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PĂDURILE AU O SINGURĂ SALVARE – ROMÂNIA MARE

…cad codrii noștri seculari si, împreună cu ei, toată istoria, tot caracterul nostru.
Mihai Eminescu,

Timpul,22 iulie 1880 

Pădurea e cel dintâi templu și va fi  cel din urmă refugiu al omenirii.
Alexandru Vlahuță

Națiunile și pădurile sunt creația
 lui Dumnezeu și nimeni nu are dreptul să le distrugă.

 Grigore Vieru

De vrei să ș  i ce înseamnă român, întreabă munții și Codrul străbun. 
Dan Spataru – Dan D. Dumitriu 

Arborii sunt efortul nesfârșit al Pământului de a vorbi cu cerul. 
Rabindranath Tagore

Autorul cărții exprimă recunoș  nța sa cordială domnului Iurie DÂRDA, deputat PL, mem-
bru al Comisiei parlamentare pentru Administrația Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și 
Schimbări Clima  ce, pentru suportul fi nanciar oferit în scopul elaborării și publicării acestei 
lucrări referențiale pentru semnatarul ei.

Cele 10 porunci... ale pădurii

1. Eu sunt zăgazul apelor și ocro  toarea roadei câmpului. Cunoaște-mă și păzește legea mea!
2. Nu lua numele pădurii în deșert!
3. Adu-ți aminte să sfi nțeș   Sărbătoarea Pădurii!
4. Cinstește Pădurea ca să trăieș   mult și bine pe Pământ!
5. Să nu ucizi Pădurea!
6. Să nu fi i lacom față de Pădure!
7. Să nu furi Pădurea!
8. Să nu mărturiseș   strâmb împotriva Pădurii!
9. Să nu po  eș   Pădurea aproapelui tău!
10. Nu urî pe paznicii Pădurii, ci ajută-i în îndeplinirea slujbei lor nobile și grele!

(Extras din revista Glossa pădurii, 1932)
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Preliminariile scep  cului de serviciu al silviculturii sacrifi ciale

Auzi departe strigă slabii
                        Și asupriții către noi,

                        E glasul blândei Basarabii
                        Ajunsă-n ziua de apoi.

M. Eminescu, La arme

I
În 1989, grație profesorului Ion Dediu, par  cipam la un simpozion ecologic din capita-

la imperiului rus, unde m-a uluit prelegerea interdisciplinară a unui scriitor și savant despre 
arbore-pădure-spiritualitate-duhovnicie-fi lozofi e-istoriografi e... După nouă ani de ac  vitate la 
Mediu, în 1992, m-am concediat, deoarece acolo nu se lucra, ci se imita și se fura. Des  nul a 
făcut ca în decembrie 1997 să fi u angajat în cadrul administrației silvice naționale (agreat, pro-
movat și de Ion Druță), unde am studiat valorile spirituale de sorginte silvică. Probabil, lucrau 
ins  nctele restauratoare strămoșeș  . 

Prezentul studiu este cardiograma (holograma) solilocvială a unui sufl et ce a suferit circa 
15 ani prădarea paradisului pădurii, ori dosarul unui păstor căruia i s-a pângărit și prădat ”pa-
rohia”. Imaginar și solidar, în paginile cărții s-au întâlnit sub coroana unui stejar falnic păstorii și 
slujitorii ei (pădurari, ingineri silvici, savanți, străjerii și protectorii verdelui matern): aristocratul  
silvic Iurie Cravciuc, roman  cul Petru Cuza, spiritul intelectual imparțial profesional Dumitru 
Gociu, păstorul pădurilor Nordului Vasile Starodub, silvologul sistemic Vladimir Iacovlev etc. – 
personalități remarcabile dotate cu soluții și muniții, principii eco-spirituale contribuitoare la 
dăinuirea Codrului, (con)fratelui nostru etern.  

Tot profesorului Ion Dediu îi datorez cadoul superb de la începutul anului 2016 – cartea 
profesorului Ioan Milescu „Pădurile și omenirea”, precedată de fabuloasa donație a inginerului 
silvic dr. Dumitru Galupa, monumentala monografi e „Pădurea și poporul român”, c  toria patri-
arhului silvic național, acad. Victor Giurgiu. 

II
Nu credeam că voi depune cândva (auto)denunțul prăbușirii („morții”) silvice. A survenit 

implacabil după fi nalizarea manuscrisului. Redactorul și recenzentul m-au aver  zat colegial-co-
locvial: lucrarea este o bombă publică și va declanșa atacurile ocultei oligarhice poli  co-fores  -
ere cu impact imprevizibil, asistat-amplifi cat de „execuții” media  ce cumplite (aici evocăm ce-
lebrul vers colateral: „Nu credeam să-nvăț a muri vrodată”). „Directorimea silvică este o castă 
exclusivistă, păguboasă, intolerantă și os  lă democrației compe   ve – un produs paradoxal al 
selecției sociale nega  ve”. (M. Eminescu) 
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Având protecția adevărului interior, imun la cri  cile gratuite, indiferent de circumstanțe, 
recunosc: sunt perdantul bătăliei eco-silvice (prologul fusese retragerea din Mișcarea Verzilor 
în 1989). Nu ș  am că E. Hemingway scria cândva: „Omul este născut să învingă”, iar N. Iorga 
aprofunda: „În cetatea adevărului poți fi  omorât, dar nu învins”. Fără a ș   percepem, intuim 
ori prorocim, iar dacă greșim, „...fi ecare arde în focul păcatelor sale”. (N. Iorga) Providența ne 
trimite poveri și pedepse pe potriva păcatelor și puterilor noastre, iar atunci când „zeii vor să 
ne pedepsească, ne împlinesc dorințele”. (O. Wilde).

Sper a nu dezonora (rata?) bătălia cu literatura și reunifi carea României – chiar tutelat de 
ghidul „Cum să eșuezi cu succes?” (M. Rujoiu), îndrumat de „Anatomia ratării” (T. Baconschi, 
D.-L. Boeriu, 2016) și protejat de aver  smentul lui C. Noica: „Oamenii se defi nesc după modul 
în care pierd”. Aici aduc scuzele de rigoare: disperarea și sărăcia au mi-forțat mâna să omit din 
carte nominalizarea „eroilor” silviculturii tenebre (funebre) și rog (com)pă  miri omeneș  … Re-
gretabil, dar manuscrisul original va traversa sertariada ingrată până la... N-am forțe sufi ciente 
să traversez al treilea calvar media  c, judiciar și terorist în lupta cu camarila eco-fores  eră – 
iden  c celor din 1998-2001 și 2011-2014.

