plecare ne-au dorit drum bun. 

- Cine sunt tinerii cu care realizaţi aceste 
proiecte?

– Sunt tineri din asociaţii civice, colegii mei 
din BUN - Oleg Chicu, Lucia Vieru, Vasile Mizin 
de la Nisporeni, Sergiu Garștea de la Orhei, Mihai 
Goian de la Ungheni, sunt unioniștii, prietenii 
noștri cu care colaborăm de mai mulţi ani în 
cadrul Alianţei pentru Centenar, sunt cei din 
mișcarea civică Tinerii Moldovei, voluntarii din 
asociaţiile ODIP, Ginta Latină, Spirit Românesc, 
Fapta nu Vorba ș.a., care se implică din proprie 
iniţiativă în evenimente cu tentă unionistă, 
precum Artemis Balan, reprezentantul nostru 
la Căușeni, centru raional unde s-a născut preo-
tul-martir Alexe Mateevici. Colaborăm cu toată 
lumea de bună-credinţă, cu primarii, cu consiliile 
locale, cu reprezentanţi ai mediului asociativ, cu 
toţi acei care împărtășesc crezul Reîntregirii. În 
nici un caz nu încercăm să monopolizăm mesajul 
unionist, ci să-l promovăm în comun cu toţi tine-
rii mult mai expresiv și insistent, în așa fel încât 
subiectul despre necesitatea imperativă a Reîn-
tregirii neamului românesc să devină o cauză 
sfântă a fiecărui cetăţean al Republicii Moldova. 
Societatea a fost divizată în ultimii 27 de ani de 
către propaganda masivă a Federaţiei Ruse și de 
hulpavii politicieni de pe malurile Bâcului, care 
s-au străduit să sustragă atenţia opiniei publice 
de la problemele social-economice, probleme 
care pot fi rezolvate civilizat doar prin Reunire 
cu România.

- Consideraţi că acest lucru este înţeles de 
minorităţile naţionale din Republica Moldova?

– Să știţi că percepţia lor se schimbă. Cunosc 
mulţi etnici ruși din Chișinău, etnici ucraineni 
din nordul republicii care sunt cu ambele mâini 
pentru reunirea acestui spaţiu cu România, iar 
alţii nu-s împotrivă, inclusiv unii găgăuzi. Am 
fost la o televiziune locală din Comrat și am 
vorbit în limba rusă despre Unire pe parcursul 
a două ore. Am răspuns și la întrebările pre-
zentatoarei emisiunii. Am accentuat faptul că 
minoritatea găgăuză a avut cele mai mari succese 
în perioada interbelică, inclusiv personalităţi 
ca preotul și scriitorul Mihail Ceachir, autorul 
dicţionarului român-găgăuz, traducătorul Bibliei 
în limba găgăuză; fraţii Vâlcov, care au jucat în 
componenţa echipei de fotbal Mihai Viteazul din 
Chișinău și au făcut parte din selecţionata Româ-
niei. Există foarte mulţi români de vază care au 
contribuit la unirea Basarabiei cu România și care 
au avut unul sau ambii părinţi de etnie găgăuză: 
Lascar Catargiu, om politic, generalul Alexandru 
Averescu, care este născut în sudul Basarabiei, la 
Babele, dintr-o mamă de etnie găgăuză. Prima-
rul orașului Comrat cunoaște limba română și, 
în mai multe rânduri, a zis că n-ar fi împotriva 
Unirii. Altceva e că etnicii minoritari nu pot fi 
la fel de vocali cum suntem noi, românii moldo-
veni, ei trebuiesc informaţi, ca să le dezavuăm 
stereotipurile false despre România și jandarmul 
român. Populaţia băștinașă trebuie să ia frâiele 
în mâini și să construiască procesul de Reunire 
împreună cu etnicii minoritari. E o naivitate să 
crezi că etnicii minoritari vor manifesta același 
entuziasm ca și noi, dar ei trebuie să fie informaţi 
despre beneficiile pe care le-ar avea în urma 
Reunirii. După reunire, minorităţile etnice ar 
beneficia de fonduri speciale, inclusiv europene. 
Acum, minoritatea bulgară din România, spre 
exemplu, care numără ceva mai mult de 10.000 
de oameni, beneficiază de un buget de aproape 
un milion de euro, dar minoritatea românilor din 
Bulgaria nu este nici recunoscută ca minoritate 
etnică. Fiecare etnie din România are garantat 
un loc în Parlament. Astfel, atât rușii, bulgarii, 
găgăuzii, cât și ucrainenii ar avea, cel puţin, un 
reprezentant de-al lor în Parlamentul de la Bucu-
rești. Ei trebuie să cunoască aceste lucruri, ca să 
susţină năzuinţele noastre de Reunire.

- Asta o dorește și revista NATURA, pe care o 
citesc nu numai moldovenii din stânga Prutului…

- Știu că revista NATURA este bine apreciată și 
căutată de cititori. Cred că vorba bună, cuvântul 
cald și ideile sănătoase, naționale, promovate 
de această publicație își ating scopul. Doresc ca 
și anii care vin să fie la fel de rodnici și dătători 
de speranțe colectivului redacției, care merită 
să trăiască satisfacția misiunii împlinite, să aibă 
cât mai mulți abonați, inclusiv din rândul tine-
retului.. Cu această ocazie le doresc și ziariștilor 
de la NATURA: să aveți parte în continuare de 
sănătate, multă inspirație, curaj, optimism și 
putere de muncă pentru a ne susține și pe noi în 
realizarea idealurilor noastre comune.

- Succese în continuare! Doamne ajută!
Gheorghe BUDEANU

INVITATUL DE ONOARE

Unirea face neamul nostru mai tare. Dimitrie Bolintineanu

Ion LEAȘCENCO, președintele Blocului Unităţii Naţionale din Republica Moldova:

Reîntregirea neamului românesc, 
o cauză sfântă a fi ecărui cetăţean al R. Moldova 
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Un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții. Nicolae Iorga

La Congresul General al Bucovinei (Cernăuţi, 15-28 noiembrie 1918) 
a participat şi o delegaţie din partea Basarabiei, alcătuită din Pante-
limon Halippa, vicepreşedinte al Sfatului Țării, Ion Pelivan, minis-

trul Justiţiei, Ion Buzdugan, secretar al Sfatului Ţării şi Grigore Cazacliu, 
deputat în Sfatul Ţării. 

Ion NEGREI, istoric

La Cernăuţi, pe adresa Congresului General 
al Bucovinei, a sosit o telegramă de felicitare și 
de susţinere, semnată de Petru Cazacu, preșe-
dintele al Consiliului Directorilor din Basarabia. 
În numele Societăţii Culturale a Românilor 
din Basarabia, Congresul a fost salutat, de ase-
menea printr-o telegramă, de către Paul Gore, 
președinte al acestei societăţi. La Congres a 
fost citită scrisoarea de salut sosită din partea 
ziarului „România Nouă”, publicaţie ce apărea 
la Chișinău sub redacţia patriotului român 
Onisifor Ghibu.

Iancu Flondor, în calitate de președinte al 
Congresului General al Bucovinei, înainte de 
a propune spre discuţie moţiunea de unire a 
Bucovinei cu Regatul României, i-a salutat în 
mod deosebit pe reprezentanţii Basarabiei, tra-
tându-i ca fii ai vechii Moldove, din a cărei trup 
a fost desprinsă și Bucovina.

„Onorat Congres, înainte de a trece la ordinea 
de zi, am datorinţa, ca președinte al Congresului, 
să binecuvântez pe d-nii delegaţi ai Consiliului 
de Directori din Chișinau.

Onorat Congres, ca după o iarnă lungă și 
grea când toată viaţa naturii pare moartă sub 
sloiul de gheață, primele brândușe ne vestesc 
că se apropie primăvara, când toată natura sub 
razele calde ale soarelui își serbează învierea, 
astfel și fraţii noștri din Basarabia, cu prezenţa 
lor, la Congresul bucovinean, ne vestesc că sub 
razele strălucitoare ale Coroanei române se va 
deștepta tot românul la o viaţă naţională fericită.

Iubiţi fraţi basarabeni, sângele strămoșilor 
noștri, vărsat împreună pe plaiurile Moldovei, 
s-a amestecat și închegat astfel, că toată cruzi-
mea și viclenia dușmanilor noștri n-au izbutit 
să desfacă această sfântă legătură. Din adâncul 
inimilor noastre vă zicem bine ați venit pe acest 
vechi pământ al Moldovei, care nu e numai al 
nostru, ci și al vostru. Trăiască fraţii basarabeni”.

Acest cuvânt de salut al conducătorului Con-
gresului a fost susţinut cu aplauze călduroase de 
către delegaţi.

În ședinţa Congresului General al Bucovinei, 
din partea Basarabiei recent unite la trupul 
ţării, mesaje de salut au rostit Pan Halippa și 
Ion Pelivan. Reprezentanții Basarabiei au feli-
citat călduros delegații Congresului General al 
Bucovinei, exprimându-și deplinul atașament 
faţă de hotărârile adoptate. Totodată, mesagerii 
de la Chișinau au exprimat adâncă recunoștinţă 
fiilor Bucovinei pentru sprijinul pe care l-au avut 
basarabenii în opera de renaștere a vieţii naţio-
nale în ţinutul dintre Prut și Nistru, în procesul 
de naţionalizare a învăţământului și, in fine, în 
realizarea Unirii Basarabiei cu România.

Este cunoscut faptul că o anumită perioadă 
de timp (sfârșitul anului 1917 - sfârșitul anu-
lui 1918), Basarabia a fost singurul teritoriu 
românesc care a ofeirit cadrul favorabil luptei 
pentru realizarea unităţii naționale. Dacă după 
ocuparea Bucureștilor de către trupele germane, 
Iașul a devenit centrul politic unde și-a desfă-
șurat activitatea Guvernul Român, Casa Regală 
și alte instituţii, ale statului, apoi Chișinăul, 
după părerea unor militanţi naţionali, a devenit 
capitala românismului. În ţinutul dintre Prut și 
Nistru, din varii motive, au găsit caldă ospitali-
tate și teren propice desfășurării activităţii lor un 
mare număr de fruntași ai mișcării naţionale a 
românilor ardeleni și bucovineni.

Din martie și până la începutul lui noiembrie 
1918, la Chișinau, s-a aflat un grup de bucovi-
neni în frunte cu profesorul Ion Nistor, preșe-
dintele Comitetului refugiaţilor și voluntarilor 
ardeleni și bucovineni. Animaţi de „credinţa 
sfântă în dreptatea cauzei naţionale și în aștep-
tarea ceasului izbăvirii”, Ion Nistor și cei circa 
o sută de intelectuali bucovineni au desfășurat, 
atât în capitala Basarabiei, cât și în unele centre 
judeţene, o intensă activitate în vederea realizării 
dezideratului naţional. Intelectualii bucovineni 
– învăţători, profesori, ziariști, juriști etc. – (Ion 
Nistor, George Tofan, Liviu Marian, Octavian 

Ţopa și alţii) - au contribuit la organizarea, pe 
baze românești, a învăţământului și culturii 
din Basarabia, la constituirea presei în limba 
maternă, la cultivarea conștiinţei naţionale a 
românilor de la est de Prut, lucruri absolut 
necesare din perspectiva integrării acestei părţi 
de moșie în hotarele statului român.

În cadrul Universităţii Populare din Chiși-
nau, inaugurate în februarie 1918, profesorul 
istoric Ion Nistor a ţinut o serie de prelegeri 
despre istoria, literatura, etnografia și geografia 
Basarabiei și a tuturor românilor în general. 
Ulterior, textele acestor lecţii au stat la baza 
sintezei Istoria Basarabiei, care a văzut lumina 
tiparului în 1923 și care a rămas până în prezent 
o lucrare de referinţă privind istoria teritoriului 
dintre Prut și Nistru.

Profesorul Ion Nistor, participant la ședinţa 
Sfatului Ţării din 27 martie 1918, la care s-a votat 
Declaraţia de Unire a Basarabiei cu România, 
într-o intervenţie din presa basarabeană, avea 
să menţioneze importanţa acestui act istoric, 
subliniind că revenirea ţinutului dintre Prut și 
Nistru la Patria-Mamă, constituie „unul dintre 
cele mai mari, mai remarcabile și mai fericite 
evenimente din întreg trecutul neamului nos-
tru... și va rămâne incrustat cu litere de aur în 
letopiseţele acestuia ”.

La Congresul General al Bucovinei, Panteli-
mon Halippa, vicepreședinte al Sfatului Ţării de 
la Chișinau, avea să declare: „Pe noi ne poartă o 
putere providenţială din ţară în ţară românească 
și ne-a adus și aici, în Bucovina, și ne va purta 
și mai departe, în Ardeal, și în toate părţile care 
au nevoie de noi, până când această Dacie va 
fi spălată de străinism și să spunem că cerem 
dezrobirea noastră prin Unirea cu România”.

Este cunoscut că la Congresul General de la 
Cernăuţi a fost propusă formula unirii necon-
diţionate a Bucovinei cu Regatul României, o 
formulă deosebită de cea votată de Sfatul Ţării 
de la Chișinău, în primăvara anului 1918. Soli-
citat să explice cauzele ce i-au determinat pe 
basarabeni ca în primăvara anului 1918 să opteze 
și să voteze unirea condiţionată cu România, 
Pan Halippa a menţionat că la momentul unirii 
Basarabiei, contextul internaţional, era complet 
diferit de cel pe care-1 trăia lumea către sfârșitul 
anului 1918 și condiţiile de unire ale Basarabiei 
“nu erau chezășii împotriva României, ci împo-
triva guvernului din acel timp, care guverna cu 
baioneta germană la spate”.

Către toamna anului 1918 contextul politic, 
atât cel intern cât și cel internaţional, se modifi-
case substanţial. Unirea Bucovinei cu România 
s-a sincronizat cu fenomenul mai cuprinzător 
al formării statelor naţionale pe ruinele fostei 
monarhii austro-ungare. Din aceste conside-
rente, Pan Halippa menţiona că, „astăzi însă, 
când dușmanul s-a năruit, când regele însuși 
decretează împărţirea pământului ţăranilor 
și când suntem numai între fraţi, orice teamă 
ar fi zadarnică și orice rezervă, un element de 
slăbire”.

Reprezentanţii Basarabiei au salutat și au 
susţinut unirea necondiţionată a Bucovinei cu 
România, subliniind că aceasta este o cerinţă 
istorică a întregului popor român, este garanţia 
desăvârșirii procesului de formare a statului 
naţional român. În acest context, Pan Halippa 
i-a asigurat pe fraţii bucovineni că, în curând, 
Sfatul Ţarii își va revizui actul Unirii votat la 27 
martie 1918 și va proclama unirea necondiţio-
nată a Basarabiei cu România, lucru care s-a și 
întâmplat la 27 noiembrie/10 decembrie 1918. 

Ion Pelivan, ministrul Justiţiei în guvernul 
Basarabiei, în luarea sa de cuvânt la Congresul 
General al Bucovinei, a pledat pentru unirea 
tuturor forţelor naţionale întru atingerea sco-
pului măreţ de constituire a statului român. El 
spunea: „A venit ceasul când se va împlini visul 
tuturor românilor din toate timpurile. Acum 
ori niciodată să ne croim o altă soartă. Numai 
un singur lucru ne trebuie – ca toţi românii de 
sus și de jos să dăm mână cu mână. Dacă nu ne 
vom uni în aceste ceasuri, nu vom avea odihnă în 

mormânt. Urmașii noștri ne vor blestema pentru 
că nu ne-am folosit de aceste vremuri mari prin 
care trecem. Deci, să ne dăm mână cu mână cei 
cu inima română”. Astfel își încheia discursul său 
marele patriot Ion Pelivan.

Și în ziarul „Glasul Bucovinei”, principala tri-
bună a românilor bucovineni, cei patru mesageri 
ai Basarabiei și-au exprimat opiniile pe marginea 
evenimentelor pe care le trăia, la acea oră, întreg 
neamul românesc.

Ion Buzdugan, secretar al Sfatului Ţării, 
unul dintre cei mai aprigi și devotaţi luptători 
pentru unitatea naţională, scria: „Azi noi luptăm 
pentru cauza noastră naţională, pentru trezirea 
întregului neam de la Nistru până la Tisa. Ne 
batem pentru cauza neamului nostru, pentru 
idealul Unirii. Și această clipă a sosit pentru 
întreg neamul de pretutindeni. Ieri, ideea Unirii 
s-a împlinit în Basarabia, azi ea se împlinește în 
Bucovina și mâine [se va împlini] în Ardeal, așa 
că vom avea fericirea să avem o Românie mare”.

Cuvinte de înaltă simţire românească a publi-
cat în paginile ziarului „Glasul Bucovinei” și 
Grigore Cazacliu: „În istoria neamului românesc 
și îndeosebi în istoria moldovenilor, constata 
deputatul de la Chișinău, au fost înscrise două 
zile negre, pline de jale și de scârbă. Una e ziua 
când în anul 1775 s-a smuls de la sânul Moldovei 
cel mai scump și mai sfânt pământ și alta e ziua 
când călăul de muscal, în anul 1812, a răpit cea 
mai mare parte din vechea Moldovă. De atunci 
au început pentru neamul din aceste părţi zile 
de sclavie și de rușine...” 

Într-adevăr, sângerosul război mondial, dez-
naţionalizarea sub regim străin, înstrăinarea de 
neam i-au postat pe ostașii basarabeni și pe cei 
bucovineni pe părţi opuse, ostile, vrăjmașe, pe 
Frontul român. Feciorii români stăteau cu arme-
le îndreptate unii împotriva altora, chiar în tran-
șeele din imediata vecinătate de locul unde își 
dormea somnul de veci marele domn al strămo-
șilor lor – Ștefan cel Mare, la mănăstirea Putna. 
„Dar acu au venit și zilele dreptăţii, continua 
patriotul basarabean. Bocetele și strigătele flăcăi-
lor bucovineni și basarabeni care se ucideau unul 
pe altul în jurul Putnei, neavând pentru cine și 
[pentru] ce, au fost auzite de Voievodul Sfânt și 
el s-a înălţat din mormânt și a sunat din corn și 
noi vedem cum toată Moldova s-adună... La 27 
martie Basarabia, iar la 15 noiembrie Bucovina 
se unesc pentru totdeauna la vechiul trunchi al 
Moldovei. Sunt două zile mari, zile de dreptate, 
zile de răsplată pentru neamul nostru. Să fim, 
deci, cu toţii demni și vrednici de aceste zile, să 
fim la înălţimea vremurilor”.

După unirea Bucovinei cu România triumful 
ideii naţionale românești era asigurat. În acele 
clipe, liderii politici ai Basarabiei, Bucovinei, 
Ardealului și Vechiului Regat erau cu gândul 
la viitorul statului român, la organizarea lui pe 
baze democratice. Chiar în momentul când la 
Cernăuţi se vota unirea Bucovinei cu Ţara, Pan 

Halippa a găsit de cuviinţă să-și împărtășească 
opiniile sale privind perspectivele de dezvoltare 
ale statului român. El susţinea: „În aceste zile de 
bucurie, când se făurește unirea tuturor țărilor 
locuite de români într-un stat naţional unitar, un 
gând, care trebuie să preocupe pe conducătorii 
românismului mai presus de toate – este să ajun-
gem cât mai degrabă la acea unitate sufletească, 
care trebuie să fie pusă la baza statului român”..

Este evident că după o viaţă îndelungată în 
hotarele unor imperii străine interesului naţio-
nal, la 1918, românii se prezentau ca o naţiune 
departe de a fi unită “în cuget și simţiri”. „Trebuie 
să recunoaștem, constata liderul basarabean, că 
românii încă nu cugetă și simţesc la fel. Vederile 
și simţurile românilor diferă nu numai de la clasă 
la clasă, dar și de la provincie la provincie”. După 
formarea statului român, prin unirea Basarabiei, 
Bucovinei (la ordinea zilei era unirea românilor 
din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș), 
zidirea sufletului unitar românesc devenise o 
chestiune de interes naţional.

În paginile „Glasului Bucovinei” luptătorul 
basarabean pentru unitatea naţională atrăgea 
atenţia că deși, în decursul veacurilor, ţărănimea, 
atât cea din Basarabia, cât și cea din Bucovina și 
Transilvania, s-a manifestat ca purtătoarea sta-
tornică a naţionalităţii românești, ea, „totuși, n-a 
fost scutită de invazia străinismului cotropitor”. 
În acest sens, Pan Halippa susţinea că, imediat 
după desăvârșirea unităţii politice, statul va 
trebui să întreprindă o serie de acțiuni care să 
facă cu putinţă participarea ţărănimii la viaţa 
statului, măsuri chemate să amelioreze situaţia 
ei economică și culturală, să înlăture indiferenţa 
și să curme apolitismul. „Agenţii statului vor 
trebui să fie deprinși cu gândul, că ţărănimea 
nu-i numai un element ce trebuie condus, ci 
și un element care are dreptul de a fi servit de 
organele statului.

Numai așa vom ajunge un stat puternic și 
[numai] așa vom căpăta și acea unitate sufle-
tească, care astăzi ne lipsește”.

Unitatea sufletească a naţiunii române putea 
fi realizată prin democratizarea vieţii sociale. 
„Este îndeajuns cunoscută, menţiona Pan 
Halippa, puterea de unificare a democraţiei în 
viaţa statelor și de aceea nu-i nevoie să stăruim 
mai mult asupra lucrului acesta”. Liderul basa-
rabean își îndemna compatrioţii să se pătrundă 
cu toţii mai degrabă de gândul acesta și „prin 
democratizarea vieţii să pășim la făurirea sufle-
tului românesc unitar”. Democratizarea statului 
român era chezășia dispariţiei acelor „ziduri 
chinezești”, care despărţeau încă, atât clasele 
sociale cât și provinciile românești revenite la 
trupul ţării în 1918. 

SOLII BASARABIEI LA CONGRESUL GENERAL AL BUCOVINEI 
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Pentru a judeca drept, nu asculta numai toate vocile, ci ascultă și toate tăcerile. R. Wurmbrand

Sfaturi utile

Ce trebuie să faci în 
grădină în luna noiembrie

Noiembrie, ultima lună de 
toamnă. Chiar și cu o lună 
înainte de sfârșitul anului, 

grădina încă mai trebuie îngrijită. 
Dacă este o toamnă târzie și zăpada 
încă nu a căzut, treburile sunt și 
mai multe.

Toamna târzie ne întâmpină cu 
zile ploioase, friguroase și un peisaj 
monoton, specific lunii noiembrie. 
Un calendar al activităţilor acestei 
luni în grădină este binevenit chiar 
dacă majoritatea grădinarilor se 
gândesc deja la primăvară, când 
vor putea admira din nou frumuseţea plantelor 
îngrijite de-a lungul timpului cu pasiune.

Curăţaţi arborii, arbuștii și plantele care încă 
mai au o culoare verde de frunzele uscate. Aces-
tea pot atrage dăunători ce v-ar putea distruge 
recolta anul viitor. Frunzele le puteţi folosi 
pentru compost și pentru a acoperi pământul 
înainte de prima ninsoare.

Nu uitaţi de asemenea să treceţi pe lista 
activităţilor lunii noiembrie și pregătirea 
instrumentelor de grădinărit. După ce întregul 
sezon au contribuit la înfrumuseţarea grădinii 
merită ascuţite și pregătite pentru sezonul vii-
tor. Pentru a preveni degradarea ustensilelor de 
grădinărit, este obligatoriu să le cureţi foarte 
bine și să le speli. Șterge-le apoi cu o cârpă usca-
tă și unge-le cu puţin ulei. Acestea vor preveni 
uscarea lemnului și ruginirea metalului peste 
iarnă. Depozitează-le apoi în magazie pentru 
a fi ferite de ploaie și ninsoare.

În luna noiembrie, profitaţi de orice zi 
cu soare și organizaţi un picnic. Cu astfel de 
momente ne vom mai întâlni abia la primăvară.

Legumicultură
 Se încheie lucrările de recoltare a rădăci-

noaselor, vărzoaselor și prazului.
 Se continuă transportul și administrarea 

gunoiului de grajd.
 Se încheie lucrările de pregătire a terenului 

din grădini, eliberate în această lună de cultu-
rile legumicole cultivate.

 Se pregătesc în continuare răsadniţele, 
amestecurile nutritive și întregul inventar 
grădinăresc.

 Se verifică starea produselor legumicole 
depozitate în pivniţe, magazii, șanţuri, luându-
se măsurile necesare de păstrare în continuare.

 Se continuă lucrările de procurare a mate-
rialelor și construirea de noi solarii, tunele și 
răsadniţe.

 Se strânge folia de polietilenă, se curăţă și 
se depozitează corespunzător.

Pomicultură
 Se execută plantatul pomilor în noile livezi 

sau în goluri.
 Se continuă fertilizarea de bază și mobili-

zarea adâncă a solului.
 Se începe executarea tăierilor de rodire și 

de întreţinere a coroanei din toamnă.
 Se fac tratamente de iarnă împotriva 

bolilor și dăunătorilor ce iernează pe speciile 
pomicole. Tratamentele se fac după căderea 
frunzelor la temperaturi mai mari de 0 °C, fără 
gheaţă și zăpadă pe ramuri, în zilele fără vânt.

 Se pot planta arbuștii și pomii fructiferi 
când vremea permite.

Viticultură
 Se încheie fertilizarea și mobilizarea 

adâncă a solului.
 Se termină îngropatul, mușuroitul sau 

bilonatul viţelor.
 Se execută plantatul de toamnă a viţelor.
 Se realizează recoltatul coardelor altoi.
 Se îngrijesc strugurii supuși păstrării.

Floricultură
 Se încheie plantarea florilor cu bulbi în 

ghivece pentru forţare.
 Se efectuează controlul materialului 

semincer depozitat.
 Se pregătesc pentru forţat trandafirii.
 Se pregătesc pentru iernare plantele bia-

nuale și perene.

BUCATE DE POST

Ciorbă de fasole cu zeamă 
de varză
Ingrediente: fasole boabe, o ceapă, un 

morcov, o felie de ţelină, o rădăcină de 
pătrunjel, un păstârnac, un ardei, o lingură 
bulion, zeamă de varză, o lingură de făină 
pentru rântaș, frunze de ţelină, cimbru, 
mărar, piper, sare.

Mod de preparare: Se spală fasolea și 
se lasă la înmuiat de seara până dimineaţa 
în apă rece. A doua zi se fierbe câte 10-15 
minute în 2-3 ape care se aruncă, apoi se 
lasă să fiarbă până e gata. Putem fierbe mai 
multă, păstrând-o în pungi la congelator și 
o putem folosi când avem nevoie și suntem 
în lipsă de timp.

După ce a fiert, se călește ceapa tocată 
mărunt, în 2-3 linguri de ulei, apoi se adaugă 
morcovul dat pe răzătoare sau tăiat cubuleţe, 
ardeiul, ţelina, păstârnacul și rădăcina de 
pătrunjel tăiate cubuleţe și se călesc împre-
ună, se adaugă bulionul și se stinge cu puţină 
apă, lăsându-se așa câteva minute.

Între timp se pregătește făina, care se 
amestecă cu 2-3 linguri de apă, ca să nu 
se facă cocoloașe și se toarnă peste ceapa 
călită, completând cu apă și lăsând să fiarbă 
10 minute, după care se pune peste fasolea 
fiartă.

Se lasă să mai dea câteva clocote și se 
adaugă zeama de varză după gust.

Se potrivește gustul de sare, piper, se 
adaugă puţin cimbru și se ia de pe foc. Se 
asezonează cu frunze de ţelină tocate mărunt 
și mărar tocat fin.