Finalmemte, evaluând, cuan  fi când imparțial poli  cile silvice actuale (solomoniile ei), de-
monstrația integrității ar fi  oare proba unui eroism pueril și inu  l? Consolare monumentală 
poate fi  pas  la camusiană: „De la un anume punct al suferinței și nedreptății încolo nimeni nu 
mai poate face nimic pentru nimeni”. Este solilocviul supliciilor silviculturii sacrifi cate, evaluată 
(apreciată) și argumentată contextual ori tangen  al și prin op  ci metafi zice: „Un om tare, când 
e lovit, își sporește puterea” (Seneca); „Adesea, căderea e un mijloc de a te ridica mai sus” 
(W. Shakespeare); „Valoarea omului se măsoară după greutățile pe care el le învinge” (Voltaire);  
„Lasă-l pe cel care ar vrea să transforme lumea mai întâi să se transforme pe sine” (Socrate);  
„Începe să schimbi în  ne ceea ce vrei să schimbi în jurul tău” (M. Gandi); „Cât de multe trebuie 
să ș  i ca să nu spui anumite lucruri? ” (N. Ionescu)...

Ianuarie-mai  2016
 
P.S.: După deconspirarea tăierilor ilicite din întreprinderile pentru silvicultură „Hânceș  -Silva” 
și „Silva-Centru” (Ungheni), dl Sergiu Botnaris consemna (aver  za) judicios pe rețeaua de so-
cializare Facebook  (3 mar  e 2016): „Domnul ministru V. Munteanu își face „dușman” mafi a 
pădurarilor...”
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„...par  dele au ajuns stat în stat, oameni lipsiți de merit trăiesc
din poli  că și prin poli  că...”

M. Eminescu

CAPITOLUL  I

DOSARUL DECADENȚEI 
ȘI DELINCVENȚEI FORESTIERE

I

SALVAREA SILVICULTURII SAU (NEO)APOCALIPSA VERDELUI MATERN

Simfonia securii în... paradisul pădurii

Dosarul funebrului faliment fores  er național este arhivat în memoria publică resemnată. 
Pentru mine, el se asociază cu aver  smentele unui cerb dezlănțuit în amfi teatrul fores  er nis-
porenian din toamna anului 1988 – similar poemului arghezian „Niciodată toamna nu fu mai 
frumoasă…”

Apoi, sângerosul masacru fores  er din faimoasele păduri de la Condrița din 1998: toți, 
absolut toți stejarii seculari erau doborâți ca ul  mii mohicani și zăceau mortuari „înlăcrimați 
lângă confrații consternați”. Despre ei scria M. Eminescu: „Pare că și trunchii vecinici poartă 
sufl ete sub coajă, / Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă”. Prădalnicul pădurar con-
drițean se îndreptățea haiducește-voinicește: de la Guvern li se trage păgâna moarte. Era ceva 
inimaginabil, ca din fi lmele de groază. Ori neoapocalipsa verdelui matern? 

În context se raliază și loviturile înfundate de secure ce răsunau în inima pădurii din preaj-
ma satului Bobeica (Hânceș  ) în vara anului 2004.

O secvență catastrofală rămâne și confesiunea de credință a managerului autorității silvice 
naționale din 2001: „Cine vă încurcă, rezolvați-vă problemele personale…”

Alt episod este recenta confesiune sfâșietoare a scriitorului Ion Ciocanu: „Condrițenii, con-
sătenii mei, îmi povestesc cu durere: nici pe  mpurile comuniș  lor nu se tăiau așa de barbar 
pădurile?...”
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Penul  mul incident oribil silvic s-a produs în apropiere de sediul autorității naționale sil-
vice din str. Armenească (în apropiere de bd. Ștefan cel Mare), chiar în vinerea Paștelui (2012): 
aproape de ora 16, îl surprind pe șeful Gărzii fores  ere cu două șolduri de carne în mâini, pă-
șind alene în culmea fericirii, fălos și victorios, spre Agenție, cu jer  a pascală a subalternilor. Iar 
pe partea opusă a străzii, peste câteva clipe – ironia sorții – surprind pe alt șef alergând spre 
Agenție…

Ul  ma calamitate ori defăimare defi ni  vă a domeniului aparține coautorului vânătorii 
boiereș  -ciocoieș   din Rezervația „Pădurea Domnească”, unde a fost omorât un cetățean la 
23 decembrie 2012 și au par  cipat circa 30 de persoane, majoritatea cu funcții de rang înalt – 
procurorul general, președintele Curții de Apel Chișinău etc.

Anomaliile ori patologiile poli  co-par  nice produse în păduri reactualizează sfâșietoare-
le refl ecții vlahuțiene din legendarul eseu silvofi l „Pădurile noastre” (1926): „Se duc pădurile 
noastre. Ca niște răni rămân urmele lor. Răni de moarte pe trupul țării. Ai zice că-ncepe sfârșitul 
lumii noastre… Au fost popoare, care s-au închinat pădurii. Acelea păstrează și azi, ca și în vre-
mea de demult, ceva proaspăt și robust în sângele lor – ceva din eterna  nerețe a zeilor. Pădu-
rea e cel dintâi templu și va fi  cel din urmă refugiu al omenirii. Ce bogăție de viață era odinioară 
în Pales  na! Dar în Grecia! Și cum s-a dus. Cu fi ecare arbore cădea o fărâmă din puterea acelei 
minunate vieți. Și când s-au dus toate pădurile, pus  u și uscăciune au rămas și pe pământ, și-n 
sufl etele omeneș  ”.

Roman  smul, op  mismul și realismul silvic

Desigur, opiniile din dosarul drama  c al silviculturii naționale oferă o cardiogramă subiec-
 vă a dezastrului fores  er din epoca independenței amețitoare și amenințătoare.

Inspirat și mobilizat de spectaculoasa lansare pe arena poli  că, în 2009, a Alianței pentru 
Integrare Europeană, i-am convocat pe acad. I. Dediu, dr. hab. P. Cuza, dr. D. Gociu și pe dr. L. 
Chirică, viceministru al Mediului, pentru a elabora și a propune soluții pentru revigorarea și 
relansarea domeniului. Intenția nobilă, însă, a fost anihilată, zădărnicită de lipsa de interes din 
partea par  delor și deputaților AIE, dar și de poli  cianismul defectuos și păgubos. Desigur, 
sunt și alte numeroase cauze. Urmează să le ș  m – pentru a nu greși și rătăci. 

În acest context, evocăm două acțiuni mai vechi de par  cipare la reabilitarea situației 
fores  ere din republică. La 19 februarie 1998, dr. D. Boaghie scria în „Literatura și arta”: „Pro-
blema însănătoșirii pădurilor noastre este una de fond, ce necesită un studiu amplu și mult mai 
complex... Evident, acest lucru de proporții va dura mai mulți ani (3-5 ani)”. 

Apoi, la 21 ianuarie 1999, tot în „Literatura și arta”, publicam un (semi)manifest (semi)
exaltat: „Intenționăm a contribui la relansarea domeniului silvic pângărit, profanat de autode-
clarații „îngeri” silvici ocro  tori pe vecie”.
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S-au perindat ani grei, dar urgența silvică stați-
onează, ba chiar regresează, n-a pornit spre păduri-
le devastate, terorizate și masacrate bes  al…

Istoriografi a fores  eră păstrează în analele 
sale primul „Manifest” prosilvic infl amabil,  publi-
cat în 1996 de un grup de savanți, inspirat de viitorii 
lideri fores  eri. În principiu, fi ind asociați ideologic, 
promovați și protejați de liderii Mișcării Ecologiste 
din Moldova, ei ajung (posibil – inconș  ent) coau-
torii reinstaurării guvernării comuniste. Iar „salva-
rea” silvică, dimpotrivă, a mai ruginit în condițiile 
poli  cianismului canibalic intrapar  nic și sărăciei 
populației – cauzele devastării tezaurului verde.