Ciuperci umplute 
cu legume
Ingrediente: 1 kg ciuperci champignon, 

1 ceapă roșie mai mare, 1 bucată ardei gras, 
3-4 căţei de usturoi mai mari, 3-4 linguri ulei 
de măsline, mărar, piper și sare.

Mod de preparare: Se spală ciupercile și 
se îndepărtează piciorușele. Se presară cu 
sare și se pun într-o tavă unsă cu puţin ulei.

Se pun la copt timp de 10-15 minute, la 
200 °C. În acest fel își vor lăsa toată seva și 
nu vor fi prea suculente după coacerea finală. 
După cele 15 minute se scot ciupercile din 
cuptor și se scurg de apă. Ca să-ţi fie mai 
ușor, întoarce-le cu gura în jos și lasă-le așa 
timp de 5 minute. În acest fel se vor scurge 
cel mai bine.

În timpul în care se coc ciupercile, se taie 
cotorașele în bucăţi (mici, medii, mari, în 
funcţie de preferinţe) și se procedează la fel 
cu ceapa și cu ardeiul. Usturoiul se toacă și 
el cât mai mărunt. Se pun toate legumele la 
călit în puţin ulei (de floarea-soarelui sau de 
măsline). La final se adăugă sarea, piperul și 
mărarul tocat mărunt.

Se umplu ciupercile cu amestecul de 
legume și se pun din nou la copt timp de 
30-40 de minute, la 180 °C.

Sfaturi utile: Ciupercile trebuie să fie 
mari, pentru că în urma coacerii li se micșo-
rează considerabil dimensiunea, fiind greu 
de umplut cu amestecul de legume.

În loc de mărar se poate folosi oregano, 
busuioc (în funcţie de preferinţe).

Se consumă calde și sunt ideale lângă o 
porţie de orez.

Timpul de coacere poate să difere în func-
ţie de cuptor și de funcţiile folosite. Dacă 
dorești să fie mai suculente lasă-le timp de 30 
de minute, dacă vrei să fie mai crocante lasă-
le peste 40. Urmărește-le evoluţia și când 
consideri că au culoarea potrivită gustului 
tău, oprește aragazul.

LA  PLĂCINTE,LA  PLĂCINTE,

ÎNAINTE!ÎNAINTE!
Asociate cu toamna, cri-

zantemele rămân înflo-
rite până la căderea bru-

melor. Există foarte multe vari-
etăţi, cu flori de culori, parfum 
și forme diferite. Sunt excelente 
pentru aranjamente florale, 
atât în vase, cât și în grădini sau 
parcuri.

Vin de departe, din China și 
Japonia. Acolo trăiesc două surori 
ale crizantemelor pe care le știm 
cu toţii - crizantema japoneză 
(Chrysanthemum indicum) și crizan-
tema chinezească (Chrysanthemum 
chinensis). Primele sunt mici, în 
nuanţe de galben, iar cele chinezești 
sunt ceva mai mari, colorate în alb, 
roz sau diferite nuanţe ale acestora.

Crizantemele cultivate fac parte 
din specia Chrysantemum hortorum, 
care cuprinde mii de soiuri și culti-
varuri. Multe dintre ele sunt atât de 
diferite, încât cu greu ai putea spune 
că sunt rude apropiate.

Astfel, există crizanteme cu 
florile asemănătoare margaretei, 
anemonei, cu flori globuloase sau, 
dimpotrivă, aplatizate. Mărimea 
florilor variază și ea foarte mult, 

de la „piticele” cu diametrul de 5-6 
centimetri, până la uriașele de până 
la 25 de centimetri.

Culorile crizantemelor merg de 
la nuanţe închise de violet (soiul 
Accent), până la alb (soiurile Penny 
Lane, Luyona sau Breitner) sau 
galben (Axilia, Homaro, Graceland 
sau Frivoli).

Cultivarea crizantemelor
În România, ca și la noi, crizan-

temele nu rezistă la temperaturile 
scăzute de afară, de aceea toamna 
se mută în spaţii protejate, unde 
temperatura nu scade sub 5 grade 
Celsius, dar nici nu crește mai mult 
de 10 grade. Până în luna martie, 
crizantemele puse la iernat se udă 

rar, cât să nu se usuce complet 
pământul din vas.

În grădină sau pe terasă se scot 
în luna mai, chiar și în aprilie în anii 
mai călduroși. Trebuie să i se rezerve 
un spaţiu suficient, pentru că poate 
fi ușor sufocată. Pământul trebuie 
să fie bine îngrășat și udat periodic, 
începând odată cu sădirea.

Lucrările de îngrijire la 
crizanteme
Pentru a ajuta planta să înfloreas-

că toamna abundent, vârful plantei 
se ciupește, adică se scurtează cu 
aproximativ 5-10 centimetri. Acest 
lucru face ca ea să se ramifice la bază 
și să dea naștere, mai târziu, mai 
multor tulpini florifere.

În același scop se practică și 
copilirea, adică ruperea lăstarilor 
laterali de pe tulpini, la fel ca în cazul 
tomatelor.

Ultima lucrare importantă, și cea 
mai delicată, este bobocirea, lucrare 
specifică lunilor august-septembrie, 
când apar primii boboci de crizan-
temă.

Pentru că planta dă naștere, în 
vârful fiecărei tulpini, nu unuia, ci 
mai multor boboci florali, pentru a 
obţine o floare mare, normal dezvol-
tată, se alege unul singur, iar cei care 
au tendinţa să crească în jurul lui, se 
îndepărtează cu delicateţe.

Dacă sunt lăsaţi să crească, se vor 
sufoca unul pe celălalt, iar vârful tul-
pinilor florale vor căpăta un aspect 
neîngrijit.

În cazul speciilor pitice se dorește 
ramificarea tulpinii și lăstărirea, 
pentru un aspect bogat al plantei 
în ghiveci, caz în care se practică 
ciupirea vârfului; în cazul crizante-
melor de talie mare cultivate pentru 
florile lor, ideal este ca acestea să 
fie drepte, iar inflorescenţa cât mai 
mare, de aceea la acestea se practică 
bobocirea și copilirea.

Dragoş ŞERBAN

ÎN GRĂDINA CU FLORI

Crizantema, regina toamnei şi simbol al JaponieiCrizantema, regina toamnei şi simbol al Japoniei

Regulile de 
aur ale bunicii

(despre politeţe)
 Când vă treziţi, deschideţi imediat geamul și 

lăsaţi așternutul să se aerisească cât timp vă faceţi 
cele 5-7 minute de gimnastică și toaleta în baie.

 Nu rămâneţi în baie mai mult de 15 minute 
și nu plecaţi până nu o lăsaţi în perfectă ordine: 
geamul deschis pentru aerisire, gresia ștearsă de 
apă, tubul de pastă și sticla de colonie închise, lama 
de bărbierit uscată și pusă la locul ei, firele de păr 
scoase de pe pieptene etc.

 Folosiţi numai periuţa de dinţi și prosoapele 
proprii.

 Nu vă lăsaţi niciodată patul nestrâns și nu 
vă împrăștiaţi lucrurile prin cameră; e o gravă 
lipsă de politeţe și îi obligi pe ceilalţi să-ţi suporte 
neglijenţa și dezordinea.

 Nu daţi drumul aparatului de radio până nu 
cereţi îngăduinţa celorlalţi.

 Nu fumaţi într-o încăpere cu nefumători 
până nu cereţi permisiunea celor din jur.

 Nu vă așezaţi la masă cu toaleta netermina-
tă, cu bigudiurile în păr și cu șorţul de bucătărie 
nespălat de prea multă vreme.

 Nu vă beţi cafeaua citind ziarul: e un gest de 
impoliteţe faţă de ceilalţi.

 N-o lăsaţi pe mama să vă servească numai 
ea; faceţi cu rândul la adusul cafelei, la pusul și 
strânsul mesei.

 La masă aveţi grijă să vă sorbiţi ceaiul în 
liniște, fără să se audă nici un zgomot. Și linguriţa 
poate amesteca zahărul fără a isca furtuni sonore.

 Purtaţi numai bluze proaspăt spălate și 
călcate: cele din materiale sintetice capătă imedi-
at – din nefericire – mirosul transpiraţiei, trebuie 
deci foarte des spălate.

 Nu plecaţi niciodată de acasă cu ochii de la 
ciorapi deșiraţi.

 O fustă sau o rochie șifonată vă poate com-
promite întreaga înfăţișare, aveţi deci acasă întot-
deauna la îndemână fierul de călcat. Fiţi atente 
să nu plecaţi cumva de acasă cu tivul descusut la 
fuste sau mantou.

 Nu rămâneţi acasă, în orele după-amiezii 
sau de duminică, îmbrăcaţi în pijama, pijamaua 
aparţine exclusiv orelor nopţii.

 Nu vă plimbaţi prin casă cu bretelele la 
vedere, e disgraţios și mai ales nu vă repeziţi până 
la gard sau în curte în pijama sau papuci; e un gest 
de educaţie îndoielnică.

 Dacă primiţi oaspeţi nu rămâneţi cu papucii 
în picioare; încălţaţi pantofi, desigur cu tălpile 
foarte bine șterse.
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Era o vreme în care topinamburul 
(napul sau pe la noi i se spune gulie) 
era folosit destul de des, apoi a intrat 
într-un con al uitării, pentru ca acum 
să fie redescoperit și utilizat pentru 
beneficiile sale. Oamenii de știinţă 
l-au numit Helianthus tuberosus. 
Topinamburul, o plantă perenă, 
originară din America de Nord, este 
asemănătoare la aspect cu floarea-
soarelui. Pe alocuri i se mai spune 
măr de pământ, pară iernatică, para 
pământului, morcov porcesc, nap 
porcesc, rădăcina soarelui, anghinarea 
de Ierusalim. Treptat, topinamburul a 
devenit una dintre legumele cele mai 
folosite în bucătăriile întregii lumi, 
asta până când cartoful l-a depășit în 
clasamentul celor mai utilizate legume 
din lume.

Cunoscut la noi sub denumirea 
populară de gulie, această legumă are 
beneficii importante asupra sănătăţii, 
fiind recomandată în special persoa-
nelor care suferă de obezitate, diabet, 
osteoporoză, afecţiuni digestive, dar 
și boli ale aparatului cardiovascular. 
Așadar, tuberculii de nap asigură un 
nivel optim de energie organismu-
lui, având în compoziţie inulină, un 

hidrocarbonat care nu se transformă 
în glucoză.

Nutriţioniștii recomandă inclu-
derea topinamburului în alimentaţia 
persoanelor supraponderale, întrucât 
acesta are rolul de a combate senzaţia 
perpetuă de foame, furnizând totuși 
energia de care organismul are nevo-
ie. Pe lângă inulină, napul mai are în 
compoziţie un conţinut bogat de sub-
stanţe minerale și vitamine (vitamina 
A, vitaminele din grupa B, C, fier, 
potasiu, calciu, magneziu, zinc și iod). 
Cu acest arsenal de substanţe benefice 
organismului, napul reglează tensiu-
nea arterială și nivelul colesterolului, 
dar și nivelul de insulină.

Pentru că are un bogat conţinut 
de fibre, napul este recomandat atât 
în curele de slăbire, cât și la persoa-
nele care suferă de constipaţie, fiind 
recunoscut ca un remediu eficient în 
refacerea florei intestinale și a sănătă-
ţii colonului. Are efecte substanţiale 
și în cazul persoanelor care suferă de 
osteoporoză, ajutând organismul să 
asimileze calciul din celelalte alimente 
și sâ-l fixeze acolo unde este nevoie.

Tuberculii de napi, fierţi și pasaţi 
până când au devenit o pastă, dau 

rezultate foarte bune în afecţiunile 
respiratorii, combat tusea și facili-
tează expectoraţia, iar sucul proaspăt 
preparat din tuberculi are o acţiune 
benefică nu doar asupra căilor biliare, 
ci și a întregului organism, oferindu-i 
un nivel optim de minerale.

Dincolo de beneficiile aduse sănă-
tăţii, topinamburul este folosit din 
ce în ce mai des în bucătărie, ca 
ingredient principal în diferite reţete 
culinare, cum ar fi supa-cremă de 
topinambur, chifteluţe sau salate de 
crudităţi. Din tuberculii de topinam-
bur iau naștere și preparate dulci, cum 
este dulceaţa de topinambur Topolo-
veana, o dulceaţă fără zahăr adăugat 
și fără conservanţi, pe cât de benefică, 
pe atât de delicioasă.

Notă: Din partea aeriană (tulpină, 
frunze, flori în stare proaspătă, cât și 
uscată, din tuberculi) se fac băi foarte 
eficiente contra durerilor de oase.

Rodica PUŞCAŞU

MEDICINA NATURISTĂ

Noi suntem, sau am fost, unul din puţinele neamuri europene care am experimentat contemplaţia în suferinţă. Mircea Eliade

Hernia de disc poate apare în orice parte 
a coloanei vertebrale, de cele mai multe 
ori la nivelul inferior al coloanei (zona 

lombară). Uneori hernia de disc apare la nive-
lul gâtului (cervical) şi mai rar toracic.
Coloana vertebrală este compusă dintr-o serie de oase care 

se numesc vertebre, legate între ele printr-un disc interver-
tebral, format dintr-un inel exterior fibros și rezistent și un 
ţesut gelatinos elastic situat în centrul discului. Un disc inter-
vertebral sănătos este ca un amortizor, care conferă coloanei 
vertebrale o protecţie la șocurile produse de mișcări ample, 
cum ar fi fuga, săritul sau ridicarea unor greutăţi. Punctul slab 
al inelului exterior se află direct sub rădăcina nervului spinal 
și de aceea hernierea în această zonă va determina o compresie 
directă asupra nervului.

Dacă discurile sunt îndemne, au rol de amortizare a șocu-
rilor și de a menţine coloana vertebrală flexibilă. Când aceste 
discuri se deteriorează în urma accidentelor sau a îmbătrânirii, 
vor ieși în exterior sau se vor rupe, proces numit hernie de disc.

Dacă inelul exterior este lezat (rănit) prin traumatisme, 
slăbit prin îmbătrânire sau ca urmare a unor boli degenerative, 
poate da posibilitatea nucleului gelatinos, care se află sub presi-
une, să proemine (hernie contentă) sau să iasă din disc (hernie 
prolabată), ceea ce duce uneori la compresiunea nervilor sau a 
măduvei spinării, producând dureri, amorţeală sau slăbiciune 
în membre. În unele cazuri, simptomele pot fi ameliorate prin 
tratamente conservative cum ar fi medicamente, infiltraţii, 
repaus la pat și fizioterapie.

Cauze
- distrugerea discului sau degenerarea lui. Omul îmbătrâ-

nește, discurile vertebrale pierd o parte din lichidul care le 
menţine flexibilitatea.

- răniri la nivelul coloanei vertebrale, dezvoltându-se astfel 
fisuri la nivelul stratului exterior al discului. Materialul gelati-
nos din interiorul discului (nucleul), poate fi împins în afară 
prin fisurile din capsulă sau se poate rupe în bucăţi.

- o tensionare puternică sau o presiune crescută la nivel 
lombar.

- activităţile zilnice care supun spatele unui stres, ridicări 
vicioase, expuneri prelungite la vibraţii sau accidentări la sport.

Simptome
Simptomele depind de poziţia și mărimea herniei de disc 

și existenţa sau nu a compresiunii nervului:
- nu face presiune asupra unui nerv: se poate să nu dea 

dureri;
- face presiune asupra unui nerv: durere, amorţeală sau 

slăbiciune în zona prin care trece nervul.
Simptomele herniei de disc lombare :
- durere de picior (sciatică);
- durere în regiunea lombară și / sau durere în regiunea 

fesieră;
- în cazurile extrem de severe (sindrom de “coadă de cal”) 

apare pierderea controlului sfincterian manifestată prin 
incontinenţă urinară sau incontinenţă pentru materiile fecale;

- de obicei apare doar pe un picior;
- debut brusc sau graduat;
- poate fi constantă sau intermitentă;
- însoţită de amorţeală, furnicături, slăbiciune;
- se poate accentua la strănut, tuse, sau efortul de defecaţie;

- se poate agrava datorită șezutului, poziţiei bipede prelun-
gită sau răsucirilor;

- se ameliorează în timpul mersului, poziţiei întinse sau 
altor poziţii care relaxează coloana vertebrală și scad presiunea 
asupra discului herniat.

Diagnostic
Medicul examinator va evalua simptomele de durere de 

spate și de picior, printr-o examinare fizică și anamnestică.
Testele imagistice vor ajuta la confirmarea diagnosticului 

de hernie de disc :
Imagistica prin Rezonanţă Magnetică (RMN) confirmă 

diagnosticul, localizarea și severitatea herniei de disc, aducând 
și imagini detaliate ale ţesuturilor moi ale coloanei vertebrale.

Tomografia Computerizată (CT) poate confirma diagnos-
ticul și stabili localizarea și severitatea herniei de disc. CT-ul 
dezvăluie imagini detaliate ale structurilor osoase ale coloanei 
vertebrale.

Imagistica prin Rezonanţă Magnetică este preferată de 
obicei Tomografiei Computerizate pentru diagnosticarea 
herniilor de disc situate în regiunea lombară.

Radiografiile osoase, în general, nu sunt necesare pentru 
diagnosticarea herniilor de disc.

Alte analize de genul testărilor de sânge se pot realiza pentru 
a exclude alte condiţii medicale.

Tratament
În majoritatea cazurilor de hernie de disc este eficient 

tratamentul nechirurgical:
- fizioterapie;
- masaj;
- antiinflamatoare (non-steriodiene sau steriodiene);
- injectări epidurale cu cortizon.
Tratamentul are ca obiective:
- îndepărtarea durerii, a slăbiciunii musculare, a amorţelii 

de la nivelul piciorului, cauzată de lezarea anumitor rădăcini 
nervoase;

- revenirea pacientului la activităţile zilnice;
- prevenirea recurentei afectării coloanei și reducerea diza-

bilităţii date de durere.
Dacă simptomatologia nu se ameliorează sau nu dispare 

după 6 săptămâni, trebuie avut în vedere tratamentul chi-
rurgical.

Tratamentul chirurgical al herniei de disc este indicat de 
severitatea simptomelor, impactul lor asupra stilului de viaţă 
și consecinţele prelungirii compresiunii.

Dr. Horia STOICESCU, 
medic specialist Chirurgie generală

Dr. Ştefan DUMITRESCU, 
medic primar Anestezie & Terapie Intensivă

Sfecla roşie 
alungă 
răceala 
şi gripa

Bronșitele, constipaţiile, gripa, hipertensiunea, răceala, 
litiaza renală sunt doar câteva dintre afecţiunile care 
se pot vindeca mai ușor dacă, în timpul tratamentelor 

alopate, pacienţii consumă și sfeclă roșie.
Înlătură anemia
Sfecla roșie conţine cantităţi însemnate de fier, motiv pentru care tratea-

ză anemia, dar și betanină, săruri de potasiu (reglează tensiunea arterială 
și nivelul de colesterol), cupru, zinc sau mangan. Un nivel redus de cupru 
poate avea drept consecinţă încărunţirea precoce a părului, poate îngreuna 
procesul de consolidare a fracturilor și, în aceeași măsură, poate provoca 
dereglări în activitatea pancreasului. Lipsa zincului face ca funcţionarea 
organelor reproducătoare să fie deficitară. De asemenea, fără zinc, apetitul 
sexual scade, coșurile și punctele negre apar frecvent, iar numărul firelor 
de păr care cad este într-o permanentă creștere. Lipsa de zinc mai poate 
afecta vederea și provoca infarctul miocardic. Manganul este o altă sub-
stanţă fără de care funcţionarea organismului nu ar fi corespunzătoare. 
În cazul în care acesta nu este la nivelul necesar, ficatul poate fi atacat de 
distrofie adipoasă, iar nivelul zahărului în sânge crește.

Eficientă în bronşită cronică
Pentru că suntem în plin sezon rece și răcelile și gripele se întâlnesc la 

tot pasul, este indicat să fiţi pregătiţi cu un preparat realizat din suc de 
sfeclă, suc de roșii, suc de lămâie, suc de ceapă, mentă, sare, zahăr și piper 
negru măcinat. Cantităţile de care aveţi nevoie sunt: 300 gr suc de sfeclă, 
200 gr suc de roșii, sucul de la o lămâie, cinci linguri cu suc de ceapă, patru 
crenguţe de mentă, sare, zahăr și piper negru măcinat (după gust). Ames-
tecaţi aceste ingrediente și, după două ore, scoateţi menta. Preparatul se 
bea cu înghiţituri mici, de câte 50 ml, între mesele principale.

Dacă răceala este combinată cu amigdalită daţi prin răzătoare o legumă 
crudă, de circa 200 gr. Umpleţi un borcănel de 300 ml, adăugaţi una-două 
linguri cu oţet, apoi lăsaţi la macerat timp de trei ore, având grijă ca la 
fiecare jumătate de oră să amestecaţi. După cele trei ore stoarceţi sucul și 
adăugaţi puţină miere. Faceţi gargară cu acest suc la fiecare două ore, până 
când se rezolvă problema.

Pentru a scăpa de guturai puneţi în nas picături de suc de sfeclă. Pentru 
cei mai mici, sucul se amestecă bine cu apă fiartă și răcită, altfel ustură.

Și în caz de bronșită cronică, sfecla roșie s-a dovedit foarte eficientă. În 
acest scop, stoarceţi sucul dintr-un kilogram de legumă și amestecaţi-l cu 
un kilogram de miere, 500 ml vin roșu de casă, un pahar cu suc de morcovi 
și un kilogram de piersici fără pieliţă, fără sâmburi și feliate. Amestecaţi 
aceste ingrediente și puneţi-le într-un borcan, care se introduce într-un 
vas cu apă călduţă. Fierbeţi 12 minute, având grijă ca, după primul clocot, 
să preparaţi pe baie de aburi. Pe parcurs amestecaţi cu o lingură de lemn. 
Preparatul se păstrează în frigider. Beţi câte 75 gr dimineaţa, pe stomacul 
gol, după care mâncaţi o bucăţică de unt.

Prelungeşte viaţa pacienţilor
Folosirea sucului de sfeclă se pare că are efect benefic și în tratarea 

cancerului. Motivul îl reprezintă pigmentul care dă și culoarea specifică 
(roșu), care nu vindecă de cancer, dar prelungește viaţa pacientului. Pen-
tru a avea acest efect, este obligatoriu să se bea în fiecare zi 250-300 ml de 
zeamă proaspătă sau fiartă.

Dacă suferiţi de hipertensiune, din cauza căreia pot fi afectate mai multe 
organe, fitoterapia oferă o serie de reţete cu sfeclă, una dintre cele mai 
eficiente fiind următoarea: se amestecă o cană cu suc din această legumă 
cu o cană cu miere. Se beau câte două linguri de trei ori pe zi.

Pentru dureroasa litiază renală, o metodă foarte eficientă de eliminare 
a calculilor renali este consumul unui preparat realizat astfel: feliaţi subţire 
patru sfecle de mărime medie, curăţate, în prealabil, de coajă. Puneţi-le într-
un borcan de trei litri, peste care turnaţi apă rece de izvor sau de fântână. 
Aveţi grijă să lăsaţi deasupra un gol de 6 cm. Acoperiţi gura borcanului cu 
un strat de tifon și lăsaţi borcanul la temperatura camerei timp de opt zile, 
amestecând conţinutul zilnic cu o lingură de lemn. Lichidul se strecoară 
în alt vas și se păstrează în frigider. Preparatul se bea fără restricţii timp 
de cel puţin șase luni sau până la eliminarea pietrelor. Aveţi grijă ca pe 
parcursul tratamentului să vă preparaţi cantităţi noi de lichid, astfel încât 
să nu fiţi nevoiţi să faceţi pauză.

Rezolvă constipaţia
Dacă suferiţi de constipaţie puneţi la fiert cinci litri de apă de izvor sau 

de fântână. Când dă în clocot, adăugaţi 500-700 gr de sfeclă tocată și apoi 
luaţi de pe foc. Lăsaţi la infuzat trei ore și, după ce strecuraţi, amestecaţi 
cu 150 gr zahăr și o linguriţă cu drojdie uscată. Puneţi într-un loc cald, 
pentru 36 de ore. Beţi din acest lichid câte o cană în fiecare zi înainte de 
micul dejun. În perioada acestei cure renunţaţi total la alcool!

Ponturi!
- Un leac bun în lupta cu parodontoza este aplicarea pe gingia bolnavă 

a unui terci obţinut din sfeclă dată prin răzătoarea mică. Pasta de sfeclă 
se ţine pe zona afectată o jumătate de oră. Tratamentul trebuie repetat 
câteva săptămâni.

- Arsurile se vindecă rapid dacă se pun pe zona afectată frunze de sfeclă 
strivite în palme.

- După usturoi, sfecla roșie ocupă locul al doilea în topul vegetalelor 
care conţin cel mai mult fier.

Elena ŞERBAN

Hernia de discHernia de disc

Topinamburul, o legumă redescoperită
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Îi văd în fiecare zi, dimineaţa ori seara, la amiază 
sau la miezul nopţii, scotocind prin tomberoane. 
Unii stânjeniţi şi ruşinaţi, alţii obraznici, revoltaţi şi 

nemulţumiţi. Unii, deşi îmbrăcaţi cu haine ponosite, 
dar curate şi îngrijiţi, ceilalţi – scârboşi, murdari, plini 
de păduchi, râie şi nu mai ştiu ce... Mulţi dintre ei sunt 
oameni cu studii – profesori, medici, actori, ingineri, 
pe care valul vieţii i-a tot mânat pe alături de drum, 
deposedându-i de casă, masă, bani şi celelalte bunuri. 
Majoritatea, însă, au preferat să trândăvească în loc 
să muncească, să şmecherească, să fure, să trăiască 
pe seama altora, să se înfrăţească cu paharul. Ăsta e 
modul lor normal de viaţă...

Paraschiva 
MĂMĂLIGĂ

(Sfârșit. 
Continuare 
din Nr.10, 
octombrie)

D a r  c u m  a 
ajuns Mitică în stradă și de ce e supărat 
pe bădiţa Petrea?

După multe drumuri bătătorite 
până la ţară și înapoi, puterile lui bădi-
ţa începuse să cedeze. O iarnă întreagă 
n-au mai dat pe la casa părintească. 
Mitică nu avea păsări ori animale pe 
lângă casă. El nici cărarea nu-și curăţa 
pentru a ieși din ogradă când ningea. 
Se găsea câte un vecin mai guraliv 
de-i striga: „Măi Mitică, ai să te îneci 
în omăt! Ia pune mâna pe lopată de-l 
curăţă!” – „Nu mă omorî. Da ci, n-are 
cini? Sî vinî cii di la oraș, că oricum nu 
lucrează! Casa i a lor!”

Primăvara devreme, când încă 
zăpada nu se topise, bădiţa cu Irina 
au dat pe acasă. Soarele era sus de tot, 
iar Mitică dormea dus, învelit cu două 

cojoace. În casă frig (pentru că îi fusese 
lene să-și încălzească soba cu lemnele 
gata tăiate de bădiţa astă toamnă), 
peste el chiţcăiau câţiva șoricei, dan-
sând și încălzindu-se. Casa plină de 
găuri de șoareci, dezordine totală. De 
astă dată bădiţa Petrea n-a mai putut 
răbda. L-a apucat de gulerul cojocului 
și a început să strige la el: „Cum nu ţi-e 
rușine, leneșule, să ajungi în așa hal! 
Ne faci de râs tot neamul!”

„El, care l-a lipsit de casa părinteas-
că, să-i spună acum că el e acela care îl 
face de râs? Nu trece asta așa!”. 

La cel ticălos gândurile rele năvă-
lesc buluc. A tăcut în acel moment, 
dar setea de răzbunare îi dădea tot mai 
mult târcoale.

Bădiţa a mers la magazin și a cum-
părat otravă pentru șoareci. Au pus 
otravă în găuri și au plecat. Când s-a 
mai încălzit, au revenit să facă o mică 
reparaţie înainte de a intra în sărbă-
torile de Paști. Dar n-au mai apucat. 
Mitică părea fericit de vizita lor, dar 
umbla cu piatra în sân. Când masa era 
așezată, a strecurat otravă de șoareci în 
paharele lor. Irina n-a apucat să bea, 
lui bădiţa, însă, peste câteva clipe i s-a 

făcut rău. Irina a chemat ambulanţa, 
iar nemernicul de Mitică a ieșit ca 
fulgerul din casă și dus a fost. Se temea 
că-l înhaţă imediat poliţia.

Curăţenia de Paști au făcut-o bunii 
lor vecini, Adela și Pavel Chistol. Au 
astupat toate găurile de șoareci, au văru-
it, ca de obicei prispa și casa, au însămân-
ţat pământul. Căsuţa lui moș Dragomir 
și a tușei Anica a prins iar viaţă.

Bădiţa Petrea a trecut prin lungi 
și costisitoare tratamente. Mitică a 
umblat vagabondând numai el știe 
pe unde. Până la urmă a ajuns la oraș, 
în speranţa că poate află ceva despre 
bădiţa, poate își cere iertare. Cât era 
el de idiot, în suflet îi mai rămăsese o 
scânteie de omenie. Știa unde trăiește, 
căci nu de puţine ori fusese în vizită, 
dar n-a îndrăznit să-i calce pragul. 
Și-a amintit cu bucurie, că de câte ori 
venea în ospeţie, îi învăţa pe copii cum 
să joace box... cu mama lor, să lovească 
fără milă (dar acei copii au fost mult 
mai înţelepţi!). Ce putea să-și amin-
tescă, decât lucruri oribile, pe care le-a 
făcut? El părea amuzat de toate acestea. 

Bun-rău, dar era sânge din sângele 
lor și bădiţa Petrea a încercat de multe 
ori să-l caute, dar n-a reușit. Se simţea 
parcă vinovat că a fost prea dur cu el 
atunci. Era încrezut că Mitică demult 
s-a prăpădit, nu mai e printre vii. 
Mitică degradase într-atât, că chiar 
dacă îl întâlnea, nu-l recunoștea. Era 
un mort încă viu.

După acea întâmplare, bădiţa 
Petrea a rămas invalid pe viaţă. Nu mai 

era apt de muncă fizică și tot mai rar 
dădea prin satul de baștină. Nici Irina 
nu mai era în stare de una singură să 
facă faţă volumului de lucru de pe 
lângă casa socrilor. Dar cum rămânea 
cu promisiunea dată părinţilor, că, 
draga lor căsuţă va fi ferită de paragină 
și intemperii?

S-au sfătuit între fraţi s-o dea spre 
adopţie bunilor vecini Adela și Pavel 
Chistol cu dreptul de a locui în ea și 
de a prelucra pământul și cu condiţia 
că atunci când vor veni la mormântul 
părinţilor, să-i adăpostească pe fiecare 
dintre ei, chiar și pe Mitică, dacă o vrea 
să-i treacă pragul.

I-am ascultat întreaga-i spovedanie 
și am rămas șocată. Mi-a povestit cu 
atâta calm și seninătate în suflet! Nici 
o umbră de tristeţe pe faţa lui sau o 
părere de rău. Pe acasă n-a mai dat de 
atunci și nici cu unul dintre fraţi nu 
s-a întâlnit. A spus că lui îi este bine 
așa, se simte om împlinit și nu duce 
lipsă de nimic și de nimeni. Nu se mai 
teme acum nici de poliţie, că tot el este 
pătimitul. Până la urmă nu a uitat să 
menţioneze, totuși: „Pentru un sângur 
lucru îi mânţăniesc lui bădiţa – pentru 
că ne-o făcut pasport”. Eu am tăcut, 
dar eram curioasă să aflu care va fi 
argumentul. - „Chiar nu vreţi sî știţ la 
ci bun îmi trebu pasport, dacî dorm 
pi drumuri? Aţi uitat cî vin alegerli? 
La votare îmi dău tătdeauna câte un 
pachet de macaroane, un șip de oloi 
sau câti o vodcă, așă pentru chef. Di 
când mă ţin minte, am votat cu săcera 

șî ciocanu, da amu am sî votez cu stea-
ua, că ei au început să dăie și grecică”.

Eu am muţit de-a binelea. Oare câţi, 
Doamne, de-alde Mitică Cherdivară 
încap pe palma asta de pământ, care-
și vând și ţara, și neamul pentru un 
pachet de macaroane, o sticlă de ulei 
sau una de vin?..

P.S. M-am frământat mult până 
a scrie această poveste. Merită oare 
atâta atenţie aceste persoane? Până la 
urmă am concluzionat, că chiar este 
necesar de a bate alarma, de a-i scoate 
în lumina reflectoarelor în speranţa de 
a le acorda un sprijin, de a-i ajuta să se 
încadreze în câmpul muncii, de a-i ori-
enta spre o cale mai corectă. Deși sunt 
o povară și o rușine, ei sunt membri ai 
societăţii noastre. Cetăţeni cu drepturi 
depline în toate. Ei au dreptul la o 
viaţă mai bună. Tot ei au și dreptul la 
vot, dreptul de a decide soarta ţării și 
viitorul copiilor noștri. O fac cu mare 
plăcere, pentru un kilogram de orez, o 
sticlă de ulei șau mai degrabă pentru 
o sticlă de vodcă. Atâta costă viitorul 
nostru... Din păcate, cam 30-35 de 
procente din cei necăjiţi, chiar dacă 
nu toţi răscolesc prin tomberoane, 
votează pentru pachetul de macaroane 
mucegăite, care le ţine de saţ în ziua 
alegerilor, ca mai apoi să rămână 
înșelaţi, batjocoriţi, umiliţi, dezbră-
caţi, flămânzi și îngheţaţi următorii 
patru ani.

Grapefruit-ul 
te ajută să 

slăbeşti 4-5 kg 
în 12 zile!

Soarta este scuza celor slabi și opera celor tari. Nicolae Titulescu

FRUMUSEŢE

Galben, roz, alb sau roșu… Indiferent de culoare, are 
gust dulce-amărui și este foarte suculent. Acesta este 
grapefruit-ul, starul dietei cu grapefruit sau dieta 

Hollywood.
Mic dejun
1/2 grapefru-

it sau 120 ml de 
suc de grapefruit 
(neîndulcit)

2 ouă 
2 felii de bacon.
Prânz
1/2 grapefruit 

sau 120 ml de suc 
de grapefruit (neîndulcit)

Carne
Salată.
Cină
1/2 grapefruit sau 120 ml de suc de grapefruit (neîndulcit)
Carne
Legume.
Gustarea de seară
1 pahar suc de roșii sau 1 pahar lapte degresat.
Trebuie să repeţi meniul acestei diete în fiecare zi, timp de 

12 zile cel puţin, dacă dorești să pierzi 4,5 kilograme.
Sfaturi pentru dieta cu grapefruit:
Mănâncă grapefruit sau bea suc de grapefruit la fiecare masă.
Bea opt 8 pahare de apă în fiecare zi .
Nu elimina niciun element din dietă.
Limitează consumul de cafea.
Nu mânca între mese.
Untul poate fi adăugat la legume; le puteţi prăji folosind unt.
Nu sunt permise deserturi, pâine, legume albe, cartofi dulci.
Legumele permise în timpul acestei diete sunt: ceapa roșie, 

ceapa verde, ardei, ridichi, castraveţi, broccoli, spanac, salata 
verde, varza, morcovii și mazărea.Ţine dieta timp de 12 zile, 
apoi fă pauză 2 zile. O repeţi dacă este necesar.
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Clubul dietelor de slăbit

Când vine luna septembrie, este 
momentul să aruncăm o pri-
vire în dulap și să ne pregătim 

pentru perioada rece care va urma. 
Este o trecere mai grea de la mâneci 

scurte, rochii vaporoase și cămăși de in 
la pulovere croșetate, cardigane și jachete, 
de la sandale și papuci la pantofi și ghete. 
Însă nu trebuie să uităm că fiecare sezon 
vine și cu noutăţi în materie de modă. 
Toamna este un moment foarte bun pen-
tru a ne evalua garderoba și a o completa cu piese noi.

Revigorează aspectul hainelor tale respectând indicaţiile de 
îngrijire ale acestora. În sezonul rece, în garderobă sunt prezente 
ţesăturile mai groase, materiale precum: lâna, cașmirul, texturile 
croșetate, puful, blana artificială sau naturală, dar și fibre sintetice 
cum sunt acrilul sau polarul. Vrem să arătăm bine și să ne simţim 
confortabil în hainele noastre. Ce piese păstrăm? La care a venit 
timpul să renunţăm? Cu ce articole este nevoie să ne completăm 
garderoba?

Sortează hainele din garderobă
De la sezon la sezon, dulapurile noastre devin din ce în ce 

mai aglomerate. Moda se schimbă cu rapiditate și, tot cu aceeași 
frecvenţă, ajungem să adăugăm piese noi în garderobă. Însă nu ne 
debarasăm de ele în același ritm. Știm! Este foarte greu să renunţi 
la haine. Fiecare dintre noi are câteva piese preferate, de care nu 
se poate despărţi, sau haine cărora vrem să le mai dăm o șansă, 
sperând că le vom mai purta cândva.

Odată cu venirea unui nou anotimp, trebuie să facem ordine în 
garderobă. Așa că, a venit momentul să iei fiecare haină la mână 
și să îi hotărăști soarta. Folosește ideile de mai jos pentru a-ţi face 
munca cât mai ușoară.

Scoate toate hainele din dulap. Șterge și aspiră praful și lasă ușile 
deschise pentru ca acesta să se poată aerisi.

Uită-te atent la fiecare haină și fii onestă în ceea ce privește 
modul în care arată. Gândește-te dacă îţi place cu adevărat sau dacă 
te mai imaginezi purtând-o. Ca regulă, sunt șanse foarte mici să 
mai îmbraci o haină pe care nu ai purtat-o în ultimul an. Așa că 
mai bine renunţi la aceasta și faci loc în dulapul tău pentru articole 
vestimentare noi. Donează hainele care sunt într-o stare bună, iar 
pe cele care sunt deteriorate du-le la reciclat.

Spală, usucă şi calcă hainele
Ai finalizat una dintre cele mai dificile etape: sortarea hainelor. 

Acum a venit momentul să te ocupi de spălarea și reîmprospătarea 
aspectului acestora. Hainele pentru sezonul rece sunt realizate din 

materiale care au nevoe de curăţare 
foarte specifică. Este foarte ușor 
să stricăm un pulover din lână sau 
cașmir, dacă nu îl spălăm la tempera-
tura corectă. De surprize neplăcute 
putem avea parte și atunci când cură-
ţăm gecile de puf. De asemenea, nu 
trebuie să pierdem din vedere că în 
sezonul rece purtăm de obicei haine 
mai închise la culoare, care au nevoie 
de atenţie pentru a-și menţine inten-
sitatea nuanţelor. Când nu cunoști 

cerinţele specifice ale unui anumit tip de ţesătură sau nu îţi dai 
seama din ce material este realizat un articol vestimentar, este bine 
să citești recomandările de îngrijire.

Spală folosind programele adecvate. Mașinile de spălat rufe au 
programe special gândite pentru hainele din lână, cele umplute cu 
puf sau pentru articolele de iarnă. Acestea controlează temperatura, 
mișcările cuvei și aportul de apă pentru a oferi o curăţare blândă 
ţesăturilor și a preveni deteriorarea acestora.

Usucă-le corect. Uscarea rufelor pare un fapt banal, însă nu 
este deloc așa. De exemplu, lâna reţine foarte multă apă. De aceea, 
puloverele realizate din acest material nu trebuie atârnate deoarece 
se vor deforma sub greutatea apei. Cel mai bine este să le usuci pe o 
suprafaţă plană sau la uscătorul de rufe, folosind programul pentru 
articole din lână.

Calcă-le. Materialele din lână pot fi călcate, ţinând însă cont de 
câteva detalii. Folosește o staţie de călcat cu aburi. Calcă hainele 
pe dos aplicând deasupra o bucată de material, necesară pentru a 
proteja ţesătura de contactul cu o temperatură prea înaltă și pentru 
a preveni efectul de strălucire.

Completează-ţi garderoba cu piese noi
Orice garderobă are nevoie de completări. Vrem să arătăm cât 

mai bine și să fim în pas cu trendurile. Fă cumpărături în mod 
inteligent, alegând piesele în care merită să investești mai mulţi 
bani și cele pentru care este în regulă să cheltuiești ceva mai puţin.

Orice garderobă pentru sezonul toamnă/iarnă este important 
să includă o serie de obiecte vestimentare de bază precum: o bluză 
neagră cu mâneca lungă, un pulover din lână sau cașmir, un car-
digan, o haină din stofă, o cămașă din blugi, eșarfe, o rochie cu 
mâneca lungă, o fustă midi. Pentru acestea caută modele cu o croială 
clasică, care nu se vor demoda foarte repede. După ce ai bifat lista 
articolelor de bază, completează-ţi garderoba cu piese care sunt în 
trend. Înainte de a cumpăra o haină, gândește-te cu ce ai putea să 
o combini pentru a-ţi alcătui cât mai multe ţinute. De asemenea, 
ţine cont și de cerinţele de îngrijire ale respectivei haine, pentru a 
ști de la început cât de greu sau de ușor este de întreţinut.

Cum să îţi pregăteşti hainele pentru purtat în sezonul rece

ÎNTÂMPLĂRI ADEVĂRATE

M i t i c ă  ş i  v o t a r e a  (II)
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Pentru mine, limba română e distanţa dintre inimă și umbra ei, care se numește suflet. Fănuș Neagu

Arborele din care curge metal

Fapt...„divers”

Castele elveţiene desprinse din basme
Încă din Evul Mediu, în aceas-

tă ţară apărată de munţi, s-au 
construit cele mai solide și 

mai frumoase fortăreţe care au 
existat vreodată. Superbele cas-
tele din Elveţia sunt o mărturie a 
preocupării localnicilor pentru 
conservare și apărare. Unele 
dintre aceste fortificaţii impre-
sionante arată, pur și simplu, de 
parcă sunt desprinse din basme.

Castelul Rapperswil
Chiar dacă este înconjurat de 

lacul Zürich, castelul se numește 
acum „Muzeul Naţional al Polo-
niei”. Acest lucru se datorează 
unei întâmplări ciudate din istoria 

recentă, în urma căreia construc-
ţia, cândva lăsată în paragină, 
a fost restituită unui imigrant 
polonez. Înăuntru, te poţi uita 
îndeaproape la niște vechi carcere 
medievale.

Castelul Oberhofen

Lacul Thun capătă un aer de 
basm datorită acestui castel din 
secolul al XIII-lea. Oberhofen a 
fost extins de-a lungul secolelor 
și acest lucru este vizibil datorită 
stilurilor variate care includ fresce 
în stil romanic și un salon turcesc 
pentru fumat. Camerele și gră-

dinile au fost restaurate cu grijă, 
pentru a-și recăpăta grandoarea 
de altădată.

Castelul Tarasp
Castelul Tarasp se află în satul 

cu același nume. Fortăreaţa este 
situată pe vârful unui deal și le 
oferă vizitatorilor o priveliște 
senzaţională cu lacurile și munţii 
pentru care Elveţia este, pe drept 
cuvânt, cunoscută. Iniţial, însă, 
acest castel din secolul al XI-lea a 
făcut parte din Austria. Citadela 
este proprietate privată, iar acce-
sul este interzis. Cu toate acestea, 
poţi vizita multe alte camere, 

inclusiv capela, înscriindu-te 
pentru un tur.

Castelul Chillon

Chillon este cel mai vizitat și 
cel mai cunoscut castel din Elveţia 
– nu este greu să înţelegem de ce. 
Construcţia se află pe o insuliţă 
stâncoasă în mijlocul Lacului 
Geneva. A fost folosit între seco-
lele al XII-lea și al XVI-lea de către 
conţii de Savoia pentru a controla 
traficul de pe lac. Aspectul de 
basm al castelului te va cuceri, de 
aceea îţi va fi greu să crezi că aici 
s-a aflat cândva o temută închi-
soare de stat.

Animale care au puteri ce par supranaturale
Din când în când, întâl-

nim câte un animal cu 
abilităţi atât de ieșite din 

comun, încât par a fi suprana-
turale. Natura a înzestrat unele 
fiinţe cu puteri extraordinare, la 
care oamenii pot doar să viseze. 

Suricata

Cercurile negre din jurul ochi-
lor suricatei au un rol mai impor-
tant decât cel estetic – acestea 
acţionează ca niște ochelari de 
soare naturali. Negrul estompea-
ză strălucirea soarelui pe blana 
din jurul ochilor, permiţându-le 
suricatelor să se uite direct la cer 
și să vadă la distanţe mari. Acest 

lucru îi dă posibilitatea santine-
lei, o suricată solitară care stă de 
pândă, să observe prădătorii care 
se apropie și să-și alerteze familia.

Pasărea-liră
Oare cui nu i-ar plăcea să poată 

învăţa limbi străine cu ușurinţa 
cu care aceste păsări reproduc 
orice sunet nou pe care îl aud? 
Masculii păsării-liră își petrec o 
mare parte a timpului încercând 
să atragă femele. Ei fac acest lucru 
imitând sunetele produse de alte 
20 de specii de păsări, dar și sunete 
produse de om, cum ar fi alarmele 
mașinilor și zgomotul drujbelor! 
Această caracteristică unică, ală-
turi de penele din coadă, lungi de 
70 de centimetri, îi fac neîntrecuţi 
în curtarea femelelor.
Şoarecele spinos
Șoarecele spinos poate renunţa 

la bucăţi întregi din piele pentru a 

se elibera din strânsoarea prădăto-
rilor. Mai mult, el este capabil să își 
crească din nou pielea, cartilajul, 
blana și chiar și glandele sudoripare, 
odată ce acestea au fost îndepărtate. 
Cercetătorii cred că mamiferele ar 
putea avea aceleași gene care permit 
regenerarea la reptile, însă șoare-
cele spinos este singurul mamifer 
cunoscut care deţine astfel de gene, 
fără ca ele să fie recesive.

Oposumul
Poate că ai auzit de abilitatea 

oposumului de a face pe mortul 
atunci când este atacat, însă știai 
că animalul este și invulnerabil la 
venin? Da, mamiferul respectiv 

are în sânge o substanţă care neu-
tralizează veninul de șarpe. Acest 
lucru explică motivul pentru care 
șerpii au devenit un fel de mâncare 
regulată în dieta oposumului.

Hipopotamul
Hipopotamii s-au adaptat 

căldurii extreme secretând o 
substanţă roșie care seamănă cu 
transpiraţia. Ea este, de fapt, un 
lichid uleios care se evaporă și 
ajută la scăderea temperaturii cor-
pului. Funcţionează, de asemenea, 
ca antibiotic, loţiune hidratantă 
și loţiune pentru plajă totodată.

Delfinii şi balenele
În timp ce dorm delfinii și 

balenele își opresc activitatea 
cerebrală doar pe jumătate. Astfel, 
aceste animale își refac energia și 
se odihnesc în timp ce își ţin lite-
ralmente un ochi deschis, pentru a 
supraveghea împrejurimile.

Un parc din Franţa a angajat şase ciori 
pentru strângerea gunoaielor

Știm deja că păsările din 
familia corvidelor (Corvidae) 
sunt extrem de inteligente. În 
prezent, șase corbi au fost antre-
naţi pentru a strânge gunoaiele 
din parcul tematic „Puy du Fou” 
din vestul Franţei. De fiecare 
dată când Boubou, Bamboo, 
Bill, Black, Bricole și Baco depo-
zitează un muc de ţigară sau alte 

bucăţi mici de gunoi într-un 
dispozitiv special, le este oferită 
o recompensă. Conform Science 
Alert, ideea i-a venit antre-
norului de șoimi Christopher 
Gaborit. În cadrul spectacolului 
său, ciorile sunt antrenate să ia 
trandafiri din public pentru a-i 
aduce unei prinţese. Așadar, 
acesta a început să antreneze 

corvidele pentru a realiza o sar-
cină în schimbul căreia primesc 
o recompensă. Ciorile și-au 
început munca recent și lucrea-
ză patru zile pe săptămână sub 
supravegherea unui membru al 
parcului, a cărui sarcină nu este 
să verifice dacă ciorile își fac 
treaba, ci dacă oamenii aruncă 
voit gunoi pe jos pentru a fi luat 

de păsări. Obiectivul nu este 
doar de curăţare a parcului, ci și 
de conștientizare a vizitatorilor 
privind aruncarea gunoiului 
pe jos: „Scopul ciorilor este să 
educe oamenii. Este un mod 
amuzant prin care le poţi arăta 
că nu pot arunca peste tot hâr-
tii”, a declarat directorul parcu-
lui, Nicolas de Villers. 

AntologiaAntologia
„Natura”„Natura”

Omul nu poate să facă 
un lucru la toţi să placă 

din „Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea”
de Anton PANN

Hogea s-apucă odată ca să-și facă un cuptor,
Pe nevasta sa-mprejuru-i având-o de ajutor;
După ce-l isprăvi însă, după cum lui i-a plăcut,
Veni un vecin și-i zise că nu e bine făcut,
Pentru că l-a-ntors cu gura către vântul de apus,
Ci era să fie bine spre miazăzi să-l fi pus;
Altul viind zise iară: - Hogea, ce bine făceai
Cătră răsărit cu gura cuptorul de-l întorceai;
Altul iar îi zise: - Hogea, eu în locu-ţi de eram,
Cuptorul spre miazănoapte cu gura lui îl puneam.
Văzând Hogea că la nimeni lucrul lui nu i-a plăcut,
Îl strică ș-apucând iarăși, pe rotile l-a făcut;
Dup-aceea din prieteni în vreun fel de îi zicea,
El se apuca îndată ș-într-acolo-l întorcea.
Și așa Nastratin Hogea cu cuptorul învârtit,
Al fiecăruia gustul și plăcerea i-a-mplinit
Zicând: - Câtă osteneală pentr-un cuptor avui eu,
Ca să-l fac pe gustul lumii, iar nu după placul meu.

1. Ce teoretician italian al statului 
a elaborat în lucrarea sa principală 
„Principele”, o concepţie politică 
după principiul „scopul scuză 
mijloacele”?
Niccolò Machiavelli (1469-1527). Teoria 

sa ascundea dorinţa ca Italia să se unifice sub 
conducerea unui principe puternic. El a con-
siderat că pentru atingerea acestui scop orice 
mijloc este justificat, chiar și violenţa și crima. În 
perioada iluminismului european din secolul al 
XVIII-lea, „machiavelismul” a fost stigmatizat și 
considerat imoral atunci când o putere despotică 
apela la mijloacele lui. 

2. Cu ce gen de drame a obţinut 
Molière (1622-1673) cele mai mari 
succese?
Cu comediile în care a ridiculizat slăbiciu-

nile și viciile oamenilor. Molière (Jean-Baptiste 
Poquelin) este considerat întemeietorul teatrului 
francez modern. Multe dintre comediile sale cu 
o formă desăvârșită sunt jucate și astăzi: „Mizan-
tropul” (1667) și „Avarul” (1668).

3. Cum au fost descifrate hieroglifele 
egiptene?
Datorită celebrei pietre de la Rosette, desco-

perită în campania din Egipt efectuată de Napo-
leon Bonaparte în 1799, la care au participat o 
serie de oameni de știinţă. În 1822, Jean-François 
Champollion a descoperit secretul hieroglifelor 
cu ajutorul inscripţiei gravate în piatră, al cărei 
text era scris atât în limba egipteană veche, cât 
și în greacă. 

4. Care sunt atribuţiile căştilor 
albastre?
Căștile albastre sunt soldaţi înarmaţi ai 

O.N.U. trimiși într-o zonă de criză pe baza unui 
mandat emis de O.N.U. Sarcina lor este aceea de 
a asigura pacea în zona respectivă. 

„Cultură generală. 3000 de întrebări şi 
răspunsuri”, Matthias Edbauer 

Metalele grele precum nichelul sau zincul sunt ultimul lucru lângă care plantele 
și-ar dori să crească. Un anumit grup de organisme vegetale, însă, reușește să 
„consume” metale toxice. Cercetătorii au studiat „Pycnandra acuminata”, un 

arbore ce crește pe insula din Noua Caledonie. Conform BBC, experţii consideră că acesta 
utilizează nichelul pentru a se apăra de insecte. Rășina copacului are, de obicei, culoarea 
albastră-verzuie, deoarece conţine în proporţie de 25% acest metal toxic. 

„Pycnandra acuminata” este un arbore ce 
ajunge la 20 de metri înălţime și se regăsește 
în pădurile tropicale din Noua Caledonie”, a 
declarat dr. Antony van der Ent, cercetător din 
cadrul Universităţii din Queensland. Afinitatea 
neobișnuită a arborelui pentru nichel a fost 
observată iniţial în 1970 – de atunci studiile 
privind astfel de plante, denumite hiperacumu-
latoare, s-au înmulţit. 

Pycnandra (și alte organisme de acest tip) a 
fost cercetată cu ajutorul sincrotronului DESY 
din Hamburg, prin intermediul tehnicilor cu 
raze X: „Cu ajutorul unui microscop poţi observa 
structurile, dar nu îţi poţi da seama exact ce sunt. 
Însă la sincrotron, lumina este foarte puterni-
că, iar detectorul este extrem de rapid, ceea ce 
înseamnă că poate fi analizată înainte ca proba să 
degradeze”, a declarat dr. Kathryn Spiers. 

În prezent, savanţii încă încearcă să desco-
pere de ce au evoluat plantele astfel, însă pro-
babil factorul uman nu a fost una dintre cauze. 
Specialiștii speră ca plantele hiperacumulatoare 
să poată fi utilizate pentru curăţarea solurilor 
în care se află materiale toxice provenite din 
activităţile oamenilor. 

Selecţie de Tudoriţa ALBU 
după: www.bbc.com; www.chillon.ch; www.nature.com; 

www.descopera.ro; www.timeline.com

Să ne-mbogăţim 
cultura generală
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Valurile isto-
riei și, une-
ori, ale Vis-

tulei (Wisła) n-au 
fost prea blânde cu 

el. Vremurile grele prin care a trecut, 
însă, nu l-au înăsprit, ci, dimpotrivă, 
l-au făcut să răsară mai puternic și mai 
șlefuit. Deși pe durata celui de-al Doilea 
Război Mondial a fost mai puțin dis-
trus în comparație cu alte așezări, de-a 
lungul secolelor, invaziile și ocupațiile 
străine, conflictele armate, împărțirile, 
fragmentările și dezmembrările Polo-
niei de către imperiile învecinate, 
l-au pus de câteva ori în situația de 
a renaște din propria 
cenușă. Fostă capitală și 
centru cultural, acade-
mic, artistic, economic, 
Kraków (cum i se zice 
în poloneză) rămâne 
a fi un oraș dinamic, 
grațios și prietenos cu 
oamenii care au norocul 
de a-l cunoaște. 