În 1937, în discursul său cu prilejul primirii  tlului de academician, Lucian Blaga lansa cele-
brul aforism (parafrazat): „Veșnicia s-a născut la sat”. Altcineva afi rma că veșnicia s-a născut… 
în pădure, aici e patria ei, dar vine să moară la... oraș. Probabil, exagerăm din exces de evlavie 
(admisibilă?). Dacă raportăm domeniului fores  er adagiul unui pesimist, putem rezuma: istoria 
fores  eră ne învață că silvicultorii nu învață nimic din istoria domeniului (probabil, ca și alți pro-
fesioniș  ). De ar învăța, ar deveni îngeri silvici. Ne pot contrazice op  miș  i incurabili.

Secera și securea – pârjolesc pădurea

Legendarele noastre păduri istorice au înfruntat, alături de societate, două cumplite in-
vazii comuniste. Nu ș  m dacă vor rezista la a treia... Regretabil, dar trebuie să recunosc: am 
traversat o infernală iluzie. Predicția ideologică ne-a jucat festa: calamitatea guvernărilor de-
mocra  ce a survolat toate recordurile posibile. Acest adevăr trebuie conș  en  zat de veritabilii 
specialiș   pentru care pădurea este tezaurul (aurul) profesional, confesional și ambiental. 

Faptul că în perioada guvernării comuniste s-au plantat suprafețe mai mari de păduri tre-
buie evaluat sub toate aspectele: ecologic, socioeconomic și bioecologic. Plantările respec  ve 
sunt în detrimentul patrimoniului silvic istoric, deoarece – în scopul respec  v – au fost distribu-
ite majoritatea resurselor fi nanciare și administra  ve, fondul fores  er istoric fi ind abandonat 
și devenind pradă ilegalităților, s-au produs abuzuri, acte de corupție, estorcarea masei lem-
noase, s-a diminuat paza pădurilor etc. Evident, s-au plantat câteva mii de hectare de culturi, 
dar majoritatea n-au ajuns în stare de masiv. Asistam la teatrul absurdului fores  er în regia 
voroninistă-popușoistă, un adevărat paradox de sorginte ideologică: agronomul A. Popușoi 
ges  ona pădurile, iar silvicultorul Gh. Vdovâi, eliminat din domeniu, cul  va... porumb. Nelegiu-
irile comise – autoritarismul administra  v, nihilismul legisla  v și poli  zarea excesivă a corpului 
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silvic – l-a transformat într-un simplu executant al ordonanțelor poli  ce și al intereselor perso-
nal-corpora  ve: „Un singur om (A. Popușoi – n. n.) a pus această ramură a economiei naționale 
la cheremul intereselor și ambițiilor sale personale”(„Timpul”, 30 mar  e 2009).

Eram ferm convinși de următorul fapt: imediat după nominalizarea directorului general al 
Agenției de către Guvern dumnealui trebuia să plece la Mekka pădurilor româneș  , la Bucu-
reș  , pentru (re)sincronizarea și reluarea colaborărilor profesionale. Dar constatăm resemnați: 
silvicultura rămâne cenușăreasa, poate cea mai nenorocoasă piesă a democrației, ajunsă în a 
treia regie... Esența dezastrului silvic sunt rădăcinile poli  co-par  nice. După cum afi rmă acad. 
Ion Dediu, „carcasa ecologică a republicii nu este fi nalizată din cauză că pădurile nu sunt sub-
ordonate Ministerului Mediului, problemă ce trebuie soluționată cu  tlul reparatoriu”. Însă, 
un vechi specialist în domeniu a anulat vehement și univoc postulatul ins  tuțional: subsolurile 
au fost resubordonate Ministerului Mediului, dar efectul e dezastruos... Pădurile au trecut în 
subordinea mai multor ins  tuții –Ministerul Agriculturii, Guvern, Parlament etc. Esențialul este 
cine administrează și cum se lucrează zilnic.

Problema subordonării pădurilor Ministerului Mediului n-a fost soluționată  mp de decenii, 
iar deputatul PL, Valeriu Munteanu, fi ind candidat la funcția de ministru al Mediului, a reușit în 
câteva zile să obțină votul Parlamentului. Presa a informat opinia publică despre acest eveniment 
de rezonanță națională la 30 iulie 2015: „Proiectul de lege a fost propus de deputații Valeriu Mun-
teanu (PL), Valeriu Streleț (PLDM) și Sergiu Sârbu (PDM) și a fost înregistrat acum două zile, pe 28 
iulie curent”. Potrivit lui Munteanu, Agenția „Moldsilva”, direct subordonată Guvernului, urmea-
ză a trece în subordinea Ministerului Mediului. Deputatul comunist Sergiu Sta   a dat de înțeles 
că, în condițiile în care Valeriu Munteanu este candidatul la funcția de ministru al Mediului, la 
mijloc s-ar afl a un confl ict de interese. As  el, acesta a propus să fi e luată o pauză, iar Valeriu Mun-
teanu să înainteze proiectul deja în calitate de ministru, nu de deputat. „Dumneavoastră sunteți 
specialist și la bomboane, și la avioane. Încercați să supuneți poli  c acest domeniu extrem de 
important”, a spus deputatul comunist. „Toată reforma Guvernului se reduce la resubordonarea 
Agenției „Moldsilva” de la Execu  v la Ministerul Mediului. Deci, liberalii s-au dezis de procurorul 
european în schimbul pădurarilor europeni!”, a spus la rândul său comunistul Artur Reșetnicov. 
Deputatul liberal Gheorghe Brega a menționat faptul că restructurarea respec  vă va bate în in-
teresele celor care au acaparat păduri ilegal. La fel, președintele PL, Mihai Ghimpu, a declarat că 
acesta este un proiect ce vine să ajusteze la standardele europene ac  vitatea Ministerului Me-
diului: „Necesitatea acestui lucru este nu doar pentru Minister, dar și pentru Republica Moldova, 
dacă vrem să fi m eligibili pentru proiectele internaționale, iar „Moldsilva” să nu fi e doar o agenție 
unde se taie anual un milion de metri cubi de lemn, dar se raportează doar 400 de mii”. „Vom 
verifi ca cazurile ilegale de acaparare a pădurilor”, anunța dl Valeriu Munteanu.

La 8 septembrie 2015, în cadrul unei ședințe speciale cu par  ciparea conducătorilor 
administrației publice centrale de mediu, ai Agenției „Moldsilva” (întreprinderile, rezervațiile 
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naturale și Ins  tutul de Cercetări și Amenajări Silvice), dl Valeriu Munteanu a explicat mo  -
vele (re)subordonării Agenției „Moldsilva”: „Acest lucru este în unison cu aspirațiile noastre 
europene și cu toate normele internaționale. Maturitatea poli  că de care dă dovadă clasa 
poli  că a făcut posibil ca „Moldsilva” să fi e scoasă din cap  vitatea impera  velor poli  ce 
și este de datoria noastră să nu ratăm ocazia de a schimba în bine lucrurile din silvicultură 
pentru a evita o catastrofă ecologică. Salvgardarea ramurii este o prioritate pentru Ministerul 
Mediului, de aceea, la întrunirea de astăzi trebuie elaborat un plan de măsuri pentru înlătu-
rarea gravelor defi ciențe cu care se confruntă acest domeniu. Spre exemplu – vânătoarea. 
Personal, consider că este expresia fi rii consumatoare și crude pe care o poate manifesta 
omul modern. O îndeletnicire ale cărei consecințe sunt uneori grave, cum ar fi  cazul de la 
Pădurea Domnească! Poli  cile vor reveni Ministerului, administrarea va rămâne la Agenție, 
iar controlul – la Inspectoratul Ecologic. Vom încerca, într-un  mp foarte scurt – și avem deja 
suportul partenerilor externi – să fi e reconceptualizat acest sistem și să aducem cele mai 
bune prac  ci, inclusiv din UE, as  el să depășim problemele din sectorul silvic prin redimen-
sionarea responsabilităților”.

Desigur, ca orice iniția  vă de natură par  nică, aici se camufl ează sub  l interesele acestei 
en  tăți poli  ce, secundate (agravate) și de interesele pecuniare individuale, corpora  ve și oli-
garhice ale membrilor par  dului. Probele contrariului urmează a fi  prezentate, implementate 
și demonstrate. 

Deși Parlamentul a decis foarte opera  v resubordonarea ins  tuțională a Agenției Moldsil-
va în iulie 2015, hotărârea Guvernului de executare a ei nu a fost emisă nici în aprilie 2016. Ca-
uzele sunt evidente: oligarhia ori casta fores  eră (directorimea) a sabotat legiferarea hotărârii 
Guvernului prin infl uențele sale. Ea cunoaște bine demnitarii care trebuie remunerați pentru a 
nu fi  implementată decizia parlamentară ce le afectează interesele. M. Eminescu aprecia as  el 
esența unor atare anomalii sociale: „Un rău poli  c se poate vindeca pe  mp cât puțini îl văd; 
când îl vede toată lumea, el nu mai e vindecat”..

Cine vor dispărea mai întâi: pădurarii ori pădurile?

Specialiș  i în domeniu, ins  tuțiile mass-media din republică – pe parcursul ul  milor ani 
– au abordat permanent problema dezastrului comis în urma arendării spațiilor fores  ere, le-
galizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008, în scopul gospodăririi cine-
ge  ce sau de recreere. Nominalizăm doar unele materiale care au șocat opinia publică. 

La 16 decembrie 2011, Jurnal TV a transmis reportajul „Rubleovkă moldovenească”, din 
care reproducem o secvență: „În pădurea situată între satele Dănceni și Sociteni se în  nde 
„Poienița veselă” a boierilor contemporani din Moldova… Oamenii se tem să divulge adevărații 
proprietari. Angajații taberei afi rmă că aceste căsuțe ar aparține ex-președintelui V. Voronin. 
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Cele două zone de agrement sunt atât de secre  za-
te, încât până și primarului din satul Dănceni i-a fost 
interzis accesul”.

La 17 mai 2012, televiziunea „Prime” transmi-
tea: „Un nou trend printre moldovenii avuți. Potrivit 
Agenției „Moldsilva”, în ul  mii ani a crescut numă-
rul celor care vor să ia în arendă păduri. Aproape 
600 de moldoveni se pot considera adevărați moși-
eri – au în ges  une câte o pădure. Ca să ai o păduri-
ce a ta, trebuie doar să faci dovada cetățeniei și... 
să ai bani”.

„Moldova riscă să rămână fără păduri” – a fost 
 tlul unei emisiuni difuzate de către Publica TV la 23 

ianuarie 2012. „Dacă se con  nuă as  el, peste vreo 
doi ani, sudul Moldovei va rămâne fără de păduri”, 
a remarcat A. Mișcenco, fostul director al Întreprin-
derii pentru Silvicultură „Iargara”. 

Co  dianul „Timpul” și „Ziarul de gardă” au găzduit numeroase materiale, foarte comba  -
ve: „Pădurarul lui Voronin a pornit motorul electoral”, „Apel către silvicultori”, „Mafi a pădurii 
nu se dă bătută. Cine va opri fărădelegile?”, „Riscăm să rămânem cu pădurari, dar fără păduri”, 
„Mafi a pădurilor sau cum se mușamalizează dosarele de corupție”, „Sălbă  cii autorizate în 
Codrii Orheiului” (7 octombrie 2010), „Pădurea Țiganca, vechea-noua reședință a clanului Vo-
ronin (28 noiembrie 2010), „Călătorie pe „Moșiile lui Voronin”, „Ce se întâmplă când în fruntea 
statului e un vânător?” (6 mai 2010) etc. 

Cu regret, noua administrație poli  cianistă a Agenției „Moldsilva” – prac  c nu informea-
ză opinia publică despre rezultatele examinării materialelor difuzate în presa națională – este 
o cardiogramă sigură a par  nizării (priva  zării) și degradării domeniului, nu a democra  zării, 
transparen  zării și asanării lui.

Anarhismul baronului silvic

După numirea noului administrator al Agenției Moldsilva s-au produs cele mai regretabile 
ilegalități. Argumente sunt sufi ciente. Parlamentul a format Comisia de anchetă pentru verifi -
carea ges  unii fondului fores  er la 15 iunie. Decizia din 3 august 2012 a Curții de Conturi „Pri-
vind Raportul auditului ges  onării patrimoniului public de către Agenția Moldsilva: Acumula-
rea de către Agenția Moldsilva a mijloacelor provenite din arenda terenurilor fondului fores  er 
în sumă de 19,6 milioane lei, cu evitarea poli  cilor specifi ce procesului bugetar, la ges  onarea 
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acestora se aplică cadrul regulator specifi c ac  vității de autoges  une, neîncasarea integrală a 
creanțelor formate din plata pentru arendă... Premierul de atunci, Vlad Filat, a totalizat starea 
de lucruri: „De la înălțimea zborului cu elicopterul, am observat că avem mai multe case în 
păduri decât arbori. Unele case se construiesc pe piloni ca să nu fi e construcție capitală. Să 
faceți o analiză a tot ce înseamnă darea în arendă a pădurii. Cu un hectar de pădure în arendă 
se ajunge la folosirea întregii păduri. Se uită că este o subordonare. Înainte ca să fi e discutate 
proiectele de reformă, ar fi  cazul ca ele să fi e coordonare”.