„ Dr umu l  Regal” 
(„Droga Królewska”) 
reprezintă cea mai 
ef ic ientă  c a le  spre 
inima și esența Cra-
coviei, deși rătăcirea 
pe străduțele lătural-
nice este, cel puțin, 
la fel de încărcată de 
emoție și semnificație 
pentru privitor. Vizita-
torii și localnicii, pot, 
printr-un exercițiu de 
imaginație, să „pășească” prin poarta 
timpului care ar putea prea bine să fie 
reprezentată de fortificația gotică din 
nordul Centrului Vechi – Barbacana 
Cracoviei (Barbakan) – și pe parcursul 
acestui traseu care duce către dealul 
Wawel, unde se află castelul cu același 
nume (reședința de altădată a monar-
hilor), să reconstituie procesiunile 
solemne ce se desfășurau pe această 
rută presărată cu o bogată varietate 
de monumente arhitectonice. Imediat 
după ce treci de Barbakan și ajungi sub 
Poarta Sfântului Florian (Brama Flo-
riańska), ți se deschide în fața ochilor o 
vedere laterală a impunătoarei Bazilici 
Sfânta Maria (Kościół Mariacki) care, 
cu cele două turnuri de înălțimi dife-
rite (cel mai înalt – de 80 m), te face să 
realizezi, chiar dacă ești foarte riguros 

în privința ideii de echilibru vizual, că 
asimetria arhitecturală, în „mâinile” 
potrivite, are un farmec aparte. 

Cu cât străbați mai mult strada 
Floriańska, apropiindu-te de lăcașul 
romano-catolic și, respectiv, de Piața 
Centrală (Rynek Główny), cu atât mai 
intens simți pulsul Cracoviei. Fie că 
privești în dreapta, în stânga, înapoi 
sau înainte, înțelegi tot mai clar moti-
vele pentru care orașul vechi medieval 
(Stare Miasto, cu precizarea că include 
mai mult decât centrul istoric), face 
parte, începând cu 1978, din Patrimo-
niul UNESCO. În Rynek Główny te 
întâmpină un lung șir de birje albe gata 
să-ți ofere, contra cost, un tur pitoresc 
al orașului, ajutându-te să te integrezi 
și mai mult în atmosfera sa actuală și 
de odinioară. Ocazional, dar cu precă-

dere seara, ai șansa de a te delecta și cu 
muzică live. Unele elemente și clădiri 
ale pieții, datorită stilurilor abordate 
(gotic, renascentist, neoclasic), îți pot 
aminti de o combinație dintre Staro-
městské náměstí (Praga), Piazza San 
Marco (Veneția), Grand-Place (Bruxel-
les) ș.a. Aici se găsește, pe lângă Bazilica 
Sfintei Maria, Turnul Primăriei (Wieża 
Ratuszowa), Hala Postăvarilor (Suki-
ennice), Biserica Sfântului Wojciech 
(Kościół św. Wojciecha), monumentul 
lui Adam Mickiewicz, toate fiind încon-
jurate de case-bijuterii. Dacă stai cel 
puțin o oră, ceea ce este foarte probabil 
ținând cont de cât de ușor te trage aceas-
tă piață în mrejele sale, vei avea ocazia 
de a asculta melodia unei trompete 
(Hejnał mariacki) sunând din Kościół 
Mariacki. Aceasta, se va întrerupe, însă, 

subit, în memoria trompetistului ucis 
de o săgeată trasă în gâtul său, atunci 
când încerca să avertizeze locuitorii  
referitor la atacul mongolilor (secolul 
al XIII-lea). 

Călătoria continuă, mai departe, pe 
Grodzka în direcția Wawelului, cândva 
casa legendarului „dragon” învins de 
un cizmar în timpul domniei lui Krak 
(fondatorul Kraków-ului), punctul de 
pornire și nucleul așezării/târgului/
citadelei, destinația finală a ceremoni-
ilor regale, astăzi locul de veci a foștilor 
suverani și un excelent punct de obser-
vare a orașului de jur-împrejur. Până a 
ajunge acolo, însă, simți cum plimbarea 
prin Cracovia te poartă parcă pe rit-
muri alternante dintre un vals și o noc-
turnă a lui Frédéric Chopin. La subsolul 
măreței Catedrale Wawel (Rólewska 

Bazylika Archikate-
dralna śś. Stanisława i 
Wacława na Wawelu) de 
care a fost foarte atașat 
în mod deosebit Karol 
Wojtyła (Papa Ioan Paul 
al II-lea; născut în apro-
pierea Cracoviei – în 
Wadowice), vei putea 
observa copia fidelă a 
medalionului mormân-
tului din Paris a roman-
ticului compozitor, ală-
turi de sicriul în piatră a 
poetului Adam Mickie-
wicz și alte personalități 
poloneze. La parter – 
majoritatea sarcofage-
lor monarhice. 

Între zidurile caste-
lului se află palatul pro-
priu-zis, o curte interi-
oară a sa, apartamentele 

private, saloanele oficiale, o serie de 
săli de expoziții (muzee), trezoreria 
Coroanei, peștera dragonului, mulți-
mulți pereți „îmbrăcați” în iederă și, 
pentru a te bucura de o panoramă mai 
extinsă – câteva turnulețe în care poți 
urca. Pentru a explora teritoriul castelu-
lui și pentru vizitarea unei bune părți a 
catedralei nu se percepe nicio taxă, însă 
pentru restul – de la 3 până la 18 zloți, 
în dependență de obiectivul propus. 

Dacă te prinde ora amurgului aici 
(dar și în orice alt moment al zilei), poți 
încheia plimbarea coborând pe malul 
Vistulei și luând un vaporaș de lemn pe 
apele acestui râu. Admiră din depărtare 
cum lumina soarelui de asfințit pune în 
valoare și mai clar spiritul cetății, a isto-
riei ce-o inspiră și expiră atât Wawelul, 
cât și întreaga Cracovie.

LUMEA

Puterea stă-n unire. Gheorge Asachi

Din poșta redacţiei

O mare iubire: Bradul Unirii…
Orașul învingătorOrașul învingător

Bradul Unirii din comuna Diviciorii Mari Bradul Unirii din comuna Diviciorii Mari 

Piaţa Centrală (Rynek Główny), Cracovia Piaţa Centrală (Rynek Główny), Cracovia 

Castelul Wawel scăldat Castelul Wawel scăldat 
de apele fluviului Vistulade apele fluviului Vistula

Teatrul Juliusz Słowacki din CracoviaTeatrul Juliusz Słowacki din Cracovia

Prof. univ. dr. Vasile ŞOIMARU

Această poveste a bradului Unirii am 
auzit-o pentru prima dată de la un 
octogenar, un Om și un Român, 

ambele cu majuscule, de lângă castelul Bran, 
mai exact dintr-o mahala a orașului Bran, 
numită Predeluţ, de care, cum s-ar zice, m-am 

îndrăgostit de la prima vedere și mi-a devenit prieten pentru toate 
zilele câte mi-au mai rămas să le trăiesc. Se numește Alexandru 
Lupescu, bucureștean la naștere, dar medicii i-au recomandat să 
lase capitala celor mai sănătoși ca el și să se mute într-o localitate 
de la munte, dacă vrea s-o mai ducă vreo zece ani. Și s-a mutat la 
Bran. De atunci au trecut mai bine de două decenii și Omul nostru 
pășește fericit pe Terra, sănătos, chiar dacă nu-i „sănătos tun”.

Alexandru Lupescu a auzit povestea Bradului Unirii, la rândul 
său, de la un minunat prieten, conducătorul corului Bisericii 
ortodoxe din Predeluţ-Bran, Ioan Rotar, originar din comuna 
Diviciorii Mari, judeţul Cluj. A. Lupescu scrie o carte de memorii, 
pe care urmează s-o tipărească în viitorul apropiat, care conţine 
un capitol despre acest prieten și despre povestea pe care a auzit-
o de la el. Iată acest fragment din manuscrisul încă neredactat 
al viitoarei cărţi de amintiri a domnului Alexandru Lupescu pe 
care dumnealui mi l-a oferit în calitate de cadou/surpriză mie, 
dar și prietenilor și fraţilor noștrii din România și din jurul ei.

***
„…Ieri când am ajuns (la Diviciorii Mari-n.n.) și m-am dat 

jos din mașină, nu m-am uitat nici în stânga, nici în dreapta. Din 
pricina ploii am băgat capul între umeri și n-am văzut nimic. 
Acum nu mai plouă, soarele e timid, dar norii s-au risipit. E 
lumină, o lumină blândă. Și ce văd? În faţa casei părintești, în 
partea dinspre biserică stă înfipt în pământ o minune de brad. 
Înalt, majestuos, provocator, parcă înfruntând istoria. Mă uimește 
cutezanţa cu care înfruntă cerul ridicându-se semeţ peste casa 
părintească a lui Ioan.

- Amice, îi spun. Ce e cu bradul ăsta imens ? De ce nu-l tai ? 
Dacă vine o furtună  puternică, îl dă jos și îţi distruge casa!

Ioan, parcă pregătit la o astfel de avertizare, calm și sigur de 
el, îmi răspunde fără pic de ezitare :

- Câtă vreme trăiesc eu, nimeni nu-l va da jos ! Și pornește dârz 
spre casă, deschide poarta, dar se oprește dorind să-mi mai spună 
ceva. Eu rămăsesem pe loc cu ochii pe bradul falnic încercând să 
înţeleg ce rost are să stai cu sabia lui Damocles deasupra capului. 
Mă îndrept spre Ioan și când ajung lângă el, îmi pune bărbătește 
mâna pe umăr, se uită lung la mine, apoi începe să-mi vorbească 
de parcă nu aș fi meritat explicația ce a urmat:

- Bradul ăsta, începu el, a fost adus de la Alba Iulia, la 2 decem-
brie 1918. Bunicul meu, primarul satului nostru, Ioan Rotar, da, îl 
chema ca pe mine, tot Ioan Rotar, a participat la Marea Adunare. 
Ca și el, când s-a terminat Adunarea de la Alba Iulia, toţi partici-
panţii satelor au primit de la organizatori câte o ploscă din lemn cu 
vin negru pentru drumul spre casă, dar și câte un puișor de brad 
pe care să-l planteze în sat, fie în faţa primăriilor, fie în alt loc ales 
de oameni. Bradul trebuia să devină peste ani un simbol al Marii 
Uniri a Românilor. Așa că, atunci când  tatăl meu, Grigore, mi-a 
spus povestea asta am hotărât că îl voi ocroti ca pe ochii din cap 
și nimic nu poate opri ca acest simbol să dăinuie de acum încolo!

Ioan avea ochii umezi, de câteva ori glasul i se poticnise. 
Voiam să-l îmbrăţișez. M-a luat pe după umeri și m-a condus 
în casă. Multă vreme n-am putut să mai scot vreun cuvânt. Era 
cea mai puternică lecție de patriotism de care avusesem parte în 
întreaga mea viaţă. Iar amicul meu, Ioan Rotar, devenise, ca și 
bradul de la poarta casei sale părintești, simbolul statornicirii 
prieteniei noastre…”

***
Auzind la Bran, în seara zilei de 1 octombrie 2016, această 

poveste citită de autor din manuscrisul viitoarei sale cărţi, am 
parcurs, apoi, într-o jumătate de zi 300 km de drum printre dea-
lurile și văile ardelene, frumoase de nedescris și pline de istorie 
românească, fără însoţitor, dar cu cheia de la casa bunicului lui 
Ioan Rotar, casă care la Marea Unire, temporar, a servit drept edi-
ficiu al primăriei. În această casă și azi se mai păstrează portretele 
Regelui Unificator, Ferdinand și al Reginei Maria, și alte vestigii 
din perioada Marii Uniri. Am fotografiat fiecare centimetru 
pătrat de casă, de brad, de curte, fântână din curte etc. pentru că 
filmam Istoria, și acești „participanți” la Unire pe care i-am mai 
prins… în viaţă!

Vedere spre Bazilica Sfintei MariaVedere spre Bazilica Sfintei Maria
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Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul. Grigore Vieru
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Pentru românii 
c a r e 
respi-

ră cu aerul 
patriei și le 
bate  inima 
românește , 
anul 2018 îi 
cheamă sub 
steagul Marii 
Uniri.  Peste 
100 de ani, a 
venit timpul 
să proclamăm 
deschis, fără 
e c h i v o c ,  c ă 
pe românii de 
pretutindeni îi 
unește o singură ţară, o singură 
conștiinţă, o singură credinţă, 
vorbesc aceeași limbă. Aceste 
mărturii de simţire și trăire româ-
nească sunt exprimate în Anul 
Centenar și trimise parcă pe unda 
unui ecou: „Auziţi voi, neamuri 
și popoare... adevărul istoric 
al românilor!” Presa, radioul, 
televiziunea – toate unite într-o 
singură voce a mass-mediei, au o 
misiune socială, dar și de credin-
ţă, să reașeze prin cuvânt adevărul 
istoric, despre românii care au 
fost despărţiţi teritorial. 

Revista NATURA a publicat 
pe parcursul anului 2018 pagini 
cu articole speciale și deosebite, 
dedicate Centenarului Marii 
Uniri, iar în ediţiile din august și 
octombrie ne-a bucurat cu supli-
mente de excepție. În ediția din 
octombrie, cu  materiale cu argu-
mente tematice. „Lecţia de româ-
nism a românilor de la răsărit” de 
acad. Ioan-Aurel Pop, președinte-
le Academiei Române, am primit 
o sinteză aparte care susţine argu-
mentat că românii, fără deosebire 
de provinciile teritoriale,  au fost 
uniţi prin conștiinţa credinţei și a 
limbii încă în secolul al XIV-lea. 

Viitorul României, menţionează 
academicianul, a fost scris de 
marii exegeţi ai culturii româ-
nești care „au pornit din Ţara de 
Sus ai glorioasei Ţări celei mari 
a Moldovei”: Mihai Eminescu, 
Nicolae Iorga, Mihail Kogălni-
ceanu, Ciprian Porumbescu etc. 
În ediția din luna august, sinteza 
„Se mai poate face astăzi unirea?”, 
întrebare retorică pentru mine, 
este o altă lucrare edificatoare, 
bine argumentată din punct de 
vedere economic, cultural, al 
prof. dr. Petrișor Gabriel Puiu. 
Reunirea, susţine profesorul, este 
dreptul nostru istoric, dar rămâne 
a fi și obligaţia noastră. 

Aceste ediţii speciale, care au 
apărut cu sprijinul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni, 
sunt un suport important și 
necesar pentru noi, cadrele didac-
tice, pentru studenţi și elevi, în 
convingerea că frumuseţea unui 
neam, așa cum este cel românesc, 
a rezistat prin credinţă și cultură.  

Silvia STRĂTILĂ, 
profesoară de Limba şi 

Literatura Română,
 Liceul Teoretic „Vasile 
Alecsandri”, Chişinău

CE NUME PURTĂMCE NUME PURTĂM
Dr. Maria COSNICEANU

CIOMÂRTAN
Numele Ciomârtan are la bază cuvântul unguresc 

(maghiar) csimertan cu sensul „blazon, herb, stemă”, 
cuvânt existent și în numele unguresc Csomortan, și în 
numele topic din Ardeal Csikcsomortan. În Ardeal există 

și numele topic Ciomârtanul. Numele Ciomârtan este atestat în documentele 
moldovenești: Ciomârtan, mare vătav de hânsari și pârcălab de Soroca, la 1599; 
Ciomârtan, mare vornic, pribeag în Ţara Românească, la 1608; Ciomârtan 
(Ciumărtan) din Ionășești, la 1623; Simion Ciomărtan, din Drăghicești, la 
1616. La 1774 numele Ciomârtan este atestat în ţin. Dorohoi: Dumitrașco 
Ciomârtan, Ioniţă Ciomârtan și Lupul Ciomârtan. Și azi, în jud. Dorohoi 
există numele topic Ciomârtanul. În documentele basarabene, la 1781, sunt 
numiţi Ioniţă și Ioan Ciomărtan, stăpâni ai moșiilor Vlădeni și Culiceni din 
ţin. Cernăuţi. După cum se vede din atestările documentare, forma corectă 
a numelui respectiv în limba română este Ciomârtan. Toate celelalte forme 
care circulă în prezent la noi – Cemartan, Cemortan, Cemârtan – sunt devieri 
de la forma corectă, tradiţională.

Azi, în republică, cu numele corect Ciomârtan, scris Ciomîrtan, sunt 
înregistrate numai 2 persoane, cu forma Cemîrtan – 803 persoane, cu forma 
Cemortan – 365 de persoane și cu forma Cemartan – 15 persoane.

GORDILĂ
Numele Gordilă este un derivat cu sufixul augmentativ -ilă de la prenumele 

creștinesc Gordie, înscris în calendarul creștin ortodox la 3/16 ianuarie. La 
origine Gordie este numele unui rege frigian, nume atestat în latină în forma 
Gordius și preluat de greci în formele: Gordianόs, Gόrdion și Gόrdios. Frigia 
este o regiune istorică situată în centrul Asiei Mici, pe teritoriul actual al Tur-
ciei, unde în sec. VIII înainte de Hristos a existat un puternic regat frigian cu 
vechea capitală Gordion, după numele regelui său. Aici Alexandru Macedon 
a tăiat nodul gordian. Din latină Gordius, trecut apoi la greci Gordios, prin 
creștinism, a ajuns la popoarele europene, la slavi (bulgari, ruși, ucraineni) 
Gordii, Gordei, la români, în onomastica creștină veche au fost atestate for-
mele: Gorde, Gordul, Gordie, Gordiţă, Gordilă, Hordu. În documentele basa-
rabene, la 1770 este atestat Ion Gordul, vornic de poartă. În Recensământul 
Moldovei de la 1774, în ţin. Vaslui sunt atestaţi: Ștefan Hordilă, Vasile Hordilă, 
Ioniţă Hordilă, în satul Cozmești; Grigoraș Hârdilă, în satul Oșești; Năstase 
Hordilă, Sava Hordilă, în satul Șofrâncești.

Azi, în republică, cu numele Gordilă sunt înscrise 276 de persoane, cu 
forma Gordilă – 148, cu numele Gordea – 38 de persoane, Gordan – 18, 
Gordin – 12, Gordon – 6, Gordiţa – 7, Gorduz – 6 persoane, cu formele ruse 
și ucrainene: Gordei – 149 de persoane, Gordeev – 92; Gordienco – 407 și 
Gordienko – 4 persoane.

ZOTA
Numele Zota are la bază prenumele calendaristic Zόtic, 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 fiind atestat și toponimul Zoticești. În docu-
mentele moldovenești predomină formele Zatic și Zota. La 1593, 1616 este 
atestat Zota (Zota Tzigura), pârcălab de Hotin, ginerele lui Petru Șchiopu; la 
1609 – Zota, vameș, martor în Suceava; la 1610 – Zota, negustor din Siret; la 
1616 – Zota din Soroca, martor. La 1671, în documentele Orheiului, este ates-
tat Zota, vătavul de Boșcana, martor la o vânzare de moșie. 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 Zota și Necula Zota; în satul Grozești – Toderașco 
Zota și Vasilache Zota; în satul Gheţeoani (înglobat în Visterniceni) – Petre 
Zoti și Petre Zatic.

Personalităţi marcante cu numele Zota au fost: 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 Statului din 
Iași. Membru corespondent al Academiei Române.

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

Scrisoarea luniiScrisoarea lunii

Mărturii de simţire şi trăire românească 
TE-AM REVĂZUT...

M-am născut în satul Abaclia, 
raionul Basarabeasca , străve-
che vatră românească. Orășelul 

Basarabeasca e unit cu satul meu de 
baștină. Când îi pronunţ numele, îmi 
amintesc și satul Abaclia, unde locuiesc 
rudele dragi, și satul Sadaclia, unde am 
lucrat 5 ani și unde am mulţi prieteni, sate 
scumpe inimii mele…  Când zic Basara-
beasca, am în vedere valea Cogâlnicului, 

satele din copilăria 
și tinereţea mea…

Ala MÂRZA-
TURBAL

DOR DE ABACLIA…
Departe-s de casă, departe… 
Și-aceste meleaguri îmi plac, 
Dar gândul adesea mă poartă 
La tine, sătucul meu drag.
Văi mândre privirile-mi fură, 
Stânci nalte, cascade m-atrag, 
Dar sufletu-mi cere căldură 
Din stepa-ţi fierbinte, sat drag.
Aici, între splendide maluri, 
Își poartă azi Nistrul cărunt 
Povestea-i pe coame de valuri, 
Aș sta ore-ntregi să-l ascult,
Da-n minte alt râu îmi apare – 
Cogâlnic. Al câtulea veac 
Vrea setea grea să ţi-o potoale 
Cu apa-i puţină, sat drag!
Și-aicea cresc roade mănoase, 
Și mere, și pere se fac, 
Da’-mi pare că nu-s mai gustoase 
Ca poamele tale, sat drag.
Când plec de la tine, cu gândul 
Că voi reveni mă împac, 
Mă-nchin sărutându-ţi pământul 
Cu sacrele-i datini, sat drag.
…La BAȘTINĂ gândul mă cheamă, 
Mi-e dor de salcâmul din prag, 
De CASĂ, de TATA și MAMA, 
De tine, SĂTUCUL meu DRAG.

Eliminarea deşeurilor marine şi fl uviale – o nouă abordare
Centrul de Consultanță Ecologică Cahul a organizat 

conferința de lansare a proiectului „MARLENA – Marine 
and River Litter Elimination” – Eliminarea deșeurilor 
marine și fluviale – o nouă abordare, proiect în cadrul 
Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 
2014-2020. Proiectul are ca scop unirea forțelor împo-
triva poluării Bazinului Mării Negre, râurilor, ariilor 
protejate și rezervațiilor naturale din apropierea Bazi-
nului Mării Negre. Partenerii proiectului sunt din 5 țări: 
Turcia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina. Durata 
proiectului: 24 luni.

Evenimentul de lansare a avut loc la 9 noiembrie 2018, 
în s. Slobozia Mare, municipiul Cahul, cu participarea 
autorităților publice locale din regiunea Prutului de Jos, 
agenți economici, ONG-uri. În cadrul acestei conferințe 
au fost prezentate obiectivele, activitățile și rezultatele 
așteptate ale proiectului. Responsabilii de proiect au 
accentuat importanța acțiunilor de conștientizare și 
educare a pub licului în ceea ce privește problemele legate 
de deșeurile marine și fluviale prin acțiuni comune de 
reducere a deșeurilor râurilor și a celor marine. O atenție 
deosebită este acordată dezvoltării unui comportament 
ecologic și responsabil în rândul tinerilor.

Principalul rezultat al implementării proiectului va fi 
creșterea gradului de conștientizare și educare a publi-

cului în ceea ce privește problemele legate de deșeurile 
marine și fluviale, promovarea bunelor practici de 
management al mediului legate de tratarea și eliminarea 
deșeurilor, reducerea poluării și a depozitării ilegale a 
deșeurilor (prin activități de investiții și sistem on-line 
de semnalizare), consolidarea acțiunii comunitare, pro-
movarea și organizarea de diverse campanii de curățare, 
tabere ecologice, evenimente de conștientizare etc.

Artur NEBUNU, manager de proiect, 
Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul

Petrişor Gabriel PEIU 

R omânia este astăzi, ca întotdeauna de altfel, una dintre cele două state importante pentru Republica Moldova, alături de Federația Rusă. Teritoriul dintre Prut și Nistru are o semnificație și o valoare regională și strategică numai pentru București și Moscova, din motive și în contexte, evident, diferite. În afară de români și de ruși, niciun stat european sau vreo mare putere globală nu are preocupări serioase, constante sau importante în privința Republicii Moldova. Nicio capitală relevantă pe plan european sau chiar regi-onal nu prioritizează în vreun fel ce se întâmplă la Chișinău.
Pentru România, Republica Moldova reprezintă mult mai mult decât un stat vecin: are o populație cu opt din zece locuitori de etnie română, are aproape o treime din cetățeni cu dublă cetățenie (română și a Republicii Moldova), este parte integrantă a istoriei românești, și a politicii românești actuale regionale și continentale, este principalul subiect al oricărei manifestări românești în afara granițelor. Și, poate cel mai important, o largă majoritate a cetățenilor români (trei sferturi dintre ei) consideră că Repu-blica Moldova este, de fapt, Basarabia ocupată de trupele străine de trei ori (1812, 1940 și 1944) și că locul acestei provincii istorice românești este înapoi în România. Nu există niciun politician important din România care să nu admită că se gândește la un viitor comun pentru basarabeni și români. Lumea, la București, nu crede cu adevărat că Basarabia este Republica Moldova.

Rusia, în schimb, are o altă abordare: Republica Moldova este fosta gubernie țaristă Basarabia, este și fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, cea mai cuminte și supusă republică neslavă din URSS. Pentru Moscova, Basarabia a fost și rămâne instrumentul de presiune împotriva României, este „cârligul“ cu care, de multe ori, proaspăta și rebela Românie era adusă înapoi cu picioarele pe pământ, este ancora de menținere în zona estică a României europene. Tocmai de aceea, statul țarist/sovietic/rus a conceput un monstru hibrid: a amputat sudul și nordul Basarabiei (aruncând părțile tăiate ucrainenilor) și a încercat să unească Basarabia cu Transnistria, rezultând o construcție strâmbă și neadecvată – RSSM. Moscova consideră că Repu-

blica Moldova trebuie ținută captivă în spațiul rus, ca un tampon care să oprească la vechile bariere sovietice lumea occidentală; în plus, Moscova o ține ostatică pentru a nu permite României să aibă o formă naturală, optimă.
Ce opțiuni are Republica Moldova?Realist vorbind, Republica Moldova are trei opțiuni:

• Să rămână neutră, valorificând statutul de aso-ciere și încercând să devină, totuși, membru al Uniunii Europene;
• Să se alăture cumva spațiului rus, fie prin aderarea la orice construcție de tipul Uniunii Economice Euroasiatice, fie prin renunțarea la parcursul de aderare la Uniunea Europeană;• Să se unească cu România, devenind o parte a lumii transatlantice (NATO plus Uniunea Europeană).

Fiecare dintre acestea presupune un anumit drum, niște costuri și niște beneficii specifice. Fără pretenția de a realiza o analiză riguroasă, încercăm să evaluăm fiecare opțiune, pentru a descoperi caracteristicile cele mai vizibile ale acestora.Ce ar însemna Reunirea cu România a Republicii Moldova?
În mod evident, Reunirea ar aduce actualul teritoriu și actuala populație dintre Prut și Nistru în interiorul comunității euroatlantice, adică actuala Republică Moldova ar fi parte din Uniunea Euro-peană, nu ca entitate de sine stătătoare, ci ca parte integrantă a României.

Din punct de vedere economic, Reunirea cu România ar aduce următoarele:• Pensii la nivelul celor din România;• Salarii în domeniul public la nivelul din Româ-nia;
• Acces la fondurile structurale afectate de Uni-unea Europeană pentru România;• Salarii în mediul privat apropiate ca nivel de cele din România;

• Acces la piața muncii unică europeană;• Accesul firmelor dintre Prut și Nistru la o piață mult mai mare decât cea actuală;• Accesul la investiții străine la fel de intens ca cel pentru România;

• Obținerea diferitelor forme de protecție spe-cifice statelor membre ale Uniunii Europene: intrarea depozitelor bancare ale cetățenilor sub incidența garantării de către Banca Centrală Europeană, recunoașterea diplomelor și cali-ficărilor și echivalarea acestora, regularizarea problemelor legate de dreptul de proprietate intelectuală;
• Accesul la forme mult mai substanțiale de finanțare a afacerilor și accesul la un mediu bancar mult mai sofisticat și mult mai dez-voltat;

• Garantarea securității granițelor rezultate după Reunire și, implicit, garantarea afacerilor și investițiilor realizate;• Obținerea unor ratinguri bancare mult supe-rioare;
• Obținerea autonomiei financiare pentru localități, adică ruperea dependenței de alocațiile subiective ale guvernului central;• Accesul neîngrădit și gratuit la instituții de învățământ performante, mult mai bine cotate în clasamentele internaționale.