Noul director general a declanșat lupta fără precedent cu silvicultorii neloiali, desemnând 
în postura de șef al Gărzii Fores  ere persoana care folosește funcția respec  vă drept instru-
ment de șantajare, compromitere ori înlăturare din serviciu a specialiș  lor incomozi, unii dintre 
ei ac  vând în ramură de 30-40 de ani. As  el s-a procedat cu A. Mișcenco,  fost director al Între-
prinderii pentru silvicultură Iargara, N. Strechii,  fost director al Întreprinderii pentru silvicultură 
Orhei, V. Mahu, fost director al Întreprinderii pentru silvicultură Hânceș  , fost director general 
al Agenției „Moldsilva”, dr. Ș. Manic, fost director al Rezervației „Codrii”, V. Starodub, fost di-
rector al Întreprinderii pentru silvicultură din Edineț, A. Urbanovici, pădurar, Gh. Boghean, fost 
director al Întreprinderii pentru silvicultură din Cahul etc. În locul lor au fost angajați silvicultori 
din Nisporeni. De asemenea, majoritatea șefi lor subdiviziunilor Agenției „Moldsilva”sunt ori-
ginari din Nisporeni. As  el are loc decapitarea, defăimarea, demoralizarea, erodarea fără pre-
cedent al corpului silvic național. Tăierile ilicite, inclusiv dirijate din interiorul ramurii, sunt un 
fenomen care a a  ns cote primejdioase pentru starea pădurilor. Darea în arendă a pădurilor – 
în baza Hotărârii Guvernului nr. 187 din 20 februarie 2008 –, în cele din urmă, a fost anulată la 
9 august 2012. 

Aceste probleme prioritare trebuie examinate public, în cadrul unor dezbateri cu par  ci-
parea presei și a tuturor celor interesați. Până la soluționarea lor și după formarea de către Par-
lament (15 iunie) a Comisiei de anchetă pentru verifi carea ges  unii fondului fores  er, solicităm 
să fi e suspendat din funcție directorul general pentru evaluarea obiec  vă a situației create în 
ramură, retragerea ramurii silvice din cadrul partajărilor poli  ce și selectarea prin concurs a vii-
torului director general al Agenției „Moldsilva”. De asemenea, solicităm ca Ministerul Mediului 
(dl dr. viceministru Lazăr Chirică) să informeze opinia publică despre rezultatele inspectărilor 
pădurilor și evaluarea stării lor generale, iar Academia de Ș  ințe să aprecieze calitatea cercetă-
rilor și implementarea lor.

Care sunt învățămintele ce urmează a fi  trase din ul  ma epocă de guvernare postcomu-
nistă? O soluție salvatoare ar fi  un lider charisma  c, cu caracter moral național. Domeniul n-a 
avut norocul de lideri veritabili. Dimpotrivă, ca și pe  mpul sovie  cilor, ramura a fost adminis-
trată de politruci par  nici… Prac  ca respec  vă a con  nuat până la actualul liberal anarhist. 
Rătăcirile grave, pe alocuri inexplicabile, ba chiar triviale, urmează să fi e analizate, generaliza-
te, recunoscute și asumate. Din păcate, actualmente nu se cunosc liderii veritabili de opinie. 
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Probabil, asemenea persoane nu există ori poli  cienii au avut grijă să-i țină în dizgrație pentru 
confortul lor. Numai în asemenea circumstanțe se putea perinda tragismul silvic la nivel teore-
 c și administra  v. Potrivit acad. Ion Dediu, „până în prezent nu avem încă un studiu exhaus  v 

monografi c asupra ecologiei pădurilor din Basarabia și Transnistria” („Tratat de ecologie teo-
re  că”, Chișinău, 2007, pag. 47). As  el, ne întrebăm, fi e și retoric: merităm noi oare fastuosul 
patrimoniu silvic național? 

Opoziția fores  eră – crăiasă ori cenușăreasă?

Rezistența, consecvența ori independența poli  co-profesională a corpului silvic a fost, 
prac  c, inexistentă în istoriografi a fores  eră. Sindicatele ramurale, foș  i ingineri silvici, organi-
zațiile neguvernamentale, veteranii etc. nu s-au manifestat ori au fost spectatori pasivi. Dimpo-
trivă, poli  ca par  delor domina și pârjolea paradisul pădurilor, la propriu și la fi gurat. Nu ș  m 
dacă actualmente există opoziționismul celor nominalizați. Însă fără o opoziție, în primul rând 
independentă, nu obedientă, total suverană, efi cientă și construc  vă nu putem spera, nici visa 
la reabilitarea domeniului fores  er. 

Clasa poli  că trebuie să întrețină mereu spiritul de veghe al conș  inței silvice naționale. În 
silvicultură au concurat la nivel republican (preponderent în detrimentul ramurii), dar mai întâi 
în scopul sa  sfacerii orgoliilor personal-corpora  ve și par  nice, câteva tabere ireconciliabile: 
centru-stânga, teritorialiș  i Mahu-Cojocaru, centru-dreapta, sugrumată și ea de impostura 
agrariană Popușoi-Voronin ori viceversa. Apoi a revenit la cârma pădurilor AMN-ul perdant, 
succedat de accidentul ori emanația oarbă a AIE.

Prioritățile silviculturii durabile 

Indiscutabil, nihilismul, aventurismul, debandada și instabilitatea poli  că au infl uențat di-
rect, pecetluindu-i soarta, silvicultura, acest domeniu tradiționalist și profund conservator prin 
esența sa. Rămâne fi rească întrebarea: cum poate fi  asigurat managementul durabil al ramurii 
fără reeditarea anomaliilor precedente? Răspunsul poate fi  doar ipote  c-teore  c. Însă unul te-
ore  c poate fi  formulat: lucrurile sunt simple (nu simpliste) – nu e nevoie de eroism ori desco-
periri senzaționale manageriale. Pur și simplu, trebuie găsit conducătorul și echipa respec  vă. 
Nu mai sperăm la unul ideal. 

Cunoaștem faptul că mecanismul poli  co-juridic managerial ireproșabil minimalizează 
potențialul valoric uman. Alt component de bază – conș  ința profesională a corpului silvic – 
trebuie sincronizat și racordat mecanismului managerial statal. Alianța organică a acestor doi 
factori poate genera formula ideală a managementului silvic. Desigur, dacă este promovată și 
protejată de liderii poli  ci. 
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Un adevăr este cert și incontestabil: la ora actuală nimeni nu poate fi  salvatorul silvicul-
turii. Unii analiș   afi rmă univoc: epoca liderilor este în trecut. Numai în comun, prin decizii 
colec  ve, se poate dirija ac  vitatea corpului silvic, acesta fi ind condus de elita lui profesională. 

Perioada os  lităților, rivalităților ireconciliabile dintre silvicultori are un sfârșit logic: pier-
derea ramurii, eliminarea lor din administrare și victoria comuniș  lor. Atât  mp cât nu se re-
cunoaște public anomalia comisă, nu se poate spera la redresarea situației în viitor. Ul  mii ani 
pot fi  califi cați și ca o rătăcire dogma  că, iar revenirea va fi  anevoioasă și de lungă durată. Dia-
gnos  cul poate fi  rezumat as  el: căderea profesională este inexplicabilă și nefavorabilă tuturor.

În situația actuală, prioritățile strategice ale ramurii sunt: 
• ins  tuirea stării de urgență în domeniul silvo-cinege  c;
• decomunizarea și reîncadrarea tuturor profesioniș  lor; 
• delimitarea strictă a funcțiilor incompa  bile de administrare, monitorizare, control și de 

exploatare a resurselor silvice; 
• formarea Consiliului public silvo-cinege  c național din specialiș  , care va elabora poli-

 cile domeniului, va coordona monitoringul silvic, va contribui la cul  varea conș  inței 
fores  ere și e  cii silvice, va monitoriza implementarea acestor axiome de către autori-
tatea fores  eră națională – Agenția Moldsilva (Regulamentul funcționării Consiliului va 
fi  aprobat la nivel guvernamental, apoi va organiza atestarea specialiș  lor). 

În viitorul apropiat urmează organizarea unei conferințe naționale ori internaționale pen-
tru a inves  ga problema  ca silvo-cinege  că, inclusiv a evalua poli  cile de ges  onare a dome-
niului silvic de către administrația silvică; organizarea Congresului Silvicultorilor, fondarea Ligii 
Silvicultorilor etc. 

Deoarece ramura silvică ac  vează în regim fi nanciar defi citar, inadmisibil, Guvernul, Par-
lamentul etc. trebuie să op  mizeze volumul alocărilor fi nanciare, atragerea subvențiilor din 
România, Rusia, ins  tuțiile bancare europene și internaționale...

Un impera  v actual este ca șefi i ramurii să fi e lipsiți de dreptul de a administra ac  vitățile 
remunerate din granturi de profi l. 

Indiscutabil, ins  tuțiile publice nu au asigurat conlucrarea organică, efi cientă și transpa-
rentă a întregului corp silvic cu ins  tuțiile ș  ințifi ce, organizațiile nonguvernamentale, soci-
al-poli  ce, administra  v-teritoriale și internaționale. În special, s-a curmat colaborarea fructu-
oasă cu specialiș  i din România, care dispun de o valoroasă istorie fores  eră europeană. 

În loc de reactualizarea tradițiilor istorice, a potențialului democra  c, a colegialității, de-
votamentului și pres  giului profesional, aceste rezerve valutare inepuizabile au fost ignorate, 
minimalizate, iar, în ul  mă instanță, discreditate, disprețuite și devalorizate. 

Fărădelegile administrațiilor silvice s-au produs cu acordul tacit al savanților, specialiș  lor, 
ONG-iș  lor etc. Situația fără precedent creată în ramură impune numeroase demisii de onoare, 
în special ale demnitarilor care au funcționat în toate regimurile poli  ce, mereu eligibili. Para-



– 16 –

doxal, are loc un sacrilegiu monumental: la multe întreprinderi și ocoale silvice sunt câțiva șefi  
care au drept de restabilire în funcție, luptându-se pentru fotolii, nu pentru păduri...

Am amin  t în repetate rânduri necesitatea selectării – prin concurs – a organizațiilor și 
experților care să evalueze starea reală, mijloacele fi nanciare și căile de reabilitare a patri-
moniului fores  er, sî monitorizeze implementarea poli  cilor silvice, contribuind, în defi ni  v, 
la reabilitarea imaginii silvicultorilor în societate (inclusiv legi  marea  tulaturii Regia Pădu-
rilor).

Răspunderea pentru cataclismele fores  ere aparține, mai întâi, poli  cienilor, savanților, 
intelectualilor, ins  tuțiilor fores  ere naționale și europene... Este inu  l a nominaliza aici Miș-
carea Ecologistă, patronată de lideri monopoliș   infailibili, intoleranți și aroganți.

În ul  mele decenii, silvicultorii s-au implicat masiv în ac  vitatea par  delor. Cauzele sunt 
destul de evidente: ei urmăresc interesele personale, corpora  ve și par  nice. Fără aprobarea 
poli  cilor fores  ere în cadrul Alianței și a societății civile ac  ve, nu vom putea curma găinăriile 
fores  ere ale republicii bananiere (liberal-reformatoare). Însă silvicultura trebuie să fi e cârmu-
ită de poli  ca statului, nu de par  zanatul poli  co-par  nic, condamnat vehement și tranșant 
încă de M. Eminescu: „Un om de stat, precum și o poli  că de stat stau pururi deasupra par  de-
lor, încât idealul unui om de par  d e opus acelui om de stat”.

Groparii pădurilor – poli  cienii și academicienii?

Apare întrebarea: țara are academicieni și intelectuali – conș  ința și cinstea națiunii? Cu-
nosc ei realitatea silvică? Ori pe dumnealor nu-i preocupă drama fores  eră? Răspunsul este 
univoc: ei cunosc foarte bine dezastrul din paradisul silvic, însă noi avem academicieni poli  ci, 
nu ș  ințifi ci. Iată de ce pădurile se vor topi, iar academicienii vor înfl ori. Cum poate proteja 
pădurile devastate directorul ins  tutului de profi l (viitor academician?), care a încasat într-un 
an 437 de mii de lei ori 36 de mii lunar, conform informațiilor publicate în ziarul „Adevărul” din 
24 iulie 2013? Sperăm ca fi scalitatea să confi rme ori să infi rme veniturile fabuloase ale haidu-
cului botanist. Iar societatea civilă, intelectualii decenți vor reuși să infl uențeze academicienii și 
poli  cieniii să-și onoreze competențele profesionale și ins  tuționale. 

Am solicitat în repetate rânduri ca savanții să inițieze teme de cercetare (inclusiv elabo-
rarea doctoratelor) în domeniul administra  v silvic, poli  ca de cadre și infl uența poli  cului 
asupra pregă  rii și promovării managerilor la toate nivelele administra  ve. Din considerente 
lesne de înțeles, nimeni nu riscă să realizeze studii problema  ce. Cunoaștem doar faptul că dr. 
hab. A. Capcelea a generalizat prac  ca managementului ecologic, în special cel din perioada 
tranziției economice de la sistemul centralizat, socialist, la economia de piață, deoarece lipseș-
te o teorie a managementului ecologic sistemic aplica  v.

Decembrie 2009– august 2012 
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La 7 iunie 2012 a fost lansat un exploziv media  c inedit: „Facem apel către popor, către 
Președintele țării, Președintele Parlamentului, Prim-ministru, deputați... Din cauza persoanelor 
din actuala conducere a SIS, riscăm să pierdem un organism foarte serios și necesar pentru so-
cietate”. Dar un exploziv social cu genericul „Salvați silvicultura! ” întârzie să incendieze opinia 
publică.