August 2018  Ediţie specială   Se distribuie în mod gratuit

Revista NATURA vă pro-pune o ediție specială deo-sebită, cu fragmente dintr-o lucrare bine argumentată „Se mai poate face astăzi Unirea?!”, scrisă de doctorul Politehnicii din București, ex-consilier a doi prim-miniștri ai României, Petri-șor Gabri el Peiu și tipărită în anul 2017 la editura Litera. Precum spune Petrișor Gabriel Peiu în prefață la carte, „de prea multe ori, subiectul Reunirii celor două state românești, care în anii ’90 aduna milioane de oameni pe ambele maluri ale Prutului, a devenit astăzi un proiect șoptit cu sfială de către toți actorii publici de la București și Chișinău”. Autorul spune că ceea ce părea atunci un eveniment firesc și așteptat, este astăzi considerat un subiect greu, pentru care „acum nu e momentul!”. 
„Dar când va veni acel moment? Dacă noi nu îl vom provoca și nu îl vom produce acel moment nu va mai veni niciodată. Deși trăim în epoca celei mai rapide tehnologii de comunicare, pare că românii de pe cele două maluri ale Prutului sunt la ani lumină unii de alții: viața a devenit diferită și nu mai împărtășim aceleași preocupări; traiul în state diferite ne-a schim-bat modul de a fi: românii s-au conectat total la statutul de parte a Uniunii Europene, iar românii din Republica Moldova s-au izolat de istorie într-un colțișor de lume”, scrie Petrișor Gabriel Peiu.„Fiecare generație are nevoie de un ideal care să o definească. Reunirea poate fi idealul generației noastre. Reunirea este dreptul nos-tru, dar rămâne și obligația noas-tră”, conchide autorul în prefața lucrării.

Citiți, înarmați-vă cu argu-mente și transmite-ți din mână-n mână această ediție specială, care îi poate ajuta pe moldoveni să iasă din mlaștina minciunilor dodonis-te și a propagandei străine!

Ediţie specială realizată de revista NATURA, cu suportul financiar al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

SE MAI POATE FACE AST ZI UNIREA?

Catedrala Reîntregirii Neamului 
Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iuliadin Alba Iulia

Dun rea la CazaneDun rea la Cazane

ROMÂNIA - ara lui Decebal, 
ROMÂNIA - ara lui Decebal, tefan cel Mare, Mihai Viteazul, 
tefan cel Mare, Mihai Viteazul, Petru Rare , Alexandru Ioan 

Petru Rare , Alexandru Ioan Cuza, Mihai Eminescu, Nicolae 
Cuza, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Constantin Brâncu i, 
Iorga, Constantin Brâncu i, Grigore Vieru, Lucian Blaga, 
Grigore Vieru, Lucian Blaga, Tudor Arghezi Tudor Arghezi 
ROMÂNIA - ara mea i a ta! 
ROMÂNIA - ara mea i a ta! 

Academician Ioan-Aurel POP 

În loc de prefa

Ascultam, elev încă fiind, la 
Brașov, în Șchei, pe notele 
„Baladei”, un mesaj despre 

premiera operetei „Crai Nou”, 

petrecută în 1883, în marea sală de festivităţi a Lice-

ului „Andrei Șaguna” și eram îndemnat de dascălii 

mei să nu uit. Mă gândeam atunci – și gândul acesta 

s-a întărit mereu – că cea mai frumoasă doină româ-

nească, auzită vreodată de mine era, fără îndoială, 

această „Baladă” sau tânguirea bucovineanului fără 

noroc numit Ciprian Porumbescu. Plângeau în notele 

ei – după gândul meu de-atunci – toţi codrii Arbo-

roasei, invocând vremuri de demult, când din Ţara 

de Sus pornise destinul glorios al Ţării celei mari a 

Moldovei, despre care aveam să aflu mai apoi de la 

alt moldovean – Nicolae Iorga – că fusese „a doua 

libertate românească”. Abia mai târziu am înţeles 

versul „Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul”, din 

cea mai frumoasă poezie despre ţară, despre Româ-

nia, scrisă vreodată pe acest pământ, anume „Ce-ţi 

doresc eu ţie, dulce Românie!”. Cum a putut Mihai 

Eminescu – născut la 1850 în aceeași Ţară de Sus – 

când Moldova lui era împărţită între Turcia, Austria 

și Rusia, Transilvania era provincie a Austriei, iar Ţara 

Românească era privită încă de unii drept provincie 

privilegiată a Imperiului Otoman, trăind apoi, după 

1859, într-o ţară care abia se forma, să prevestească 

viitorul României cu un optimism așa de tonic? Mai 

apoi, aveam să aflu că și cea mai frumoasă și mai 

exactă definiţie a patriei române tot un moldovean 

o dăduse, anume Mihail Kogălniceanu. Pentru el, pe 

la 1843, patria era „toată acea întindere de loc unde 

se vorbește românește”, iar „istoria naţională” era 

„istoria Moldovei întregi, înainte de sfâșierea ei, a 

Valahiei și a fraţilor din Transilvania”. Astfel, marele 

istoric romantic a dovedit că România exista înainte 

de proclamarea sa oficială în urma deciziei oamenilor 

politici; el era convins că România dăinuia de când 

exista limba română, iar limba noastră se născuse 

– se știe – odată cu poporul nostru. O limbă este ca 

un organism viu, care se naște, crește, se dezvoltă și 

moare odată cu poporul care a creat-o și căruia i-a 

servit drept mijloc de comunicare. Definirea patriei 

prin limbă este tulburătoare, iar această definire vine 

la noi dintr-un trecut îndepărtat. Nu este de mirare 

că tot un moldovean – Alexe Mateevici – a scris, la 

1917, cea mai frumoasă odă dedicată limbii române: 

„Limba noastră-i o comoară…”. Mult în urma lor, 

vine munteanul Nichita Stănescu (cu „Patria mea 

este limba română”), inspirat de pomenitele modele.

Oare toate aceste definiţii românești de excepţie 

– adevărate mărturii de simţire românească – date 

de moldoveni, să fi venit numai în epoca avânturilor 

romantice ale secolului naţionalităţilor, când lumea 

intelectuală se trezea la conștiinţă naţională și se 

străduia să îndrume în același sens și masele de jos? 

Unii au și fost, de altminteri, ispitiţi să afirme, cu des-

tulă ușurinţă, că naţiunea este o construcţie recentă, 

datorată exclusiv intelectualilor, aceia care i-au învăţat 

pe oamenii simpli că au origine comună, că vorbesc 

aceeași limbă, că au aceleași credinţe și tradiţii etc. 

De aceea, s-a vorbit despre „inventarea naţiunii”, 

cam în felul în care se născocise locomotiva cu aburi, 

motorul cu ardere internă sau zborul cu aparate mai 

grele decât aerul… Era ca și cum un grup de oameni 

ar fi avut ideea cu totul nouă să-i pună pe bulgari, pe 

munteni și pe sârbi la un loc, cu scopul de a face o ţară 

sud-est europeană numită, să zicem, „Balcania” sau 

„Romslavia”. Ni se spune că numai întâmplarea a voit 

ca valahii din Ţara Românească să fie plasaţi alături 

de moldoveni și alături de transilvăneni, cu scopul de 

a forma România – o construcţie destul de artificială, 

clădită pe ideile unor intelectuali inteligenţi și nu pe 

realităţi. Oare numai în contextul acestei „invenţii” 

recente să fi compus Porumbescu „Balada” (cea mai 

frumoasă doină cultă românească), să fi scris Emi-

nescu poezia „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” (cea 

mai frumoasă poezie dedicată patriei, României), să le 

fi spus Kogălniceanu studenţilor săi de la Iași că patria 

este toată acea întindere de loc pe care se vorbește 

românește (cea mai frumoasă definiţie a patriei), să 

fi elaborat Mateevici „Limba noastră” (cele mai fru-

moase versuri dedicate limbii române)? Să fie toate 

acestea artificiale, născute din „programarea” unor 

moldoveni de a fi – ca la o comandă – patrioţi români? 

Unii – mai ales străini – ar putea să și creadă astfel de 

aserţiuni, cu precădere în contextul în care astăzi, în 

multe împrejurări, naţiunile sunt demonizate, fiindu-

le atribuite toate relele universului.

Răspunsul la dilemele de mai sus nu poate veni 

decât prin analiza situaţiei din perioadele vechi, cele 

de dinainte de secolul XIX. Dacă înainte de 1800, 

muntenii, oltenii, moldovenii, ardelenii vor fi fost 

mase difuze și diferite, vorbitoare de limbi variate, cu 

credinţe și tradiţii divergente etc., pe care intelectualii 

moderni se vor fi căznit să le unifice cumva, atunci 

ideea nașterii artificiale și târzii a unităţii românești 

trebuie admisă. Pentru a ne lămuri, nu există decât o 

singură cale, anume apelul la cercetarea istorică, la 

studiile specialiștilor care – prin metodele lor specifice 

– sunt capabili să reconstituie (fie și parţial) trecutul. 

Acest lucru a fost făcut deja, firește, cu rezultate 

deosebite, în secolul al XX-lea, prin contribuţiile de 

excepţie ale lui Nicolae Iorga, Gheorghe I. Brătianu, 

Constantin C. Giurescu, Ioan Lupaș, Petre P. Panai-

tescu și ale multor altora. Dar neîncrezători – ca să 

nu spunem răuvoitori – mai sunt destui. De aceea, 

în asemenea cazuri, repetiţia – „mama învăţăturii” – 

nu este niciodată de prisos. Nu vom evoca aici decât 

exemplele cele mai semnificative.

Continuare în pag. 2-4 ale ediţiei speciale 

Centenarul Marii Uniri

Octombrie 2018  Ediţie specială   Se distribuie în mod gratuitEdiţie specială realizată de revista NATURA, cu suportul financiar al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

LEC IA DE ROMÂNISM A ROMÂNILOR DE LA R S RIT

(SAU CUM AM DEVENIT MOLDOVEAN…)
Cultur , 

civiliza ie, 

neam

Re v i s t a  NAT U R A 
continuă seria de 
pagini speciale dedi-

cate Centenarului Marii 

Uniri și vă propune un 

fragment din prelegerea 

publică „Lecţia de româ-

nism a românilor de la 

răsărit (sau cum am devenit 

moldovean…), rostită la 

Academia de Știinţe a Mol-

dovei la 28 ianuarie 2014, 

de reputatul istoric român, 

academicianul și profesorul 

universitar Ioan-Aurel Pop. 

La eveniment au fost pre-

zenţi Ambasadorul Româ-

niei în Republica Moldo-

va, ministrul Culturii din 

R. Moldova, academici-

eni, cercetători, oameni 

de cultură. Potrivit unui 

comunicat pentru presă al 

Academiei de Știinţe, prof. 

univ. dr. Ioan-Aurel Pop 

și-a început discursul cu 

cuvintele: „Mi-e drag să vin 

la Chișinău, pentru că e un 

loc extraordinar de cultură 

și civilizaţie românească”, 

exprimându-mi bucuria de 

a se afla în acest colţ extra-

ordinar de ţară, unde vine 

mereu cu plăcere din 1990.

Palatul Ateneului Român, centrul spriritualit ii române ti

Palatul Ateneului Român, centrul spriritualit ii române ti

„Luceaf rul” - pictur  mural  
„Luceaf rul” - pictur  mural  

realizat  de Sabin Bala a. Sala Pa ilor 
realizat  de Sabin Bala a. Sala Pa ilor 

Pierdu i, Universitatea din Ia i
Pierdu i, Universitatea din Ia i

Acest număr a fost tipărit cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 
Conţinutul revistei nu reprezintă poziţia oficială a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.



Noiembrie 2018   ACASĂ

 Sorenela RENIŢĂ

În toamna anului 2013 pășeam 
pragul Facultății de Istorie a 
Universității din București 

în postura de studentă la Relații 
Internaționale și Studii Europene. 
Amfiteatrul Nicolae Iorga, pe care 
urma să-l îndrăgesc grație nume-
roaselor discuții și cursuri ținute 
acolo (dar și datorită însuși faptului 
că purta numele de Nicolae Iorga), 
era plin ochi, iar atmosfera – domi-
nată de entuziasmul bobocilor și 
energia binevoitoare a profesorilor. 
„Care ar trebui să fie calitatea de 
bază a unui istoric?” a fost una 
dintre primele întrebări de la acea 
întâlnire care mi s-a întipărit în 
minte și răspunsul căreia sistema-
tic m-a însoțit de-a lungul anilor: 
„Curiozitatea”. Mai exact, setea 

necontenită de a cunoaște lumea ce 
ne-nconjoară prin intermediul unei 
varietăți de surse credibile – docu-
mente, cărți, fotografii, monumen-
te, instituții precum muzee, centre 
de cercetare, universități, arhive 
și, desigur, pe lângă toate acestea – 
locurile care inspiră și expiră istorie 
prin fiecare por. 

Aceste colțișoare încărcate cu un 
suflu aparte au capacitatea aproape 
inexplicabilă de a te absorbi, de a te 
fascina și de a te face să-ți dorești a 
fi fost martor la „poveștile” ce-au în 
stat în spatele lor. Alba Iulia este un 
astfel de loc. Inițial așezare dacică, 
apoi castru roman, fostă capitală a 
Principatului Transilvaniei, citade-
la unde și-au găsit sfârșitul tragic 
Horea, Cloșca și Crișan, orașul în 
care a fost consacrată unirea celor 
trei principate sub Mihai Viteazul 
și, desigur, orașul-simbol al Marii 
Uniri, Alba Iulia este o destinație 
ce ar trebui vizitată, măcar o dată 
în viață, de oricine simte românește 
sau, în cazul turiștilor străini, de 
oricine are dorința de a descoperi 
veritabila frumusețe culturală, 
arhitecturală, naturală, istorică 
a spațiului carpato-danubiano-
pontic.

Intrând pe teritoriul cetății, 
unde se află și Muzeul Unirii, 
Sala Unirii, Catedrala Reîntregirii 
Neamului și Încoronării, Catedrala 
romano-catolică „Sfântul Mihail” 
ș.a., te conectezi la o altă stare de 
spirit, plină de solemnitate, de parcă 
aștepți, în orice moment, să apară 
cei aproape 1230 de delegați, cei 
100.000 de participanți sau chiar 

Regele Ferdinand I (supranumit 
„Întregitorul”) cu Regina Maria 
îndreptându-se spre ceremonia de 
încoronare (din 1922). Dar ei nu 
vin…pentru că, de facto, chiar dacă 
nu-i vedem în carne și oase, ei nici-
odată nu au plecat de aici. Prezența 
lor este continuă – aceste ziduri 
poartă în structura lor ecourile 
vocilor ce au crezut într-o Românie 
Mare, au luptat din toată inima 
pentru ea și pentru un set de prin-
cipii ce au stat la baza sa. Rezoluția 
Adunării Naționale de la Alba Iulia 
a reprezentat, după pașii întreprinși 
de basarabeni (27 martie 1918) și 
bucovineni (28 noiembrie 1918), 
ultima piesă a puzzle-ului (re)con-
stituirii statului unitar român. 

Explorând interioarele și exte-
rioarele edificiilor menționate mai 
sus, cutreierând străduțele cu piatră 
cubică ale Albei Carolina, inter-
sectându-te cu voievozi și suverani 

sculptați, admirând excepționalele 
porți ale cetății care te fac să nu vrei 
să-ți iei privirea de pe ele, trăiești 
un sentiment de liniște, împăcare și 
mândrie (până a-ți aduce aminte de 
„clasele politice” actuale de pe ambe-
le maluri de Prut). Un sentiment de 
acasă, pe care n-ar trebui să ți-l poată 
lua nimeni – nici cei care încearcă să 
diminueze ori denigreze semnificația 
evenimentului, modul în care s-a 
produs acesta și acțiunile ce l-au 
precedat ori însăși identitatea româ-
nească, nici cei care declamă fastuos 
că iubesc România, dar rămân a fi 
doar cuvinte goale „ce din coadă au să 
sune”, nici cinismul unora sau scep-
ticismul altora, nici frontierele de 
azi. Sub aspectul sentimentului dat, 
acest semeț oraș este la fel de acasă 
ca și Chișinăul, Cernăuțiul, Aradul, 
Bucureștiul, Baia Mare, Brașovul, 
Constanța, Craiova, Iașiul, Oradea, 
Sibiul, Timișoara… 

Plimbându-mă pe Bulevardul 
Alba Iulia din Chișinău, bulevardul 
casei și copilăriei mele, un surâs 
din alte timpuri mă cuprinde, în 
timp ce aceste timide rânduri încet 
se-ncheagă.

VĂ
PREMIAZĂ!
Campania de abonare 2019

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) – 132 lei
Abonarea on-line este disponibilă la adresa: www.natura.md

100 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA

50 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA

30 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA

20 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA

10 ABONAMENTE ANUALE LA REVISTA NATURA

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

PREMII PENTRU ABONAȚII INDIVIDUALI
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 100 abonamente la NATURA.

2 tablouri fotografice (format mare) cu imagini din Moldova 
pitorească, semnate de Alecu Reniţă.

Patrimoniul mondial UNESCO în 6 volume – o colecţie ce prezintă 
monumentele culturale și naturale protejate la nivel global.

Cartea „Ghidul tineretului privind biodiversitatea”, 
o lucrare de excepţie, tradusă în limba română, pentru 
înţelegerea frumuseţilor naturii.

Colecţia „12 monumente ale naturii din R. Moldova”, 
cu imagini care vă vor captiva și „aprinde” dorinţa 
de a vizita locurile inedite!

Dragii cititori,
suntem în toiul Campaniei de Abonare pentru anul 2019. 
Deja a devenit o tradiţie să oferim premii pentru cei care rămân abonaţii revistei NATURA, pentru ca împreună 

să facem ţara noastră mai curată, să călătorim prin cele mai frumoase locuri din Moldova și din străinătate, să 
promovăm educaţia ecologică, să apărăm mediul și patrimoniul național ce ne înconjoară!

Pentru campania de abonare 2019, revista NATURA, oferă următoarele premii:

10 căni personalizate cu logo-ul NATURA
10 maiouri personalizate cu logo-ul NATURA
10 traiste personalizate cu logo-ul NATURA 
MARELE PREMIU: Un aspirator cu sac Samsung

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 2018 copia 
abonamentului, precum și datele personale: numele, prenumele, numărul de 
telefon, adresa electronică.

La concurs participă și abonamentele perfectate on-line.
Rezultatele vor fi anunţate în numărul ianuarie 2019 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.
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a lui Mihai Viteazula lui Mihai Viteazul
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Neamului RomânescNeamului Românesc



Ion NEGREI, cercetător ştiinţific, 
Institutul de Istorie, Chişinău

O 100 de ani în urmă, în toamna-iarna anului 1918, 
lumea a cunoscut o explozie socială și politică 
fără precedent: s-a produs o schimbare la faţă a 

întregii lumi, îndeosebi a Europei. În zona dintre spaţiul 
german și cel rusesc, drept consecinţă directă a prăbușirii 
imperiilor multinaţionale și în urma mișcărilor naţionale 
ale popoarelor asuprite, au apărut o serie de state naţionale, iar cehii, slovacii, 
polonezii, croaţii, slovenii, letonii, estonienii, lituanienii, finlandezii, ucraine-
nii etc., folosindu-se de dreptul popoarelor la autodeterminare, și-au declarat 
independenţa politică. Europa, brusc, a devenit continentul statelor naţionale.

În această mișcare a popoarelor s-a înscris și lupta românilor pentru 
desăvârșirea unităţii lor naţional-statale. Cronologic, procesul de desăvârșire 
a unităţii statului naţional român a cunoscut trei episoade distincte: 1) la 27 
martie 1918 Sfatul Ţării – organul reprezentativ al populaţiei dintre Prut și 
Nistru – a votat, la Chișinău, Declaraţia de Unire a Basarabiei (Republicii 
Democratice Moldovenești) cu România; 2) în toamnă, la 15-28 noiembrie 1918, 
Congresul General al Bucovinei proclama unirea necondiţionată a Bucovinei 

cu Regatul României iar, 3) 
peste trei zile, la l decembrie 
1918, Adunarea Naţională de 
la Alba Iulia a decis Unirea 
românilor din Transilvania, 
Banat, Crișana și Maramureș 
cu statul român. Prin decizii-
le luate la Chișinău, Cernăuţi 
și Alba Iulia s-a încheiat pro-
cesul de întregire a tuturor 
românilor și a teritoriilor 
locuite de ei într-un singur 
stat, proces început în 1859 
prin unirea Moldovei și a 
Ţării Românești, prin dubla 
alegere a domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza.

Continuare în pag. 2
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Basarabia pe calea Unirii 
cu România (1917-1918)

Personalităţi 
româneşti despre unire   
şi unitatea naţională
„Politicește putem fi despăr-

ţiţi, dar unitatea noastră de rasă și 
de limbă e o realitate atât de mare 
și de energică, încât nici igno-
ranţa, nici sila n-o pot tăgădui… 
Azi limba este una, azi datina 
e una, rasa e una și etnologic e 
unul și același popor, care nu mai 
doarme somnul pământului și al 
veacurilor”. Mihai Eminescu.

„Istoria românilor ne arată că 
unirea a fost totdeauna ţelul cel 
mai dorit al lor. Ori de câte ori 
viitorul a surâs României, fiii ei 
nu au lipsit de la a aspira către 
unire”. Ion Ghica

„Uniţi-vă cu noi, fraţi de din-
colo de Milcov, peste undele lui 
vă întindem braţele, dorind cu 
înfocare a vă da sărutarea frăţiei 
și a libertăţii. Munteanul și mol-
doveanul sunt toţi români, sunt 
fraţi, o singură naţie; uniţi-vă cu 
noi… Să ne dăm mâna ca niște 
fraţi și să ne ajutăm unii pe alţii. 
Uniţi, vom fi tari; uniţi vom sta 
împotriva oricărui vrăjmaș al 
libertăţii noastre… Vă dăm săru-
tare de frate. Trăiască libertatea! 

Trăiască România!”. C.A. Rosetti

„Am venit să întâmpin și eu această sfântă zi. Primiţi, fra-
ţilor, felicitările mele călduroase, – ale unui om care a luptat și 
el în trecut cu vorba și cu scrisul pentru luminarea neamului 
întreg. Primiţi felicitările mele de moldovan și rugăciunile 
mele de preot către Dumnezeu, ca să ne trimită ajutorul său 
pentru un lucru atât de sfânt și de mare. Ca unul care vin cu 
toată dragostea mea în mijlocul d-voastră, cred că pot să-mi 
îngăduiesc de a vă da unele sfaturi frăţești. 

MAI ÎNTÂI de toate să știţi că:
Unde-i unul, nu-i putere. 
La nevoi și la durere. 
Unde-s doi, puterea crește, 
Și dușmanul nu sporește.

Fără unire nu vom putea dobândi nimic. Deci să avem un 
gând, o inimă, un ideal!

AL DOILEA SFAT e acesta. Lucrul drept poate înflori 
numai dacă se întemeiază pe IDEI DREPTE. Cu mâhnire am 
văzut astăzi că între d-voastră nu toţi sunt uniţi asupra unor 
idei drepte. Unii se socotesc moldoveni, alţii– cei mai puţini 
– români. Ei bine, dacă aţi luat asupra d-voastră sarcina de a 
lumina poporul, apoi trebuie SĂ DAŢI POPORULUI IDEI 
ADEVĂRATE, căci altfel întreg învăţământul e fără rost. 
Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă FACEM 
PARTE DIN MARELE TRUP AL ROMÂNISMULUI, așezat 
prin România, Bucovina și Transilvania. Fraţii noștri din 
Bucovina, Transilvania și Macedonia nu se numesc după 
locurile unde trăiesc, ci-și zic ROMÂNI. AȘA TREBUIE SĂ 
FACEM ȘI NOI! Asta nu însemnează separatism, căci și cei 
din Transilvania, și cei din Bucovina și cei din America se 
numesc tot români.

Trebuie să știm de unde ne tragem, căci altfel suntem niște 
nenorociţi rătăciţi. Trebuie să știm că SUNTEM ROMÂNI, 
STRĂNEPOŢI DE-AI ROMANILOR, și fraţi cu italienii, 
francezii, spaniolii și portughezii. Aceasta trebuie să li-o 
spunem și copiilor și tuturor celor neluminaţi. Să-i luminăm 
pe toţi cu lumina dreaptă.

AL TREILEA SFAT pe care vi-l dau este: SĂ STAŢI CU 
MARE PUTERE LA STRAJĂ INTERESELOR NAŢIONA-

LE. Să trăim bine și cu străinii, dar să nu trădăm interesele 
noastre, căci altfel vom cădea pentru totdeauna. Dacă vom fi 
slabi în lupta pentru viaţă, vom fi înghiţiţi de cei mai tari. Să 
nu ne alipim la partide străine, care nu luptă pentru neamul 
nostru și să nu luptăm pentru interesele de clasă, ci pentru 
cele de obște, naţionale.

Și, în sfârșit, SFATUL CEL DIN URMĂ al meu e: SĂ NU 
UITĂM NORODUL, ŢĂRĂNIMEA care a suferit atâta până 
acum! SĂ-L LUMINĂM, să mergem mână în mână cu el, căci 
fără noi el nu poate face nimic, după cum nici noi nu putem 
face nimic fără el. SĂ-L ÎNDREPTĂM PE CALEA ADEVĂ-
RULUI, CU FAPTE, IAR NU CU VORBE. MÂNTUIREA 
ŢĂRĂNIMII E ÎN NOI, ȘI A NOASTRĂ ÎN EA.

Rog pe bunul Dumnezeu și sunt încredinţat că El ne va 
trimite ajutorul Său cel preaputernic pentru izbândirea lucru-
lui obștesc. El ne va trimite fericirea neamului și a d-voastră.”

În cursul ședinţei a doua Al. Mateevici a mai avut o 
intervenţie:

„N-AVEM DOUĂ LIMBI ȘI DOUĂ LITERATURI, 
CI NUMAI UNA, ACEEAȘI CU CEA DE PESTE PRUT. 
ACEASTA SĂ SE ȘTIE DIN CAPUL LOCULUI, CA SĂ NU 
MAI VORBIM DEGEABA. Unii zic că limba românească e 
franţuzită. Asta nu-i adevărat! Ce e drept, sunt și în România 
unii rătăciţi în ce privește limba, dar trebuie să se știe că cel mai 
puternic curent acolo e cel popular în limbă și în literatură. 
Noi trebuie să ajungem de la limba noastră proastă de astăzi 
numaidecât la limba literară românească!”

Publicat în revista „Şcoala moldovenească”, 
an. 1, nr. 2-4, iulie-septembrie, 1917

Alexei Mateevici: sfaturi frăţeşti 
Cuvântarea  rostită de Alexei Mateevici la Primul Congres 

al Învăţătorilor Moldoveni din Basarabia, 25 mai 1917

ROMÂNIA 

MARE
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Continuare din pag. 1
Context general. La 27 februarie (12 martie) 1917, 

regimul absolutist din Rusia s-a prăbușit. Acest eve-
niment a schimbat din temelie orânduirea socială și 
politica naţională din Imperiul Rus. Revoluţia rusă 
a trezit la viaţa politică activă toate popoarele ce se 
aflau sub jugul crunt al ţarismului. Pentru o scurtă 
perioadă de timp (februarie–octombrie 1917), fosta 
„pușcărie a popoarelor” (sintagma aparţine poetului 
ucrainean Taras Șevcenko), a devenit una din cele mai 
libere și democratice ţări din lume. 