(Co)autorii funebrului faliment fores  er național sunt un triumvirat poli  c cunoscut opini-
ei publice. Despre debandada fores  eră națională îi aver  zam pe deținătorii funcțiilor supreme 
din stat la 25 aprilie 2012, în cadrul ceremoniei de înmânare a Ordinului „Meritul Cultural” în 
grad de Comandor poetului Dumitru Matcovschi. Dar fără efectele scontate. Vădit deranjați, 
derutați și șocați, ei au ros  t indeciși: „Vă rog să veniți pentru ca să discutăm problema”. Era 
foarte previzibil că nu va urma nicio reacție, iar previziunea s-a adeverit. 

2 septembrie 2012

Când rătăcind, bătrâne codru,
Ajung la sânul tău de tată,
La poarta-mpărăției tale
Plec fruntea mea înfi erbântată.
Eu simt că-n lung șirag de lacrimi
Se sfarm-al genei mele tremur,
Și ca un făcător de rele
La poarta ta eu mă cutremur.
Curat e duhul lumii tale,
Căci Dumnezeu cel sfânt și mare
Sub bolta ta înrourată
Își ține mândra sărbătoare.
Tu-l prăznuieș   cu glas de clopot
Și cu răsunet de chimvale
Pe cel ce-atâtea înțelesuri
Gă  t-a strălucirii tale.
Amurgul învestmântă-n umbre
Smerita frunzei frământare,
Și pare tânguiosul freamăt
Un glas cucernic de tropare.
Nu-i jalea pă  mirii tale
Tremurătoarea ta plânsoare,
Ci-i cântecul de-ngropăciune
Ai doinei noastre, care moare.

ÎN CODRU
Departe s-a aprins un fulger,
Lovind în creasta ta năpraznic,
Și-n tot hotarul tău mânia
Și-a început păgânul praznic.
E-al răzvră  rii noastre tunet,
Și-n neagra ta cutremurare,
Atâtea veacuri umilite
Își gem strivita răzbunare.
Iar dacă printre pal  ni luna
Își frânge razele curate,
Vărsând sfi ala ei gălbuie
Pe frunzele înfi orate,
În picătura de lumină,
Din geana zorilor albastre,
Eu văd cum tremură și-nvie
Nădejdea visurilor noastre.
Și-ar oțeli pi  cul sufl et
Atunci când mila ta,-mpărate,
Mi-ar lumina o clipă taina
Măririi tale-nfricoșate...
Pe strunele nepu  ncioase
S-ar zămisli cântarea sfântă,
Dând înțeles vieții mele
Și morții ferecându-i țântă!

Octavian Goga (1905)
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Pădurile nu sunt securizate și protejate poli  c
   

„Avem nevoie de un nou Cod Silvic sincronizat cu 
legislația UE, care să furnizeze mecanisme mai efi ciente 
de ges  onare a resurselor silvice și de protejare contra 
defrișărilor ilegale”, afi rmă dl Petru Rotaru, șeful Direcției 
Fond Fores  er de la Moldsilva. O versiune nouă a Codu-
lui Silvic a fost deja redactată împreună cu experții MOGP 
Moldova. Dr. Alexei Palancean, de la Ins  tutul de Botani-
că al AȘM, e convins că noul Cod Silvic trebuie reformat 
în profunzime, deși nu crede că această reformă trebuie 
să fi e punctul de plecare. „Haideți să admitem că acum 

dispunem de sufi ciente pârghii pentru a asigura o exploatare și protejare mai precaută a pă-
durilor”, dar UE trebuie „să dezvolte un nou program, ce ne-ar permite să examinăm starea 
pădurilor dintr-o nouă perspec  vă și, as  el, să ne implicăm în soluționarea problemelor acu-
mulate” („Timpul”, 25 septembrie 2012). După publicarea acestor teze, în urma unui dialog de 
la începutul anului 2014 cu dl dr. Alexei Palancean, acesta a formulat ipoteze prioritare salva-
toare pentru domeniu: „Silvicultura-i sacrifi cată până nu vom avea 5-6 deputați ecologiș   ca să 
administreze domeniul. De la independență încoace, silvicultura, în urma partajărilor poli  ce, 
ajunge în ges  unea par  delor minore, iar par  dele majoritare preiau ramurile fabuloase, nu 
sărăciile silviculturii”. Atunci l-am întrebat direct și tranșant: „De ce nu vă uniți cu acad. I. De-
diu, A. Reniță, dr.  hab. Gh. Postolachi, dr. hab. A. Munteanu, dr. V. Gulca, dr. A. Dumbrăveanu, 
dr. D. Gociu, dr. hab. P. Cuza, dr. D. Galupa, dr. A. Lozan, dr. V. Caisân, dr. hab. Șt. Manic, dr. Gh. 
Florența etc.? ” A urmat răspunsul: „Eu nu-i pot convoca, omologa și sincroniza, sunt niște răni 
vechi și relații complicate între dumnealor, unele de nedepășit”. În consecință, ne întrebăm: 
„Pe cine și cum putem învinui, pedepsi ori milui?”

Indiferent care ar fi  răspunsurile și comentariile, sperăm ca silvicultorii să intre în grațiile 
poli  ce și profesionale atât de necesare pădurilor noastre.

Sfârâiacele spectacolelor silvice salvatoare...

Prezentele confesiuni ar fi  incomplete fără următoarea remarcă: adevărul despre dezas-
trul fondului fores  er l-au cunoscut foarte bine toți pe parcursul anilor, îl cunosc actualmente, 
cu lux de amânunte, și cei din eșalonul republican și regional, însă nimeni nu s-a implicat, nu-și 
riscă cariera și profi tul asigurat (inclusiv subsemnatul), ci riscă soarta pădurilor… 

Silvicultura rămâne arena bătăliilor (găinăriilor) cumplite dintre clanurile poli  ce, oligarhi-
ce, silvice, corpora  ve, rămâne haznaua poli  cienilor pentru electorale – adevărate războaie 
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fratricide jefuitoare. Posibil, de n-ar exista pădurile, alegerile nu s-ar mai repeta atât de des. 
Poli  cienii profi tă de păduri în mod prădalnic: V. Streleț se implica, dar n-avea competențele 
decizionale sufi ciente, I. Hadârcă ș  a problemele și le camufl a. V. Saharneanu și-a recunoscut 
(arhi)diploma  c vinovăția în emisiunea „Guvernul din umbra” de la Jurnal TV… 

Pe parcursul ul  milor doi ani s-a produs un spectacol silvic silențios, inaugurat fastuos 
de către deputatul S. Gama – lansat sub drapelul Comisiei parlamentare de anchetă –, care a 
debitat de la tribuna Parlamentului apologii fores  ere. Apoi au urmat spectaculosul zbor cu 
avionul al fostului premier V. Filat deasupra pădurilor, comisia ins  tuită urgent de premierul Iu. 
Leancă, chiar în primele zile de mandat, ședința specială a savanților silvici din cadrul Acade-
miei de Ș  ințe, apoi paratrăsnetul fores  er ce a zguduit republica prin groaznicul aver  sment 
„Mafi a pădurilor” din 3 iulie 2013, unde era s  pulat tranșant, ul  ma  v: solicităm conducerii 
republicii să se implice în mod direct în reformarea radicală a Fondului Fores  er Național și 
garantarea, așa cum prevede Cons  tuția, a transformării pădurilor naționale dintr-un domeniu 
acaparat de mafi e într-un bun public care să aparțină poporului și nu clanurilor, care jefuiesc 
pădurile pentru îmbogățirea lor (Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, dr. 
Andrei Dumbrăveanu, președintele Asociației „AVE-Natura”, dr. Alexei Palancean, președintele 
Asociației obșteș   „Progresul Silvic”).