În Basarabia, vestea despre evenimentele întâm-
plate la Petrograd la sfârșitul lunii februarie 1917 
- căderea monarhiei Romanovilor, care au cârmuit 
Imperiul Rus, timp de 300 de ani, inclusiv Basarabia, 
mai bine de un secol, și formarea Guvernului Pro-
vizoriu - a ajuns relativ târziu, iar informaţiile erau 
sărace și lapidare. Ziarul „Cuvânt Moldovenesc”, 
unica publicaţie periodică ce apărea la Chișinău, în 
limba română, cu caractere chirilice, sub redacţia lui 
Pantelimon Halippa, într-o corespondenţă întitulată 
„Schimbarea feliului de ocârmuire în Rusia. În pragul 
vieţii noi”, plasată în prima pagină, își anunţa cititorii 
că noua orânduire le-a dăruit libertatea - „noi de-
acum nu mai suntem robii stăpânirii vechi, care ani 
de-a rândul și-a bătut joc de ţară și de noi în chipul 
cel mai grozav” - și că „stăpânirea nouă”, formată „din 
oameni noi, nepătaţi cu nimica”, a luat în mâinile ei 
ocârmuirea împărăţiei și este hotărâtă „să clădească o 
viaţă nouă”. Cititorilor li se mai aducea la cunoștinţă 
că noua stăpânire este dispusă să continue războiul, 
totodată, fiind hotărâtă să acţioneze și în vederea 
ameliorării stării intelectuale și situaţiei materiale a 
maselor populare: „are de gând să adune toate puterile 
împărăţiei, să se războiască cu protivnicul, și biruin-
du-l, să se pue pe munca de luminare a poporului și 
pe îmbunătăţirea vieţii lui”. 

La momentul producerii revoluţiei ruse din 
februarie 1917, Basarabia era dominată de instituţii 
rusești, inclusiv cele de presă. Unica oază de spirit 
naţional în spaţiul dintre Prut și Nistru era „gazetă 
naţională pentru moldovenii din Basarabia și de peste 
Nistru” „Cuvânt Moldovenesc”, ce apărea la Chișinău, 
sub redacţia lui Pantelimon Halippa, cu sprijinul 
financiar al boierului Vasile Stroescu. Pe măsura apro-
fundării revoluţiei, redacţia devenea mai combativă, 
iar cititorii mai cultivaţi. Etnonimul moldovan frec-
vent utilizat în primele luni de după revoluţie treptat 
apare alături sau este înlocuit de etnonimul român. 
Explicând cititorilor cine sunt moldovenii și care sunt 
legăturile lor de sânge cu românii de pretutindeni, zia-
rul scria următoarele: „De aici încolo noi moldovenii 
nu trebui să ne temem de a spune că suntem români, 
cum ne temeam sub vechea stăpânire, care ne prigo-
nea pentru un astfel de lucru. Stăpânirea Vremelnică 
de acum a dat slobozenie tuturor noroadelor, cari 
păn acum erau ţinute în robie. De acum înainte ar fi 
o rușine dacă noi nu ne-am cunoaște și nu ne-an numi 
cu fală: români. Da! Suntem români, strănepoţi de-ai 
lui Traian! O spunem cu mândrie și încredere! De o 
sută de ani ne-au fost astupate gurile, ca să nu putem 
grăi cu fraţii noștri; de acum lacătele de pe guri ne-au 
căzut și strigăm din răsputeri, că ne recunoaștem fraţi 
cu toţi românii din toate ţările. Noi suntem români 
basarabeni, de acelaș sânge cu românii bucovineni, 
cu românii transilvăneni, cu românii bănăţeni și 
maramureșeni și cu românii din România!”.

Constituirea și activitatea Partidului Naţional 
Moldovenesc. Imediat după căderea autocraţiei ţaris-
te, în rezultatul Revoluţiei ruse din februarie 1917, una 
din revendicările principale, în plan politic, a mișcării 
naţionale, proaspăt înfiripată, a românilor basarabeni 
din spaţiul dintre Prut și Nistru era dobândirea auto-
nomiei Basarabiei. Cerinţa respectivă a fost statuată 
în programul Partidului Naţional Moldovenesc, forţă 
naţional-politică constituită la sfârșitul lunii martie - 
începutul lunii aprilie 1917.

La 9 aprilie 1917, ziarul „Cuvânt Moldovenesc” a 
publicat programul PNM, care-și propunea scopul 
„dobândirii drepturilor cetăţenești și naţionale pentru 

moldovenii din Basarabia și de dincolo de Nistru”. 
Alte importante obiective ale PNM erau: „dobândirea 
celei mai largi autonomii administrative, judecăto-
rești, bisericești, școlare și economice a Basarabiei”. 
Programul, de asemenea, prevedea constituirea unei 
„Diete provinciale (Sfatul Ţării)”, aria de competenţă 
a căruia urma să fie elaborarea tuturor legilor „care 
privesc viaţa din lăuntru a Basarabiei”. 

Toate legile care priveau viaţa internă a Basara-
biei urmau să fie întocmite potrivit cu „obiceiurile 
vechi și nevoile de acum ale ţării”. Programul mai 
prevedea înlăturarea limbii ruse din viaţa obștească 
prin utilizarea „limbii poporului” în administraţie, 
școală, biserică, armată. Programul conţinea și cerinţa 
firească ca „moldovenii să nu fie duși la oaste în afara 
Basarabiei”, să fie oprită colonizarea cu elemente stră-
ine a „pământului Basarabiei”, iar „sătenilor plugari 
care n-au pământ deloc ori n-au de ajuns” să li se dea 
pământ. Pentru moldovenii de peste Nistru (atenţie, 
de peste Nistru (!), adică în afară de cel cuprins între 
Nistru și Prut, care era considerat teritoriu naţional al 
moldovenilor) se cereau „aceleași drepturi naţionale 
pe tărâm cultural, bisericesc, politic și economic, pe 
care le vor avea în Basarabia locuitorii de alt neam”. 
În general, programul PNM prevedea ca Basarabia să 
rămână legată de Rusia doar „prin legile de interes de 
obște”. Reprezentarea Basarabiei în organele centrale 
de putere, în Parlament (Duma rusă) urma să fie 
decisă mai târziu, iar până atunci pe lângă Guvernul 
central de la Petrograd Basarabia urma să fie repre-
zentată printr-un însărcinat special.

PNM și-a creat structuri locale în majoritatea 
judeţelor din Basarabia, cele mai puternice organizaţii 
fiind cele din judeţul Bălţi, de sub conducerea lui Ioan 
Pelivan, din judeţul Lăpușna, condusă de Daniel Ciu-
gureanu. La programul PNM au subscris organizaţiile 
militarilor moldoveni din Odesa, Herson, Sevastopol, 
Novogeorghievsk și de pe Frontul român. Programul 
PNM a fost susţinut de Congresul cooperatorilor (6-7 
aprilie 1917), adunarea ostașilor moldoveni din Odesa 
(18 aprilie 1917), Congresul clerului și mirenilor (19-
25 aprilie 1917), Congresul studenţilor moldoveni 
(20 mai 1917), Congresul învăţătorilor moldoveni 
(25-28 mai 1917) etc. Zilnic, pe adresa PNM și ziarului 
„Cuvânt Moldovenesc” soseau scrisori de susţinere 
din partea ţăranilor, elevilor, studenţilor, ostașilor și 
altor categorii sociale.

Astfel, în primele luni de după revoluţia rusă, 
Partidul Naţional Moldovenesc a jucat rolul de expo-
nent principal al intereselor naţionale și politice ale 
moldovenilor din Basarabia. El a avut o contribuţie 
importantă în formularea revendicărilor populaţiei 
moldovenești, în iniţierea și consolidarea mișcării 
naţionale a românilor dintre Prut și Nistru, pregătind 
societatea basarabeană pentru realizarea obiectivelor 
sale programatice – obţinerea autonomiei teritoriale 
și politice a Basarabiei. 

Congresul învăţătorilor moldoveni (25-28 mai 
1917). 

Fruntașii mișcării naţionale din Basarabia, consti-
tuiţi la începutul lunii aprilie 1917 în Partidul Naţional 
Moldovenesc, au elaborat și cerinţele moldovenilor în 
materie școlară. Punctul 5 al programului Partidului 

Naţional Moldovenesc stipula: „În școlile de toate 
treptele, limba de predare să fie limba naţională a 
poporului. Limba rusească se va învăţa în școli ca 
obiect de învăţământ (ca învăţătură deosebită). În 
toate satele și orașele să se facă școli bune, cu mai 
mulţi ani de învăţătură, și toţi copiii să fie îndatoriţi 
a învăţa la acele școli”. 

Congresul învăţătorilor moldoveni, la care au 
participat peste 500 de persoane, a început cu o slujbă 
religioasă, oficiată, în moldovenește, de arhimandritul 
Gurie, și cu o „lecţie” de istorie naţională predată 
delegaţilor la congres de reprezentantul Zemstvei 
guberniale Paul Gore, „un moldovean cu alese sim-
ţiri naţionale”, după cum îl caracterizează cronicarul 
congresului. Salutând pe cei convocaţi în congres 
din partea Comitetului de organizare cu cuvintele 
„Fraţi români!” mai mulţi delegaţi au replicat: „Noi 
nu suntem români, ci moldoveni”. Calm, cu oarecare 
mirare, Paul Gore a continuat: „Îmi pare foarte rău, 
Domnilor, dar eu cunosc istoria neamului nostru și 
știu că el se numește neam românesc”. Întrerupt de 
aceleași voci: „Noi suntem moldoveni, nu români!”, 
oratorul, păstrându-și calmul, continuă: „Neamul 
românesc locuiește în mai multe ţări, și astfel avem 
români ardeleni, români bucovineni, munteni, olteni, 
moldoveni și macedoneni, dar cu un cuvânt toţi 
suntem români. Neam moldovenesc nu este. Dar 
dacă D-voastră vă face mare plăcere să vă zic fraţi 
moldoveni, iată că vă zic: Fraţi moldoveni! Deschid cu 
cea mai mare bucurie primul congres al învăţătorilor 
moldoveni din Basarabia, adunaţi aici pentru a se 
sfătui cu privire la naţionalizarea școalei”. 

Raportul „Organizarea învăţământului moldo-
venesc în școlile de toate treptele” a fost prezentat 
de către Ștefan Ciobanu, profesor la gimnaziul din 
Bolgrad, bun cunoscător al limbii, literaturii și isto-
riei neamului românesc. Raportorul a menţionat că, 
dintre toate popoarele din Rusia, moldovenii au fost și 
sunt cei mai nedreptăţiţi. Ei nu s-au folosit de dreptul 
acordat de prima dumă rusească privind predarea 
în limba maternă în școala primară de două clase. 
Revoluţia din februarie a deschis acum calea „către 
dobândirea drepturilor noastre pe tărâm școlar. 
Congresul nostru trebuie să ceară naţionalizarea 
întregului învăţământ pentru moldoveni”. Raportul 
a fost ascultat „cu plăcere și în sufletele multora a 
stârnit o bucurie care nici nu se mai poate spune”8. 

În cele din urmă, după largi dezbateri, punându-se 
la vot propunerile conţinute în referatul prezentat de 
către Ștefan Ciobanu și cele înaintate de alţi vorbitori, 
s-au votat următoarele rezoluţii: 

„1. De la 1 septembrie 1917, școlile din satele 
moldovenești sau în majoritate moldovenești se vor 
preface în școli moldovenești. 

2. Limba rusă se va învăţa în aceste școli ca obiect 
de învăţământ obligator, începând de la anul al treilea, 
în 6 ceasuri pe săptămână.

3. În școlile cu 2 clase limba rusă se va învăţa tot de 
la al treilea an, câte 6 ceasuri pe săptămână.

4. Să se deschidă școli moldovenești și la orașe.
5. Programele școlare să fie în conformitate cu 

programele rusești.
6. În Chișinău și în ţinuturile unde moldovenii 

Pantelimon Halippa Pantelimon Halippa 
(1883-1979)(1883-1979)

Ioan Pelivan Ioan Pelivan 
(1876-1954) (1876-1954) 

Ştefan Ciobanu Ştefan Ciobanu 
(1883-1950)(1883-1950)

Elena Alistar Elena Alistar 
(1873-1955)(1873-1955)

Ion Buzdugan Ion Buzdugan 
(1887-1967)(1887-1967)

Ştefan Holban Ştefan Holban 
(1886-1961)(1886-1961)

Basarabia pe calea Unirii cu România (1917-1918)Personalităţi 
româneşti despre unire   
şi unitatea naţională
„A ne uni asupra principiului 

Unirii este a ne uni asupra persoa-
nei ce reprezintă acest principiu. 
Această persoană este Alexandru 
Ioan Cuza, domnul Moldovei. Să 
ne unim asupra acestui nume și 
posteritatea ne va binecuvânta, 
ţara ne va întinde mâinile și con-
știinţa noastră va fi împăcată că 
ne-am împlinit o dorinţă sfântă”. 
Vasile Boerescu

„Patria, această fiinţă ideală, 
pe care locuitorii ei sunt gata a 
o apăra cu viaţa, este identitatea 
intereselor, ideilor, pasiunilor 
ce-i strânge și-i unește în apăra-
rea unui bine comun”. Dimitrie 
Bolintineanu

„Unirea e singura stare politică 
ce putea să asigure viitorul nostru 
și să ne permită a da ţării organi-
zarea ce o așteaptă de atât de mult 
timp”. Alexandru Ioan Cuza

„Români! Unirea este îndepli-
nită. Naţionalitatea Română este 
întemeiată... Alesul vostru vă dă 
astăzi o singură Românie. Vă iubiţi 
Patria, veţi ști a o întări. Să trăiască 
România!” Alexandru Ioan Cuza

„Tăria și puterea unui popor, 
vaza sa, politica sa cumpănită, 
nădejdile sale, prezentul și viito-
rul său zac în unirea naţională… 
Iubiţi-vă și apăraţi-vă unul pe 
altul, cunoașteţi că sunteţi fraţi și 
aceasta e naţionalitatea”. George 
Bariţ

„Unirea trebuie să înflorească 
totdeauna între români și ca 
mijlocul cel dintâi al revendicării 
și conservării libertăţii naţionale, 
a cărei lipsă nu o poate împlini 
niciun alt mijloc, fără de unire. 
De aici se cunoaște necesitatea ca 
adunarea să se lege solemn cu jură-
mânt în numele întregii naţiuni 
că, precum e unită astăzi pentru 
un scop în această adunare, așa va 
rămânea unită în etern; va apăra 
existenţa și libertatea și va lucra 
pentru cultura și fericirea naţiunii 
întregi cu puteri unite. Uniunea, 
întărită în acest chip, va forma o 
putere naţională, care va câștiga 
respectul naţiunii române chiar 
în faţa altora, care până acum n-au 
recunoscut nicio obligaţiune către 
români”. Simion Bărnuţiu

„Moldova, Transilvania și 
Muntenia nu există pe faţa pămân-
tului. Există o singură Românie: 
există un singur corp și un singur 
suflet, în care toţi nervii și toate 
suspinele vibrează unul către 

altul”. Bogdan Petriceicu Hașdeu
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Constantin Stere Constantin Stere 
(1865-1936) (1865-1936) 

Ion Inculeţ Ion Inculeţ 
(1884-1940)(1884-1940)

Daniel Ciugureanu Daniel Ciugureanu 
(1885-1950)(1885-1950)

Pantelimon Erhan Pantelimon Erhan 
(1884-1971)(1884-1971)

Teofil Ioncu Teofil Ioncu 
(1885-1954)  (1885-1954)  

Vladimir Herţa Vladimir Herţa 
(1868-1924)(1868-1924)

sunt în majoritate, să se deschidă încă la 1 septembrie 
1917 câte un liceu de băieţi și [câte] unul de fete. 

7. Programele liceelor să fie potrivite cu cele ale 
liceelor rusești, iar limba rusă, istoria și literatura rusă 
să se predea după un program pe care-l va elabora o 
comisie anume. 

8. La Universitatea din Odesa și la cea din Kiev să 
se deschidă câte o catedră de limbă, literatură și istorie 
moldovenească, până când se va înfiinţa o universitate 
la Chișinău”. 

Congresul militarilor moldoveni (20-27 octombrie 
1917). Proclamarea autonomiei Basarabiei. Ideea auto-
nomiei Basarabiei formulată în programul Partidului 
Naţional Moldovenesc a fost revendicată în numeroase 
congrese și adunări, mitinguri și demonstraţii, la care 
participau diverse pături și categorii sociale. La Congre-
sul învăţătorilor moldoveni (25-28 mai 1917), Vladimir 
Herţa, vicepreședinte al Partidului Naţional Moldo-
venesc, declara răspicat: „Nu mai vrem să fim robi și 
fii ai întunericului. Noi vrem să fim stăpâni pe soarta 
noastră, vrem să fim autonomi! Vrem autonomia cea 
mai largă pentru Basarabia și vrem ca Rusia să se prefacă 
în republică federativă”. Lupta pentru autonomia ţinutu-
lui dintre Prut și Nistru s-a intensificat îndeosebi după 
înaintarea de către guvernul de la Kiev, în iulie 1917, a 
unor pretenţii de încorporare a teritoriului Basarabiei 
în componenţa statului ucrainean. 

Îndelung discutată, autonomia Basarabiei a fost 
proclamată de Congresul militarilor moldoveni 
(20-27 octombrie 1917), acţiune prin care românii 
basarabeni, după perioada romantismului revoluţi-
onar din primăvara-vara anului 1917, pășesc în faza 
organizării practice a vieţii naţionale, inclusiv pe 
dimensiunea politică.

În plan legislativ, la modul practic, autonomia 
politică și administrativă a provinciei urma să fie asi-
gurată de Sfatul Ţării ca organ suprem de conducere al 
Basarabiei, rezoluţia de înfiinţare a căruia a fost votată 
de Congresul militarilor moldoveni la 23 octombrie 
1917. După dezbaterea raportului „Basarabia și ocâr-
muirea ei”, prezentat de Ion Buzdugan, a fost adoptată 
hotărârea Despre Sfatul Ţării, conform căreia s-a decis 
ca formarea unui organ legislativ suprem al Basarabi-
ei, format din 120 de deputaţi: 84 de moldoveni (70%) 
și 36 de reprezentanţi ai „celorlalte neamuri” (30%). 
44 de deputaţi urmau să fie aleși din partea militari-
lor moldoveni. Suplimentar, la cele 120 de mandate 
votate de congres, în legislativul basarabean au fost 
rezervate 10 locuri de deputat pentru moldovenii 
de peste Nistru, „dacă dânșii vor dori să le prindă”. 
Sfatul Ţării ca organ legislativ suprem al Basarabiei 
trebuia să activeze doar până la alegerea „Adunării 
întemeietoare basarabene”. Întreaga administraţie din 
Basarabia urma să treacă în subordinea Sfatului Ţării, 
organizaţiilor și comitetelor revoluţionare recent cre-
ate rezervându-li-se „un caracter curat profesional”, 
fără dreptul „să se amestece în treburile politice”.

Congresul Militarilor Moldoveni a făcut primul 
pas în direcţia desprinderii Basarabiei de fosta 
metropolă și constituirii unor instituţii naţionale 
supreme chemate să asigure administrarea treburilor 
Basarabiei, ţinând cont de interesele naţionale ale 
moldovenilor. 

Biroul de organizare a Sfatului Ţării. Convocarea 
Sfatului Ţării. În ultima zi a Congresului militarilor 
moldoveni, la 27 octombrie 1917, a fost ales Biroul de 
organizare al Sfatului Ţării, care era chemat să asigure 
transpunerea în viaţă a hotărârilor adoptate. În comi-
sie au fost aleși sublocotenentul Vasile Ţanţu, mari-
narul Grigore Turcuman, voluntarul Ion Buzdugan, 
soldatul Zamfir Munteanu și sublocotenentul Nicolae 
Suruceanu, acestora fiindu-le recunoscut dreptul să 
coopteze și pe „acei din părtașii congresului, care îi 
vor fi de folos”. 

În fruntea Biroului de organizare a Sfatului Ţării 
a fost ales, în calitate de președinte, sublocotenentul 
Vasile Ţanţu, iar vicepreședinţi – sublocotenentul 
Vitalie Zubac, funcţionarul militar Boris Epure, ulte-
rior fiind ales în aceeași funcţie și Pantelimon Halippa. 
Funcţia de secretari ai Biroului a fost exercitată de Ște-
fan Holban și Atanasie Chiriac. Biroul de organizare a 
Sfatului Ţării a activat în comisii pe direcţii de profil: 
financiară, militară, organizatorică, gospodărească, 
administrativă, alimentară, de personal etc.

În ședinţa din 4 noiembrie 1917, a fost decisă 
crearea unei comisii speciale alcătuită din Ion Inculeţ, 
Pantelimon Halippa, Pantelimon Erhan, Teofil Ioncu, 
Ion Buzdugan, în sarcina căreia s-a pus elaborarea 
„Schemei de repartizare a locurilor de deputat” în 
Sfatul Ţării, respectându-se componenţa etnică a 
Basarabiei: 70% - pentru românii moldoveni, 30% 
- pentru minorităţile naţionale, dar și reprezentanţa 
profesională și politică a acestora. Comisia a decis 
majorarea numărului de deputaţi: de la 120+10, 
stabilit de Congresul militarilor moldoveni, la 150 
de deputaţi. 

Biroul a stabilit și data deschiderii lucrărilor Sfa-
tului Ţării – 21 noiembrie 1917, iar în cazul în care 
la ședinţa inaugurală nu se va prezenta un număr 
suficient de deputaţi - ziua de 26 noiembrie.

După cum a fost stabilit, inaugurarea oficială 
a Sfatului Ţării a avut loc în ziua de 21 noiembrie 
1917, solemnitatea desfășurându-se într-o atmosferă 
înălţătoare de entuziasm, de bucurie nemărginită și 
de speranţe în viitor nu doar pentru moldoveni, ci și 
pentru toate etniile conlocuitoare în Basarabia. Dea-
supra sediului Sfatului Ţării a fost arborat „drapelul 
Basarabiei”, care, conform numeroaselor mărturii din 
acea perioadă, era tricolorul românesc. La ceremonia 
de inaugurare, corul condus de M. Berezovschi a 
interpretat imnul „Deșteaptă-te, române!”. 

Creat după principiile revoluţionare, Sfatul Ţării 
exprima nu doar interesele naţionale ale românilor 
basarabeni, ci și ale minorităţilor din Basarabia. Aces-
tea din urmă își trimit deputaţii lor în parlamentul 
Basarabiei, sporind prin aceasta prestigiul lui. Prin 
faptul că reprezentanţii zemstvei guberniale basara-
bene intră în guvernul ales de către Sfatul Ţării, toată 
autoritatea din provincie se concentrează în mâinile 
acestei instituţii. 

Din momentul inaugurării Sfatul Ţării a devenit 
organul suprem de putere al Basarabiei, având cea mai 
largă reprezentativitate. Structura lui era o oglindă a 
structurii sociale, politice, administrative și profesi-
onale a provinciei. 44 de locuri din legislativul basa-
rabean au fost ocupate de reprezentanţii militarilor 
moldoveni, 30 – de reprezentanţii ţăranilor aleși de 
către Sovietul gubernial de deputaţi ai ţăranilor, 1 - 
zemstva gubernială, 9 – zemstvele judeţene, 3 - orașul 
Chișinău, 8- orașele judeţene, 3 - Sovietul gubernial 
de deputaţi ai muncitorilor, soldaţilor și ţăranilor, 
1- Partidul socialist-revoluţionar, 1- Partidul Social-
Democrat, 1 – Partidul Socialist-poporan, 3 – Partidul 
Naţional Moldovenesc, 5 – organizaţiile cooperatiste, 
2 – Asociaţia juriștilor, 2 – organizaţia lucrătorilor 
de la căile ferate, 2 – organizaţia lucrătorilor poștei și 
telegrafului, 1 - Uniunea sindicatelor, 1 – Societatea 
de iluminare culturală, 1 – Uniunea învăţătorilor din 
Basarabia, 2 – Uniunea învăţătorilor moldoveni, 1 – 
Liga femeilor moldovence.

În ședinţa inaugurală, Ion Inculeţ, care deţinea 
funcţia de vicecomisar gubernial, reprezentant al 
guvernului provizoriu de la Petrograd în Basarabia, 
a fost ales, cu unanimitate de voturi, președinte al 
Sfatului Ţării. În momentul în care Ion Inculeţ a fost 
ales președinte al Sfatului Ţării, deputata Elena Alis-
tar, îmbrăcată în costum naţional, a așezat pe umărul 
lui o frumoasă panglică naţională tricoloră.

În discursul rostit Ion Inculeţ a formulat ca obiec-
tiv principal al primului parlament basarabean, în 
condiţiile „lipsei de autoritate în centru și a anarhiei 
care a cuprins întreaga ţară”, „salvarea ţinutului de la 
distrugerea definitivă” și pregătirea, apoi convocarea 
Adunării Constituante a Basarabiei, în baza unor 
„alegeri generale egale, directe și secrete”. Solicită spri-
jinul cetăţenilor, încheindu-și cuvântarea cu expresia: 
„Slobozeniile dobândite cu mult sânge frăţesc nu 
le-om scăpa din mâinile noastre”. 

Proclamarea Republicii Democratice (Populare) 
Moldovenești. Lovitura de stat din 25 octombrie/7 
noiembrie 1917 și preluarea puterii de către bolșevici 
au modificat radical opţiunile românilor basarabeni 
în problema construcţiei de stat și raporturile lor cu 
fosta metropolă. Schimbarea de opţiune a fost gene-
rată de criza politică din Rusia, lipsa unei autorităţi la 
centru, anarhia extinsă la scara întregii ţări, neputinţa 
guvernului de a pune capăt războiului și de a asigura 
cu mărfuri de prima necesitate populaţia sărăcită și 
înfometată. Ajunsă pe marginea prăpastiei, cuprinsă 
de anarhie și ameninţată de vărsări de sânge fratricid, 
sărăcie, foamete și frig, Rusia era în pragul dispariţiei 
ei ca stat.

În aceste condiţii îngrozitoare, conducătorii 
politici ai Basarabiei, urmând exemplu liderilor 
altor popoare din fostul imperiu rus, făcând uz de 
principiul autodeterminării popoarelor, proclamat 
de revoluţia rusă, au considerat că „singura cale de 
salvare a republicii democratice rusești este ca noroa-
dele să se unească și să-și ieie soarta în mâinile lor, 
alcătuind stăpâniri naţionale, în hotarele ţărilor unde 
locuiesc”. În puterea acestui principiu și în dorinţa de 
a păstra drepturile și libertăţile câștigate în revoluţie, 
Basarabia, „sprijinindu-se pe trecutul său istoric”, la 2 
decembrie 1917, s-a proclamat Republică Democrati-
că (Populară) Moldovenească. Actul politic respectiv 
a fost susţinut de toţi deputaţii Sfatului Ţării, organul 
reprezentativ și legislativ suprem al populaţiei dintre 
Prut și Nistru, printr-o declaraţie oficială, citită iniţial 
în limba rusă de deputatul Teofil Ioncu, apoi, în româ-
nă de Pan Halippa, vicepreședintele Sfatului Ţării. 

Ca formă de organizare politică s-a optat pentru 
republică parlamentară (democratică). 

Continuare în pag. 4

Personalităţi 
româneşti despre unire   
şi unitatea naţională
„Unirea este actul energic al 

întregii naţiuni române. Uni-
rea, Naţiunea a făcut-o!”. Mihail 
Kogălniceanu

„Existenţa unui popor nu se 
discută, ci se afirmă”. Ioan Raţiu

„Unirea este singura temelie 
statornică a edificiului viitorului 
nostru; fără dânsa, ce se va clădi 
va fi clădit pe nisip”. Dimitrie C. 
Brătianu

„Unitatea naţională fu visarea 
iubită a voievozilor noștri cei 
viteji, a tuturor bărbaţilor noștri 
cei mari, care întrupară în sine 
individualitatea și cugetarea 
poporului spre a o manifesta 
lumii. Pentru dânsa ei trăiră, 
munciră, suferiră și muriră. 
Pentru dânsa Mircea cel Bătrân 
și Ștefan cel Mare se luptară toată 
viaţa lor îndelungată și traseră 
asupră-le năvălirea îngrozitoare 
a turcilor, pentru dânsa Mihai 
cel Viteaz cade ucis în Câmpia 
Turzii, pentru dânsa Șerban Can-
tacuzino bea otravă, pentru dânsa 
Horia moarte cumplită pe roată 
suferi”. Nicolae Bălcescu

„Unirea, zic, cea spre fericirea 
obștii. Căci după aceasta vin toate 
fericirile; iar făr’ de aceasta niciun 
bine în lume nu să întemeiază; 
și că în obșteasca fericire va găsi 
fieșcare și pe a sa, iar în parte stră-
duindu-se, avem destule pilde: 
că ne-am pierdut slava, starea 
și cinstea, ajungând și în hula 
lumii. Unirea spre folosul obștii 
ne fericește, unirea slăvește, uni-
rea întemeiază tot binele. După 
aceasta alergând, fraţilor, să o 
îmbrăţișăm, ca prin fapte să ne 
cunoaștem că am vrut să slăvim 
patria”. Dinicu Golescu

„Eu cunosc o horă și mai 
frumoasă, hora în care să se ţină 
de mână toţi pământenii, și orto-
docși, și catolici, și armeni, și fără 
a se uita la deosebirea religiilor, 
pe care le poate judeca numai 
Dumnezeu, toţi legaţi prin ace-
leași drepturi și îndatoriri, prin 
același interes, prin aceeași dra-
goste faţă de ţară, să joace hora 
României unite și autonome”. 
Mihail Kogălniceanu

„Astăzi, când visurile de vea-
curi iau fiinţă dinaintea ochilor 
noștri, releva autorul, cuvine-se 
să aducem prinosul nostru de 
recunoștinţă tuturor acelor prin 
care s-a pregătit Marele Act, dar 
care astăzi nu mai sunt printre 
noi, cei vii, spre a se bucura de 
izbândirea visului lor”. Onisifor 

Ghibu despre Marea Unire



pag. 4 HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ, CEI CU INIMA ROMÂNĂ

Această ediţie specială nu poate fi pusă în vânzare liberă și se distribuie gratuit 
ca supliment la revista cu distribuţie naţională NATURA.  Tiraj: 5000 exemplare.

Viziunile, opiniile, poziţiile care se includ în această publicaţie nu neapărat reflectă opinia donatorilor. 
Adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. S. Lazo 13, tel.: 022 23 71 49, natura@natura.md

Ediţie specială realizată de revista 
NATURA, cu suportul financiar 

al Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni

Continuare din pag. 3
Proclamată ca stat naţional, RDM în egală măsură 

exprima și interesele „noroadelor înfrăţite ale Basa-
rabiei”, mărturie în acest sens fiind faptul că repre-
zentanţii etniilor conlocuitoa re din Sfatul Ţării, prin 
vot unanim, au susţinut acest important act politic.

Simbolurile utilizate de Republica Democratică 
Moldovenească au avut la bază „trecutul său istoric”. 
Deși, oficial, ele nu au fost aprobate, pe parcursul 
existenţei sale RDM s-a folosit de stema medievală 
a Ţării Moldovei – capul de bour, având steaua cu 
cinci colţuri între coarne, soarele (sau roza), în partea 
dreaptă, și luna în formă de seceră, în partea stângă 
– precum și de simbolurile revoluţiei române de la 
1848-1849 – cântecul patriotic Deșteaptă-te, române 
(versuri – Andrei Mureșanu, muzică – Anton Pann) 
și tricolorul românesc – albastru-galben-roșu. Stema 
Moldovei istorice a fost aplicată și pe sigiliul Sfatului 
Ţării. 

Steagul naţional era prezent la toate manifestările 
naţionale (congrese, mitinguri, adunări), iar înălţă-
toarea melodie revoluţionară Deșteaptă-te, române! 
devenise cea mai populară în mediul românilor 
basarabeni, fiind interpretată pretutindeni.

Indiscutabil, proclamarea Republicii Democratice 
Moldovenești la 2 decembrie 1918 a fost un eveni-
ment important în lupta de emancipare a românilor 
basarabeni, semnificând un prim pas în direcţia 
desprinderii ţinutului de Rusia. Dar, acesta, în linii 
mari, a fost un eveniment pasager în firescul proces 
de revenire a românilor basarabeni la matca de la care 
fuseseră desprinși mai bine de o sută de ani în urmă. 
Adevăratul ideal al luptătorilor naţional fiind cel de 
revenire a Basarabiei la trunchiul naţional de la care 
fuseseră ruptă prin forţa armelor.

Proclamarea independenţei Republicii Democra-
tice Moldovenești. 

După intrarea armatei române în Basarabia, în 
rândurile populaţiei, mai pronunţat în cercurile inte-
lectuale, s-au conturat trei curente de opinie referitor 
la perspectiva de dezvoltare a provinciei: 

1. O parte din populaţie, dar și unii politicieni, 
doreau ca Basarabia să-și păstreze independenţa 
politică și economică, sub forma statului independent 
de curând proclamat. 

2. Elementele străine venite în Basarabia în timpul 
stăpânirii ţariste, preponderent funcţionarii ruși, se 
pronunţau pentru rămânerea Basarabiei în cadrul 
Rusiei federative, fie ea democratică, fie ea sovietică. 
(Unii dintre aceștia erau gata să accepte orice stăpâ-
nire, numai ca să-și poată căuta de interesele lor.) 

3. Majoritatea politicienilor moldoveni, dar și o 
parte apreciabilă a populaţiei basarabene, de curând 
eliberată de sub stăpânirea ţaristă și emancipată de 
revoluţia rusă, își legau speranţa de dezvoltare în 
cadrul statului român, perspectiva respectivă garan-
tând o stare materială și culturală mai bună decât cea 
pe care au avut-o în Rusia de până la revoluţie.

Pentru prima oară, problema proclamării inde-
pendenţei Republicii Democratice Moldovenești s-a 
pus în discuţie, în mod deschis, într-un cadru oficial, 
în cadrul ședinţei Sfatului Ţării din 22 ianuarie 1918. 
La iniţiativa guvernului, raport în această chestiune a 
prezentat Pantelimon Erhan, ministrul Instrucţiunii, 
care a menţionat că „din toate popoarele care locuiesc 
în Rusia, poporul ucrainean merge înaintea tuturor 
pe calea organizării de stat”, amintind în acest sens 
declaraţia de independenţă din 12 ianuarie 1918. Ora-
torul a exprimat părerea că atât timp cât naţionalităţile 
din Rusia nu se vor ocupa, fiecare în parte, de soarta 
lor, nu se va putea organiza o republică democratică 
rusească. P. Erhan a adus la cunoștinţa deputaţilor 
opinia executivului republicii în această problemă: 
„Guvernul Republicii Moldovenești, judecând ches-
tiunea situaţiei și a republicii noastre faţă de aceste 
evenimente, a văzut că după declararea independenţei 
Ucrainei, noi trebuie să întindem mâinile peste ea la 
alte popoare. O dată ce Ucraina este independentă 
și Republica Moldovenească nu poate rămâne nein-
dependentă, fiindcă dacă va fi neindependentă, va 
fi anexată de cineva”. În final, raportorul anunța: 
„Examinând situaţia, am ajuns la concluzia că în 
această direcţie trebuie întreprinse acţiuni ferme, ca 
republica noastră să devină independentă”. P. Erhan 
informa asistenţa că chestiunea privind proclamarea 
independenţei Republicii Moldovenești a fost tratată 
cu „puterile aliate” și părerea lor este similară cu cea 
a guvernului. 

Elaborată în regim de urgenţă, Declaraţia de 
Independenţă a fost votată în unanimitate și fără 
dezbateri în ședinţa din noaptea de 23-24 ianuarie. În 

ea se menţiona că acţiunea politică a Sfatului Ţării era 
determinată de faptul că „Republica Democratică a 
Ucrainei, vecina noastră de peste Nistru, s-a proclamat 
neatârnată, și noi ne-am văzut despărţiţi de Rusia și 
republicile celelalte în vechile ei hotare. În astfel de 
împrejurări și noi suntem nevoiţi să ne proclamăm, 
în unire cu voinţa norodului, Republică Democra-
tică Moldovenească slobodă, de sine stătătoare și 
neatârnată”. Declaraţia lăsa deschisă portiţa pentru 
împlinirea aspiraţiilor la unitate naţională a românilor 
basarabeni, Republica Moldovenească rezervându-și 
dreptul ca singură, nesilită de nimeni, „să-și hotărască 
soarta în viitor”. 

Președinte al Republicii Democratice Moldove-
nești independente a fost ales președintele Sfatului 
Ţării Ion Inculeţ. Ca drapel de stat Republica Demo-
cratică Moldovenească adoptase drapelul tricolor al 
neamului – roșu-albastru-galben.

Percepută în mod diferit atât de fracţiunile parla-
mentare, cât și de forţele politice din afara parlamen-
tului basarabean, independenţa Republicii Democra-
tice Moldovenești, pentru moment, i-a unit pe toţi cei 
implicaţi în procesul politic din Basarabia: „și pe cei 
care se temeau de anexarea la Rusia și Ucraina, și pe 
cei care se temeau de unirea cu România”. Dar fiecare 
grupare percepea în mod diferit perspectiva post-
independenţă: pentru mulţi politicieni moldoveni 
independenţa și asumarea suveranităţii era o treaptă 
necesară spre unire, pentru reprezentanţii minori-
tăţilor etnice – ruși, ucraineni rusificaţi și bulgari – 
independenţa constituia o perspectivă contra unirii 
și le menţinea speranţa unei noi anexiuni la Rusia. 

Votarea de către Sfatul Ţării a Declaraţiei de Unire 
a Republicii Democratice Moldovenești (Basarabiei) 
cu România. Deși își proclamase independenţa politi-
că și se afla sub protecţia armatei române, Republica 
Democratică Moldovenească rămânea un stat vulne-
rabil: proaspăt înfiinţata organizaţie statală nu avea 
resursele necesare pentru dezvoltarea ei ca entitate 
independentă: ducea lipsă de finanţe, nu dispunea de 
armată, n-avea cadrele necesare pentru organizarea și 
asigurarea funcţionării instituţiilor statului.

Complexitatea situaţiei în care se afla Republica 
Democratică Moldovenească i-a determinat pe liderii 
basarabeni să vadă soluţia salvatoare în Unirea ei cu 
România. Prezenţa armatei române în Basarabia a 
demonstrat că ea este o forţă organizată, capabilă să 
înlăture haosul, să apere munca pașnică a locuitorilor 
și că creeze o atmosferă de siguranţă pentru popula-
ţie. În această atmosferă, ideea de Unire a Basarabiei 
cu România capătă amploare. Apeluri de a se uni 
cu România, dar și rezoluţii de unire, au adoptat 
studenţii moldoveni din Basarabia, învăţătorii din 
judeţul Chișinău, zemstvele din judeţele Bălţi, Soroca, 
Orhei ș.a. Până și cei mai înfocaţi adepţi ai păstrării 
independenţei Republicii și, evident, adversari ai 
unirii Basarabiei cu România, au înţeles că existenţa 
în continuare a Republicii Democratice Moldovenești 
era o aberaţie și o iluzie irealizabilă în situaţia în 
care imperialismul bolșevic încerca să compromită 
independenţa Poloniei, sugruma dorinţa de libertate 
a Bielorusiei, Ucrainei, Georgiei etc. Rusia sovietică 
devenise o ameninţare și a independenţei Republicii 
Democratice Moldovenești, a drepturilor naţionale 
și libertăţilor democratice ale populaţiei basarabene, 
câștigate prin revoluţie din Februarie 1917. 

În zilele de 20-23 martie 1918, o delegaţie a Sfatului 
Ţării (Ion Inculeţ, Pan Halippa, Daniel Ciugureanu) 
s-a aflat la Iași pentru a discuta problema unirii cu 
guvernul român, recent constituit. Guvernul român, 

în frunte cu Alexandru Marghiloman, a acceptat pro-
punerile de unire făcute de reprezentanţii populaţiei 
dintre Prut și Nistru, având în această privinţă și 
asentimentul Puterilor Centrale și al Antantei.

În dimineaţa zilei de 26 martie 1918, la Chișinău, 
sosește președintele Consiliului de Miniștri al Româ-
niei Alexandru Marghiloman, însoţit de ministru de 
Război, generalul Hâjdeu, și alte persoane oficiale.

La 27 martie 1918, Sfatul Ţării s-a întrunit în 
ședinţă solemnă și a votat, „în numele poporului Basa-
rabiei”, Declaraţia de unire a Basarabiei cu România: 
Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), 
în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră și 
vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută 
și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea 
dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza princi-
piului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor, 
de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama 
sa România!

La baza declaraţiei de Unire s-a aflat rezoluţia 
elaborată de deputaţii din Blocul Moldovenesc, frac-
ţiunea majoritară a Sfatului Ţării. 

Din cei 125 de deputaţi prezenţi la ședinţă, 86 
au votat pentru unire (83 de deputaţi moldoveni și 
3 reprezentanţi ai grupurilor etnice conlocuitoare 
(Ștefan Botnariuc - ucrainean; Nicolae Cernov - rus; 
Felix Dudkevici - polonez), 3 voturi au fost împotrivă 
(deputaţii ucraineni - M. Starenki și A. Osmolovski, și 
deputatul bulgar Ștefan Balamez), iar 36 s-au abţinut. 
Din varii motive, la ședinţă au lipsit 13 deputaţi, cu 
mandate valide.

Unirea Republicii Democratice Moldovenești 
(Basarabiei) cu România se înfăptuia pe baza unor 
principiii ce rezultau din situaţia concretă din Basa-
rabia, precum și a păstrării unor particularităţi și 
drepturi locale. Conform acestora, Sfatul Ţării își 
continua activitatea, păstrându-și competenţa asupra 
înfăptuirii reformei agrare, asigurării autonomiei 
provinciale, recrutarea armatei pe baze teritoriale, 
respectarea drepturilor minorităţilor, votul universal, 
libertăţi cetăţenești, amnistie generală. Multe din aces-
te condiţii erau o necesitate a zilei, cum, de exemplu, 
era reforma agrară, care prin punerea ei în aplicare, 
trebuia să atragă pătura ţărănească pentru noul regim.

La 28 martie 1918, Regele României Ferdinand 
I, a adresat conducătorilor Republicii Democratice 
Moldovenești o telegramă de felicitare: 

„Cu o adâncă emoţie și cu inima plină de bucurie 
am primit știrea despre spontaneul act ce s-a săvârșit 
la Chișinău. Sentimentul naţional ce se deșteaptă atât 
de puternic în timpul din urmă în inimile moldove-
nilor de dincolo de Prut, a primit prin votul înălţător 
al Sfatului Ţării o solemnă afirmare: un vis frumos 
s-a înfăptuit”. 

La 30 martie 1918, o delegaţie a Basarabiei con-
dusă de Ion Inculeţ, Pan Halippa și Constantin Stere 
a înmânat regelui Ferdinand I Declaraţia de Unire 
a Basarabiei cu România, aceasta fiind promulgată 
prin decret regal la 9 aprilie 1918. După Unire, Ion 
Inculeţ și Daniel Ciugureanu au fost desemnaţi ca 
miniștri în Guvernul României, iar în funcţia de 
președinte al Sfatului Ţării a fost ales, la 2 aprilie 1918, 
Constantin Stere.

Astfel s-a înfăptuit un fapt măreţ în viaţa neamului 
nostru. Însemnătatea acestui act a fost de o importanţă 
adevărat vitală. Prin Unirea Basarabiei cu România se 
încheia un capitol din istoria tragică a neamului româ-
nesc din Basarabia. Unirea Basarabiei cu România a 
stimulat lupta de eliberare naţională a românilor aflaţi 
sub dominaţia Imperiului Austro-Ungar.

Basarabia pe calea Unirii cu România (1917-1918) Personalităţi 
româneşti despre unire   
şi unitatea naţională
„În numele Românilor din 

Vechiul Regat, din Basarabia și din 
Bucovina, astăzi uniţi, cu profun-
dă recunoștinţă primesc hotărârea 
fraţilor noștri de peste Carpaţi, 
de a săvârși Unitatea Naţională 
a tuturor Românilor și declar pe 
veci unite în Regatul Român toate 
ţinuturile de Români de la Tisa 
până la Nistru”. Regele Ferdinand 
I către delegaţia care i-a prezentat 
Actul Unirii

„Unirea tuturor românilor 
într-un singur stat este cea mai 
firească pretenţie a civilizaţiei”. 
Vasile Goldiș

„Noi considerăm realizarea 
unităţii noastre naţionale ca un 
triumf al libertăţii omenești. Vrem 
să întronăm pe aceste plaiuri 
libertatea tuturor neamurilor și 
cetăţenilor”. Iuliu Maniu

„Unitatea politică este conse-
cinţa logică a trecutului nostru 
istoric și o absolută necesitate, un 
drept indiscutabil ieșit din unita-
tea noastră etnică, având aceeași 
limbă și cultură, aceleași tradiţii 
și aspiraţii”. Iuliu Maniu 

„Unirea tuturor românilor 
într-un singur regat și într-un 
nedespărţit stat, este nu numai 
un ideal sfânt, izvorât din trecutul 
nostru și din comoara vieţii noas-
tre sufletești, ci este și un drept 
indiscutabil al nostru, în baza fiin-
ţei noastre unitare”. Iuliu Maniu

„Te binecuvântez, iubită Româ-
nie, ţara bucuriilor și durerilor 
mele, frumoasă ţară, care ai trăit în 
inima mea și ale cărei cărări le-am 
cunoscut toate. Frumoasă ţară pe 
care am văzut-o întregită, a cărei 
soartă mi-a fost îngăduit să o văd 
împlinită. Fii tu veșnic îmbelșuga-
tă, fii tu mare și plină de cinste, să 
stai veșnic falnică printre naţiuni, 
să fii cinstită, iubită și pricepută”. 
Regina Maria

„Nu dau dreptul nimănui din 
afară să se amestece în treburile 
noastre lăuntrice; cer, dimpotri-
vă, ca directivele politicii noastre 
interne să fie pur românești. Cu 
această concepţie și în acest spirit 
am condus politica externă a ţării 
și afirm că i-am asigurat o inde-
pendenţă, cu privire la înrâuririle 
din afară, care n-a fost niciodată 
depășită în trecut. Dar tocmai 
pentru că vreau ca românul să fie 
stăpân la el acasă, doresc să găseas-
că el singur, în plina lui suvera-
nitate, normele cele mai bune 
pentru păstrarea unităţii noastre 
naţionale”. Nicolae Titulescu

„Fii om, fii drept și recunoaște 
că, pe deasupra ambiţiilor, intrigi-
lor și urilor, este Patria, este veșni-
cia neamului, și că acolo trebuie să 
ne întâlnim totdeauna, chiar dacă 
nu ne înţelegem de fiecare dată”. 
Ion Antonescu

Selecţie texte: 
Dr. Ion CONSTANTIN, istoric
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COMUNITATE RESPONSABILĂ – 
PEISAJ TERESTRU CONSERVAT

Ediţie specială realizată de Mişcarea 
Ecologistă din Moldova în cadrul 

proiectului „Comunitate responsabilă 
– peisaj terestru conservat”

Deseori ni se-ntâmplă să avem oaspeți fie 
din străinătăți ori din diverse regiuni 
ale Moldovei. Astfel, ne confruntăm cu 

întrebarea: „Prin ce locuri deosebite am putea 
să-i plimbăm?”, iar dacă nu avem musafiri, dar 
avem, în schimb, nevoie de un respiro și o evadare 
din rutină… „Unde putem merge la sfârșit de 
săptămână?”. În acest context, pentru locuitorii 
Chișinăului și a împrejurimilor sale, rezervația 
cultural-naturală „Orheiul Vechi” rămâne a fi 
una dintre destinațiile preferate. 

După multiple vizite, pentru că e mai comod 
și rapid, unii vor opta pentru un drum familiar 
(aceeași rută, același program) sau, dimpotrivă, 
vor începe să caute căi mai „lăturalnice” și mai 
puțin consacrate, adică noi experiențe. Uneori, 
3,5,10 km străbătuți în jurul unui punct turistic 
puternic exploatat pot da naștere unor imagini 
care îi vor face pe ceilalți să ne-ntrebe surprinși: 
„Unde găsim o asemenea priveliște?”. În același 
timp, după câteva excursii într-un anumit teri-
toriu, diversificarea formelor de activități ne 
poate ajuta să dobândim o altfel de înțelegere a 
zonei, să remarcăm alte fațete și să ne bucurăm 
de complexitatea ei. 

Prin urmare, după cercetarea în lung și 
lat a binecunoscutei „farfurii” geologice de la 
Orheiul Vechi, decorată înăuntrul său cu „ochi” 
sarmațieni, mănăstiri rupestre și unduirile râului 
Răut, să încercăm a privi dincolo de ea la propriu 
și la figurat. Materialele gratuite – imprimate 
(broșuri, ghiduri) sau virtuale (hărți interactive, 

înregistrări video, pagina web) – prezentate de 
Mișcarea Ecologistă din Moldova, pot facilita 
acest lucru. Ele încurajează redescoperirea 
rezervației atât printr-o serie de trasee, prin hob-
by-uri personale, cât și prin posibilitățile de a te 
relaxa, alături de partenerii de drum, la sfârșitul 
zilei, într-un cadru ospitalier, gustând cu poftă 

din bucatele alese ale pensiunilor rurale, dar și 
din pitorescul locului. 

Așezări precum Mășcăuți, Morovaia, Butu-
ceni, Trebujeni, Piatra, ne deschid alte perspec-
tive asupra complexului – pe lângă peisajele care 
te fac să te simți copil în fața lor, ele ne oferă 
și lecții arhitecturale datorită caselor bogate 
în nuanțe armonioase și în motive din natură, 
îndeosebi florale, care ar putea trece liber drept 
niște muzee. Un exemplu ar fi atelierul de creație 
a pictorului Andrei Mudrea. O parte dintre aces-
te sate, dar și altele mai din nordul rezervației, 
sunt incluse, totodată, în circuitele de observare 
a păsărilor (Aleea Popilor – Piatra/ Trebujeni – 
Furceni, Orașul Medieval, Butuceni – Piatra), 
dar ar putea prea bine servi și ca trasee pentru 
drumeții ori cicloturism. 

Pe biciclete, alergând, la pas, escaladând, în 
planare, cu binoclul cercetând vizual înaripa-
tele arealului, cu aparatul de fotografiat/drona 
imortalizând momente, cu penița sau pensula 
reinventând cuvinte, forme și culori, Orheiul 
Vechi prinde alte contururi. 

Sorenela RENIŢĂ

Redescoperind Orheiul Vechi

Proiectul „Comunitate responsabilă 
– peisaj terestru conservat”, imple-
mentat de Mișcarea Ecologistă 

din Moldova, apare în contextul unei 
necesităţi stringente de a întreprinde 
acţiuni concrete de promovare și con-
servare a peisajului terestru la nivel de 
comunitate și la nivel naţional. Astăzi, 
ne confruntăm cu o lipsă totală de 
înţelegere a importanţei acestei compo-
nente de bază a patrimoniului natural 
și cultural atât din partea comunităţilor 
locale, a simplilor cetăţeni, cât și din 
partea autorităţilor publice de nivel 
local, dar și de nivel central. Inclusiv 
instituţiile responsabile de protecţia 
mediului nu percep pe deplin gravita-
tea problemelor din acest domeniu. De 
menţionat, că evoluţiile tehnicilor de 
producţie agricolă, silvică, industrială 
și politicile în materie de amenajare a 
teritoriului, urbanism, transport, infra-
structură, turism și agrement, precum 
și schimbările economice continuă în 
multe cazuri să accelereze transforma-
rea peisajelor, de cele mai multe ori 
degradând valoarea acestuia. Se impun 
măsuri privind definirea și implemen-
tarea politicilor peisajere, integrarea 
peisajului în politicile cu posibil impact 
direct sau indirect asupra peisajului, așa 
cum prevede Convenţia europeană a 
peisajului, adoptată la Florenţa în anul 
2000, semnată și ratificată de Republica 
Moldova și ale cărei prevederi rămân 
doar pe hârtie până în prezent. De 
menţionat și alte angajamente pe care 
și le-a asumat Republica Moldova prin 
semnarea acordurilor precum: Conven-
ţia privind conservarea vieţii sălbatice 
și a habitatelor naturale din Europa 
(Berna, 19 septembrie 1979); Convenţia 
privind diversitatea biologică (Rio de 
Janeiro, 5 iunie 1992); Convenţia pri-
vind conservarea speciilor migratore de 
animale sălbatice (Bonn, 1979), precum 
și alte tratate internaţionale ale căror 
prevederi fie au fost realizate parţial, fie 
nici nu au fost puse în discuţie.

Astfel, proiectul „Comunitate res-

ponsabilă – peisaj terestru conservat”, 
este un proiect inovativ implementat 
de Mișcarea Ecologistă din Moldova cu 
scopul de a aduce în atenția societății 
subiectul protecției peisajului. Proiectul 
se implementează la nivel național prin 
campanii de mass-media, demersuri 
adresate autorităților pentru comple-
tarea și ajustarea cadrului legislativ în 
vederea conservării peisajului la nivel 
naţional. Totodată, acesta presupune 
dezvoltarea unui model de valorificare și 
conservare a peisajului, la nivel de comu-
nitate, în baza regiunii pilot Rezervația 
cultural-naturală Orheiul Vechi. Imple-
mentarea proiectului a început în luna 
august 2017 și se va încheia în luna mai 
2019, timp în care am stabilit ca obiec-
tive să contribuim la: 

 Valorificarea și promovarea 
biodiversității, a peisajului, florei și a 
faunei în rezervația cultural-naturală 
Orheiul Vechi prin dezvoltarea unui 
traseu turistic tematic de observare a 
păsărilor (birdwatching) și promovarea 
speciilor reprezentative din areal.

 Crearea condițiilor de dezvoltare 
a  habitatelor naturale, a florei și faunei 
sălbatice prin restabilirea a 6 ha de 
perdele forestiere în arealul rezervației 
cultural-naturale Orheiul Vechi sau în 
zonele adiacente.

 Stabilirea unui dialog între autori-
tăţile publice centrale, societatea civilă 
și mediul academic privind necesitatea 
creării și ajustării cadrului legislativ în 
vederea protecției și conservării peisa-
jului terestru.

 Creșterea gradului de conștien-
tizare și informare a autorităților pre-
cum și a comunității locale privind nece-
sitatea conservării peisajului terestru.

Pentru atingerea acestor obiective au 
fost planificate și sunt în curs de imple-
mentare activități precum: ore ecologice 
în școlile din localitățile ce fac parte din 
Rezervația cultural-naturală Orheiul 
Vechi; elaborarea unui studiu privind 
potențialul avifaunistic al arealului 
Rezervației cultural-naturale Orheiul 

Vechi; amenajarea traseelor turistice 
de observare a păsărilor în arealul 
Rezervației Orheiul Vechi cu panouri 
de informare;  desfășurarea meselor 
rotunde și a atelierelor de lucru privind 
necesitatea protecției juridice a peisaju-
lui, precum și modalități de valorificare 
a acestuia prin trasee de observare a 
păsărilor; diverse materiale de vizibi-
litate, inclusiv pliante, hărți interactive 
privind biodiversitatea, peisajul, flora 
și fauna Rezervației cultural-naturale 
Orheiul Vechi; lucrări de reabilitare 
a perdelelor forestiere; precum și o 
amplă campanie de mediatizare privind 
valoarea și necesitatea conservării biodi-
versităţii precum și a creării și ajustării 
cadrului legislativ în vederea protecției 
și conservării peisajului terestru. Au 
fost realizate emisiuni radio tematice, 
reportaje video, articole în presa scrisă, 
conferințe de presă.

La implementarea proiectului sunt 
implicate autorităţile publice locale și 
centrale ONG-urile de profil, comuni-
tatea știinţifică, populaţia locală, agenţii 
economici și tinerii din regiune.

Beneficiarii direcţi ai proiectului 

sunt administraţia Rezervaţiei cultu-
ral-naturale Orheiul Vechi; elevii și 
profesorii participanți la orele ecologice; 
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, beneficiar al unui 
document de viziune privind comple-
tarea și ajustarea cadrului legislativ în 
domeniul conservării peisajului, agenţi 
economici din industria turismului care 
vor putea să-și diversifice oferta prin 
includerea activităţii de birdwatching 
în grila de produse.

Proiectul „Comunitate responsabilă 
– peisaj terestru conservat” contribuie 
la dezvoltarea domeniului „Conservarea 
peisajului terestru la nivel de comu-
nitate”, Componenta 1 PGM a EO6 și 
propune activități care vor contribui 
la atingerea țintelor Programului. Pro-
iectul reflectă necesitățile identificate 
într-o serie de documente și acorduri de 
importanță națională și internațională 
care conţin prevederi privind conser-
varea peisajului și a biodiverstităţii și 
la care Republica Moldova este stat 
semnatar:

- Strategia de mediu 2013-2023,

- Strategia privind diversitatea bio-
logică a Republicii Moldova pentru anii 
2015-2020,

- Convenţia privind conservarea spe-
ciilor migratoare de animale sălbatice, 
adoptată la Bonn,

- Convenţia europeană a peisajului, 
adoptată la Florenţa,

- Convenţia privind diversitatea 
biologică,

- prevederi din cap.16 a Acordului de 
asociere RM-UE.

De asemenea, proiectul de față com-
pletează, prin obiectivele sale specifice, 
inițiativele Proiectului de Competiti-
vitate al USAID în Moldova, privind 
dezvoltarea turismului în rezervaţia 
cultural-naturală Orheiul Vechi.

Proiectul „Comunitate responsabilă 
– peisaj terestru conservat”, desfășurat 
de Mișcarea Ecologistă din Moldova 
cu suportul Programului de Granturi 
Mici GEF, implementat de PNUD, iar 
partener strategic este Proiectul de 
Competitivitate din Moldova. 

Elena SCOBIOALĂ, 
coordonatoare proiecte, MEM

Protecţia peisajului, un subiect tot mai actual

Unul din cele 8 panouri informative Unul din cele 8 panouri informative 
instalate pe traseele de la Orheiul Vechiinstalate pe traseele de la Orheiul Vechi

Traseul Trebujeni-Furceni este deosebit în orice sezon al anuluiTraseul Trebujeni-Furceni este deosebit în orice sezon al anului
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Mișcarea Ecologistă din Moldova este autoarea unei 
inovații eco-turistice în Republica Moldova, care are ca 
scop familiarizarea vizitatorilor cu potențialul natural al 

Rezervaţiei cultural-naturale Orheiul Vechi şi în mod special cu 
păsările care profi tă de diversitatea habitatelor locale. 

Mai exact, este vorba de un traseu 
de birdwatching, ciclism și drumeție, 
care se întinde pe o lungime de 22.25 
km, cuprinde multe puncte de inte-
res cultural, istoric și natural de pe 
cuprinsul rezervației cultural-naturale 
„Orheiul Vechi” și trece printr-o vari-
etate de habitate (acvatic, de luncă, 
de stâncărie, forestier, agricol), care 
adăpostesc multe specii de păsări. Acest 
traseu are drept extremități localitățile 
Piatra și Butuceni și urmează fidel 
cursul râului Răut cu toate meandrele 
și întorsăturile sale. Cei aproximativ 23 
km pot fi parcurși în aproape 8 ore (7 
ore și 40 minute), însă pentru confortul, 
siguranța și pregătirea fizică a tuturor 
tipurilor de turiști, echipa proiectului 
a decis să împartă acest traseu în trei 
segmente de lungimi și complexități 
diferite, astfel încât orice turist poate 
savura experiența birdwatching-ului 
indiferent de gradul de pregătire.

Acest traseu de birdwatching poate 
fi parcurs din ambele sensuri ale aces-
tuia (Piatra-Butuceni sau Butuceni-
Piatra), în funcție de preferințele per-
sonale. În caz că doriți să întrerupeți 
traseul, puteți să vă întoarceți pe 
exact același drum pe care ați venit, 
sau puteți traversa podurile peste râu 
pentru a parcurge rute alternative (caz 
în care trebuie să atrageți atenție la 
podurile existente).

Vă invităm, în ceea ce urmează, să 
descoperim împreună fiecare traseu… 
și apoi să luăm decizia dificilă de a ne 
hotărî pe care dintre ele să mergem. 

1. Traseul „Oraşul 
medieval”

Este un traseu ușor și la înde-
mâna oricui, fiind deosebit de 
potrivit pentru cei care doresc 

să facă o plimbare mai extinsă pe la 
Orheiul Vechi după vizitarea celor mai 
importante obiective turistice. Traseul 
urmează cursul meandros al Răutului 
între localitățile Butuceni și Trebujeni, 
pornind de la sediul administrației 
Rezervației cultural-naturale „Orheiul 
Vechi” (sediul Muzeului) și finalizând 
la podul localității Trebujeni. Pentru 
cei care doresc să se reîntoarcă la 
sediul rezervației, traseul face o buclă 
completă, ajungând în final să acopere 
o lungime de 6,4 km care poate fi lejer 
acoperită în 2 ore. În prima jumătate a 
traseului, cu râul în partea stângă și cu 
impunătorul canion în partea dreaptă, 
vizitatorul are ocazia să treacă pe la 
Schitul Pârcălabului Bosie (biserică 
cioplită în stânca promontoriului) și pe 

la Izvorul Medieval, acolo unde poate 
să-și potolească setea pe timp de arșiță. 
Traseul de întoarcere continuă cu rui-
nele Băilor tătărăști, care făceau parte 
din infrastructura renumitului oraș 
tătaro-mongol Șehr al Cedid (Yangi 
Șeher), cel mai important centru poli-
tic, administrativ, economic, religios și 
militar al regiunii din prima jumătate 
a secolului XIV. Relativ aproape de 
aceste băi zac ruinele caravenseraiu-
lui, ale unei cetăți și ale unei biserici 
medievale, drept pentru care întregul 
traseu a căpătat numele de „Orașul 
medieval”, cu referire la obiectivele 
cultural-istorice construite în Evul 
Mediu în acest segment. 

Urmărind poteca traseului, ce 
șerpuiește uneori pașnic, alteori aven-
turos, turistul poate observa îndea-
proape speciile de păsări care-și văd 
de treabă la baza acestui amfiteatru 
natural. Cine este atent și echipat 
corespunzător, poate vedea pe versanții 
abrupți ai canionului pietrarul sur 
(Oenanthe oenanthe), presura de gră-
dină (Emberiza hortulana), coțofana 
(Pica pica), șorecarul comun (Buteo 
buteo), corbul (Corvus corax), gaia nea-
gră (Milvus migrans), iar în tufișurile ce 
se încăpățânează să crească din piatră 
avem toate șansele să observăm mără-
cinarul mare (Saxicola rubetra), sfrân-
ciocul roșiatic (Lanius collurio), silvia 
porumbacă (Sylvia nisoria), capîntor-
tura (Jynx torquilla), câneparul (Linaria 
cannabina) și presura galbenă (Emberi-
za citrinella). La traseul de întoarcere, 
pe malul opus, în porțiunea de luncă ce 
se combină cu parcelele agricole, putem 
auzi fazanul (Phasianus colchicus), 
prepelița (Coturnix coturnix), iar din 
vârful copacilor de pe malul apei vom 
observa câte un cuc (Cuculus canorus) 
strigându-și către noi cântecul scurt. 
Să nu ne mirăm când vom vedea la nici 
trei metri de noi un stârc cenușiu (Ardea 
cinerea) pândind atent deasupra apei, o 
găinușă de baltă (Gallinula chloropus) 
sau o rață mare (Anas platyrhynchos), 
aventurându-se pe cursul râului împre-
ună cu bobocii săi: la urma urmei, ne 
aflăm într-o zonă în care toată lumea se 
știe cu toată lumea.

Informație importantă: Deși tra-
seul e relativ scurt și ușor de parcurs, 
pe timp de vară este expus soarelui în 
marea parte a zilei. Din acest motiv,  
este absolut necesar să vă echipați 
corespunzător: ochelari de soare, pălă-
rie sau chipiu, cremă cu factor ridicat 
de protecție și o umbrelă pentru orice 
eventualitate. 

2. Traseul Trebujeni – 
Furceni

Acest traseu este mai lung și mai 
dificil, din acest motiv nece-
sitând rezistență sporită (dar 

multă sete de aventură) din partea 
celor care se încumetă să-l parcurgă. 
Având o lungime de 8 kilometri, tra-
seul  pornește de la marginea satului 
Trebujeni și ajunge până în localitatea 
Furceni, putând fi parcurs în circa 3 

ore. Întreg traseul este presărat cu 
priveliști deosebit de pitorești, ce 
variază de la stâncile abrupte cu câte 
un firicel de cărare, luncile unde tur-
mele de oi și vaci pasc din vremurile 
Mioriței până la pădurea care înghite 

toate drumurile de țară sau râul care 
curge furios peste pietre întocmai 
ca semenii săi din zona de munte. 
Traseul trece prin Defileurile Râpa 
Ciobanului și Selitra și oferă opor-
tunitatea admirării Holmului sau a 

Stâncii Corbului situate de cealaltă 
parte a râului, în pădurea Trebujeni 
(Podiș).

Pe timp de vară, această pădure 
răsună de cântecul mierlei (Turdus 
merula), cintezei (Fringilla coelebs), 
pitulicii mici (Phylloscopus collybi-
ta), grangurelui (Oriolus oriolus), 
privighetorii (Luscinia luscinia), de 
uguitul turturelei (Streptopelia turtur) 
și a porumbelului gulerat (Columba 
palumbus), iar mica luncă mărginită 
de peretele de piatră e scena unde 
se perindă pupezele (Upupa epos), 
corbii (Corvus corax), codobaturile 
albe (Motacilla alba) și codobaturile 
galbene (Motacilla flava), fâsele de 
câmp (Anthus campestris), ciocârlanii 
(Galerida cristata), ereții de stuf (Cir-
cus aeruginosus). Stăpân peste această 
porțiune de râu e nimeni altul decât 
pescărelul albastru (Alcedo atthis), 
acel neastâmpărat strop de culoare 
azurie ce zboară repede deasupra 
apei în căutarea peștelui. De fapt, aici 
e locul unde putem vedea mai multe 
păsări din această specie, căci se pare 
că există un echivalent al supermar-
ketului păsăresc unde toată lumea 
găsește de mâncare. Să nu ne mirăm 
dacă auzim și buha mare (Bubo bubo) 
de undeva din ungherele stâncilor 
sau ne pomenim urmăriți de doi ochi 
aprinși de cucuvea (Athene noctua): 
stâncăria de aici, în combinație cu 
pădurea și râul, atrage ca un magnet 
speciile de bufnițe de la Orheiul 
Vechi. 

Informație importantă: Gradul 
de eroziune al versanților este deo-
sebit de ridicat în acest sector, drept 
pentru care așteptați-vă la căderi de 
piatră și avalanșe ocazionale. Fiți 
atenți la orice mișcare a pietrelor și 
ocoliți zonele ce prezintă risc. Măsu-
rile de protecție indicate la traseul 
precedent sunt absolut necesare și 
în acest caz.

3. Traseul Aleea Plopilor 
– Piatra

Acest traseu, care începe de 
la marginea satului Furceni, 
ne răsfață cu un segment de 

plopi înalți, plantați sub formă de alee 
pe malul stâng al Răutului, mărginită 
pe-o parte de terenuri agricole și de 
cealaltă parte de râu. Pe malul opus, 
un perete impunător și la fel de ver-
tical ca cel de la Butuceni însoțește 
călătorul până în localitatea Piatra, 
nu înainte de a-l fermeca cu izvorul 
Jeloboc, care e cel mai puternic din 
Republica Moldova (150 litri/secun-
dă) și unul din cele mai puternice 
izvoare din Europa.  Traseul este rela-
tiv scurt, putând fi parcurs în decurs 
de 1 oră și 20 minute și își găsește 
finișul în poarta conacului Lazo, 

construit de Ivan și Matilda Lazo și 
inclus astăzi în lista monumentelor 
de arhitectură, istorie și cultură de 
importanță națională.

Această alee de plopi găzduiește 
o frumoasă colonie de sfrâncioci cu 
fruntea neagră (Lanius minor), o 
specie de pasăre care preferă copacii 
și tufișurile de la marginea terenuri-
lor agricole. Dacă privim atent și la 
câmpurile ce mărginesc aleea, unde 
mișună potârnichile (Perdix perdix) 
și prepelițele (Coturnix coturnix), 
ciocârliile (Alauda arvensis), ciorile 
de semănătură (Corvus fugilegus), 
avem multe șanse să observăm păsări 
răpitoare precum șoimul rândunele-
lor (Falco subbuteo), șorecarul mare 
(Buteo rufinus), uliul păsărar (Acci-
piter nisus) sau vânturelul de seară 
(Falco vespertinus). Din stuful de pe 
malul Răutului putem auzi lăcarul 
mare (Acrocephalus arundinaceus) 
întrecându-se în triluri, iar egretele 
mari (Casmerodius albus) vor zbura 
de colo-colo în căutarea hranei. În 
pantele abrupte de lut și nisip putem 
vedea lăstuni de mal (Riparia riparia) 
și prigorii (Merops apiaster) cuibărind 
în galeriile săpate, iar sălciile care se 
apleacă peste râu reușesc să ascundă 
doar parțial agitația ghionoaiei sure 
(Picus canus), a silviei mici (Sylvia 
curruca), a presurei sure (Emberiza 
calandra) și a pițigoiului mare (Parus 
major). În preajma localităților Fur-
ceni și Piatra, mai ales în jurul caselor, 
pot fi văzute multe rândunele (Hirun-
do rustica), vrăbii de casă (Passer 
domesticus), lăstuni de casă (Delichon 
urbica) și guguștiuci (Streptopelia 
decaocto).

Relieful specific acestei părți a 
canionului Răutului face ca traseul 
să fie ușor de parcurs pe jos și chiar și 
cu bicicleta, motiv pentru care acesta 
poate fi pus la încercare și de bicicliștii 
care vor să descopere aceste unghere 
îndepărtate.

Informație importantă: Deși tra-
seul e ușor de parcurs și nu implică 
probe de efort sau abilitate fizică, este 
necesar să fiți atenți la podul firav 
ce indică sfârșitul traseului și care 
leagă comuna Piatra de malul opus 
al Răutului.

Traseul  de  birdwathing din 
rezervația cultural-naturală „Orhe-
iul Vechi” și materialele informative 
aferente au fost realizate în cadrul 
proiectului „Comunitate responsabilă 
- peisaj terestru conservat”, desfășurat 
de Mișcarea Ecologistă din Moldova, 
cu suportul Programului de Granturi 
Mici GEF, implementat de PNUD și 
cu susținerea Proiectului de Compe-
titivitate din Moldova, finanțat de 
USAID și de Guvernul Suediei.

Trasee de observare a păsărilor în Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”
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De ce studiile ornitologice De ce studiile ornitologice 
sunt importante:sunt importante:

Un asemenea studiu este inovativ și 
demonstrează că în R. Moldova avem 
zone cu potențial avifaunistic. Anali-
zând studiul avifaunistic, naturaliștii 
pot afla unde și în ce perioade poate 
vedea anumite specii.  De aceea, stu-
diul elaborat pentru zona Rezervației 
Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” 
poate prezenta un punct de început 
pentru desemnarea și studierea altor 
trasee de birdwatching.

Astăzi, orice iubitor de natură, atât 
din țară, cât și din străinătate, se poate 
bucura de aceste trasee de observare a 
păsărilor, prin locuri superbe. 
Cum se realizează studiile Cum se realizează studiile 

ornitologice:ornitologice:
Pentru desemnarea traseelor au 

fost folosite metode științifice de 
cercetare a păsărilor, iar aceste date 

pot fi folosite în viitor pentru studii 
comparative.

Desigur, experiența cercetării 
și desemnării acestor trasee poate 
constitui un punct de început pen-
tru implementarea altor proiecte 
similare, în alte zone, nu mai puțin 

importante pentru păsări. Astfel, 
concetățenii noștri vor putea cunoaște 
și îndrăgi aceasta activitate relaxantă, 
însușind reguli de birdwatching, iar 
turiștii străini vor avea posibilitatea 
să exploreze și alte locuri din țara 
noastră.

Ediţie specială realizată în cadrul proiectului „Comunitate responsabilă – peisaj terestru conservat”, desfăşurat 
de Mişcarea Ecologistă din Moldova, cu suportul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD 

şi cu susţinerea Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanţat de USAID şi Guvernul Suediei.

Această ediţie specială nu poate fi pusă în vânzare liberă și se distribuie gratuit 
ca supliment la revista cu distribuţie naţională „Natura”. 

Tiraj: 5000 exemplare.
Viziunile, opiniile și poziţiile care se includ în această publicaţie 

nu neapărat reflectă opinia donatorilor. 
Adresa redacției: Republica Moldova, Chișinău, str. S. Lazo 13, 022 23 71 49, mem@mem.md

Pentru rezultate cât mai bune pe traseele de birdwatching, echipa 
proiectului „Comunitate responsabilă - peisaj terestru conservat” vă 
recomandă să consultați în prealabil materialele electronice care arată 

traseele de birdwatching și care sunt disponibile pe internet.
Harta interactivă: acest produs afișează traseele de birdwatching și oferă 

detalii legate de obiectivele de interes istoric și cultural (localizare exactă, 
fotografii, adrese web) și informații despre speciile de păsări pe care le putem 
observa (tipul de habitat, perioada în care poate fi observată). Harta interac-
tivă poate fi vizualizată pe adresa web https://arcg.is/1T9PO0, iar pe canalul 
de youtube al Mișcării Ecologiste din Moldova există un video informativ 
care ilustrează modul în care funcționează harta.

Harta Story Maps: acest produs oferă mai multe detalii decât harta interac-
tivă, întrucât prezintă, pe lângă trasee și speciile de păsări, texte descriptive 
despre fiecare traseu în parte și informații detaliate despre păsări. Adițional, 
acest instrument oferă posibilitatea vizualizării de fotografii cu speciile de 
păsări, ascultarea sunetelor și vizualizarea filmulețelor informative. Harta 
Story Maps este disponibilă pe adresa web https://arcg.is/1Pby8P0, iar pe 
canalul de youtube al Mișcării Ecologiste din Moldova există un video infor-
mativ care ilustrează modul în care funcționează acest instrument.

Aplicația mobilă: acest instrument oferă posibilitatea vizualizării  traseelor 
de pe telefoanele mobile care au acces la internet. Aplicația este disponibilă 
pentru sistemele de operare Android (poate fi descărcată de pe Google 
Play) și oferă aceleași informații ca și harta interactivă clasică (traseele de 
birdwatching, speciile de păsări, obiectivele turistice, etc).

Nu în ultimul rând, turiștii care doresc să se informeze la fața locului 
pot lua de la sediul rezervației următoarele materiale disponibile în 
formă print:

Pliant informativ „Lumea mereu nouă de la Orheiul Vechi”, care conține 
informații referitor la lungimea traseelor, tipul habitatelor și speciile de păsări, 
iar pe interior afișează harta celor trei trasee de birdwatching.

Ghidul păsărilor din rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi” care 
ilustrează cele 47 de specii de păsări cel mai frecvent întâlnite pe traseu din cele 
aproape 100 observate de ornitologul Vitalie Ajder și incluse în Studiul pri-
vind potențialul avifaunistic al rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”.

În plus, cele 8 panouri informative instalate pe traseele de birdwatching 
în diverse locații cheie (sediul Rezervației, promontoriul Butuceni, satul 
Butuceni, satul Trebujeni, Băile Tătărăști, Piscul Ciobanului, Furceni, Piatra) 
ilustrează harta fiecărui traseu pe care vă aflați și oferă informații adiționale 
în limbile engleză și română despre obiectivele turistice din regiune.

La final, subliniem faptul că toate sursele informaționale menționate și 
descrise mai sus sunt disponibile și pe site-ul Mișcării Ecologiste din Moldo-
va, www.mem.md, la pagina proiectului „Comunitate responsabilă – peisaj 
terestru conservat”, la rubrica Produse. 

Materiale 
informative 

despre traseele din 
Rezervaţia Cultural-

Naturală „Orheiul Vechi”

Pentru a avea cât mai mult 
succes la birdwatching, e 
bine să ne pregătim de acasă 

și să ne informăm cu privire la 
ce putem întâlni pe trasee. De 
exemplu, un pas important este 
cunoașterea habitatelor existente 
pe traseu și a speciilor de păsări 
care trăiesc în aceste habitate:

1. Habitatul de stâncă este repre-
zentat de canionul râului Răut. Aceste 
stânci de calcar, în vârstă de 13 mili-
oane ani, ating pe alocuri înălțimea 
de 170 m și sunt abrupte pe cea mai 
mare porțiune a canionului. Fiind 
pline de fisuri, grote și peșteri, stân-
cile oferă condiții potrivite pentru 
buha mare, cucuvea, pietrar, codroș 
de munte, etc. 

2. Habitatul forestier, reprezentat 
de păduri și fâșii forestiere plantate 
de-a lungul râului Răut, unde cresc 
salcâmi, arțari, stejari, frasini, plopi, 
oferă condiții prielnice păsărilor răpi-
toare (acvila pitică, șorecarul comun), 
ciocănitorilor, mierlelor, grangurilor, 
turturelelor, etc.

3. Habitatul acvatic, al cărui ele-
ment principal e râul Răut, este locul 
perfect unde putem întâlni pescărelul 
albastru, lăcarii de stuf, rațele mari, 
stârcii și egretele care se hrănesc sau 
cuibăresc în preajma acestui fir de apă. 

4. Habitatul de luncă, aflat în 
imediata apropiere a râului, este 
caracterizat de vegetație ierboasă 
iubitoare de umezeală, amestecată cu 
sălcișuri și plopișuri, și oferă condiții 
de viață potrivite pentru pițigoii pun-
gari, codobaturile albe, sfrânciocii cu 
fruntea neagră, cristeii de câmp sau 
pupezele.

5. Habitatul agricol, adică terenu-
rile cultivate în amestec cu livezi, vii 
sau arii împărăginite, este locul unde 
multe păsări vin să se hrănească cu 
produsele agricole sau cu insectele de 
aici: sfrânciocul roșiatic, presura de 
grădină, mărăcinarul mare, prepelița, 
potârnichea, etc. 

6. Habitatul antropic (localitățile 
rurale din rezervație) adăpostește 
speciile de păsări care s-au adaptat 
condițiilor de mediu create de om: rân-
dunelele, vrăbiile, graurii, guguștiucii, 
cocostârcii.

Texte: Silvia URSUL

Industria turismului, atât la nivel local, cât și mondial, 
oferă o gamă largă de destinații pentru toate cate-
goriile de „exploratori”. Obiectivele turistice sunt, 

de cele mai dese ori, distribuite neuniform la nivelul 
globului, țării sau a unei regiuni. Cea mai mare parte din 
potențialii turiști caută destinații, trasee potrivite, com-
pară obiectivele turistice pe care le pot vizita, aleg cazări 
după gustul, prețul și localizarea acestora. Șirul factorilor 
ce influențează desfășurarea unei călătorii și luarea unei 
decizii poate continua la nesfârșit, dar, tot ce leagă aceste 
elemente este întrebarea – Unde? Unde se află obiectivul 
turistic? Unde este hotelul? Unde pot găsi restaurantul? 
După care urmează toate celelalte întrebări - cât costă, 
când este disponibil etc.

Pentru a primi răspuns la întrebăril e „Unde?” noi apelăm 
la diverse surse de informații și toate, într-un fel sau altul, 
sunt legate de hartă, fie ea clasică sau digitală. Prin urmare, 
domeniul turismului utilizează sistemele geoinformaționale 
nu ca instrument în sine, ci rezultatul acestora. Harta nu este 
doar o bucată de hârtie, ci o informație utilă care folosește 
tehnologiile moderne pentru a face această informație 
accesibilă pentru oricine. Prestatorii de servicii caută toate 
posibilitățile de a oferi cât mai multe informații despre 
serviciile prestate și toate conțin localizarea, fie în mediul 
online sau pe un pliant, pentru ca potențialul turist să poată 
lua decizia și găsi cu ușurință obiectivul.

Probabil orice om a utilizat Google Maps sau instrumen-
te similare pentru a găsi un obiectiv sau a identifica traseul 

optim. Orice site de rezervări a unui hotel va conține neapă-
rat și amplasarea acestuia. Există o sumedenie de platforme 
globale ce leagă prestatorii de servicii de clienți utilizând 
componenta spațială. Republica Moldova nu este o excepție, 
noi utilizăm aceste instrumente în fiecare zi. Componenta 
de localizare nu este o alegere, ea este o necesitate care a 
devenit parte din viața noastră mai ales odată cu apariția 
telefoanelor inteligente (smartphone), care sunt dotate cu 
senzori de localizare și cu ajutorul aplicațiilor ne pot sugera 
cum putem ajunge la destinația aleasă.

Recomandări:
Accesul la internetul mobil și extinderea telefoanelor 

inteligente au provocat așa numita „Revoluție Geospațială” 
ce implică practic toate domeniile, inclusiv turismul. În 
acest context, din perspectiva mea, cei care promovează 
destinațiile turistice în Moldova, în paralel cu dezvoltarea 
infrastructurii fizice a turismului, trebuie să dezvoltate și 
infrastructura de date din domeniu. Pentru aceasta nu sunt 
necesare costuri colosale, este nevoie doar de informații de 
calitate și detaliate ce pot fi plasate pe platformele globale 
deja existente, ceea ce sporește vizibilitatea la nivel global 
a destinațiilor turistice din Moldova. În mod evident, cu 
unele costuri suplimentare pot fi create platforme/aplicații 
personalizate ce pot promova destinațiile turistice din Mol-
dova. Indiferent de calea aleasă, informațiile din turism vor 
conține inevitabil și date cu privire la localizarea obiective-
lor, așa că dezvoltarea acestei direcții va face ca Moldova să 
nu fie „o pată albă” pe Harta turistică a lumii.

Vitalie AJDER, ornitolog:

Studiul știinţifi c, baza iniţiativelor de mediu

Igor ROȘCA, expert în sisteme geoinformaţionale

Tehnologiile moderne ne sporesc vizibilitatea

TIPURI DE HABITAT LA ORHEIUL VECHI

Agenţi de turism şi jurnalişti Agenţi de turism şi jurnalişti 
experimentează birdwatchingulexperimentează birdwatchingul

Explicarea regulilor de birdwatching Explicarea regulilor de birdwatching 
înainte de a începe traseulînainte de a începe traseul

Satul Butuceni în toamnăSatul Butuceni în toamnă