Un „splendid” sfârâiac silvic debusolant, cu genericul: „Starea actuală a fondului fores  er 
și ges  onarea lui”, lansa la 16 august, într-o conferința de presă, deputatul PLDM-ist A. Apostol. 
Era unul împotriva tuturor ori singur pentru sine?

Un epilog al istoriografi ei fores  ere naționale a fost necrologul domnului Constan  n Tăna-
se publicat în co  dianul „Timpul”: „Pădure, verde pădure, cât oare-o să te mai fure?”.

Pre  ndea să fi nalizeze cacialmaua fores  eră deputatul S. Grama, care a sonorizat – pildui-
tor și stăruitor – recomandările comisiei de anchetă de la tribuna legisla  vă. Dar surpriza totală 
a fost produsă de Consiliul Suprem de Securitate la 11 noiembrie 2013, pecetluind des  nul me-
diului printr-o decizie similară socialismului defunct, anulând integral ac  vitatea silvică publică.

Parafrazând o axiomă arhicunoscută, rezumăm: teore  c, toți doresc binele pădurii. În re-
alitate, majoritatea vânează foloasele ei. E ceva suspect și abject. Majoritatea actorilor fores-
 eri luptă păgubitor pentru păduri… Dacă, printr-o minune, silvicultorii s-ar revolta, pădurile 

ar regenera. Însă dezastrul poli  co-par  nic total con  nuă ca dublu efect colonial abominabil, 
implementat prin partajarea poli  că a pădurilor, care pecetluiește soarta silvicultorilor și a sil-
viculturii, noi fi ind doar spectatorii sacrifi ciilor silvice…

Găinării fores  ere... medaliate

Probabil, nimeni nu aștepta ca masacrul fores  er, cunoscut foarte bine de către opinia pu-
blică, va fi naliza cu medalierea... silvicultorilor prin decretul de tristă faimă: „Pentru merite în 
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ges  onarea durabilă a pădurilor, contribuție la ex  nderea suprafețelor acoperite cu vegetație 
fores  eră și înalt profesionalism, se conferă: Ordinul „Gloria Muncii” directorului ICAS, Medalia 
„Meritul Civic” domnului inginer-șef la Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Comrat, mais-
trului în Ocolul Silvic Nisporeni, directorului Întreprinderii pentru Silvicultură „Hânceș  -Silva”,  -
tlul onorifi c „Om Emerit” pădurarului din Ocolul Silvic Teleneș  , directorului Rezervației „Codrii”.

Despre „vitejiile” silvice ale primului medaliat ne-a informat ziarul „Adevărul” în materialul 
in  tulat suges  v „Boierii de pe moșia statului”: „Cine-a spus că munca la stat e prost plă  tă? 
Și ce dacă unii lucrează ca și voi, la stat, dar primesc lefuri de zeci de ori mai mari? Sunt șefi , 
bre întunecaților! De unde luăm un alt director... la Ins  tutul de Cercetări și Amenajări Silvice 
din cadrul Agenției „Moldsilva”? Și ce dacă n-ați auzit, lucrează... Al  el de ce credeți că ar fi  
răsplă  t cu 470.000 de lei?” Orice comentarii sunt inu  le și penibile.

1 decembrie 2013

Profanarea poli  co-profesională a pădurilor

La 23 mar  e 2015 am discutat cu noul director general al Agenției „Moldsilva”, dl A. Apos-
tol, care a declarat unilateral și irevocabil: „Am găsit o agenție nefuncțională, peste câteva zile 
vom aproba noul regulament, am susținerea poli  că totală etc.”. Recunosc, fusesem surprins, 
oripilat chiar. A solicitat să pregătesc întâlnirea cu directorul Ins  tutului de Ecologie și Geogra-
fi e, dr. hab. P. Cuza, însă a uitat de ea cu desăvârșire.

În aceeași zi, președintele sindicatului republican „Sindsilva”, dl A. Ciobanu, ne comunica: 
„În istoria Agenției n-au fost cazuri ca restanțele salariale și fi scale să a  ngă suma de 15 mi-
lioane de lei. Cele mai mari restanțe n-au depășit 4-5 milioane de lei. Regresul s-a produs în 
perioada când director interimar era noul doctor în economie, dl I. Muntean? Adică dumnealui 
elabora doctoratul în economia silvică, iar realitatea economică din ramură degrada? Cu dum-

nealui n-am rezolvat absolut nimic, nici cele mai elementare 
probleme în cei zece ani de când deține înalta funcție”.

După întâlnirea cu dl A. Apostol, director general al 
Agenției „Moldsilva”, i-am comunicat dlui Valeriu Streleț, 
președintele fracțiunii parlamentare al PLDM: „Am fost, pur 
și simplu, surprins de percepția obiec  vă și viziunile refor-
matoare ale dumnealui referitor la relansarea domeniului. 
Chiar este o șansă pentru silvicultori și păduri, pe care ur-
mează s-o valorifi căm plenar”. Peste câteva luni, constatam 
faptul că era o tac  că foarte abilă de a induce pe toți în 
eroare, era o cumplită ipocrizie ori culmea perfi diei poli  ce 
și profesionale… As  el a reconfi rmat moravurile păguboase 
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La noi sunt codri verzi de brad
Și câmpuri de matasă,
La noi atația fl uturi sunt
Și-atata jale-n casă.

Octavian Goga

NOI

din  mpul deputăției, când lipsea de la ședințele legisla  vului ori întârzia, iar mașina luxoasă 
și-o parca – în modul cel mai sfi dător posibil – chiar în fața ins  tuției parlamentare, în cel mai 
vizibil loc.

Fostul director la Rezervației „Codrii”, dr. hab. Ștefan Manic, a lansat o opinie principială ce 
trebuie studiată atent, verifi cată și implementată: „Ac  vez cu silvicultorii trei decenii, îi cunosc 
foarte bine. Ei privesc pădurea numai sub aspectul profi tului. Iată de ce pădurea trebuie apăra-
tă, mai întâi, de silvicultori”. Însă intelectualul silvic incontestabil, dr. Dumitru Gociu, într-o clipă 
de grație, recent, a punctat irevocabil și sacramental: „Moldsilva” este o organizație de paraziți, 
care numai distrug pădurile…”. Indiscutabil, comentariile sunt inevitabile. Dar cum și cine se va 
încumeta a le face și a și le asuma la nivel poli  c și statal? 

Noiembrie 2015–aprilie 2016

„PASTORALĂ” POSTELECTORALĂ ORI ADIO PĂDURILOR PATRIEI?

„Pădurea e cel dintâi templu și va fi  cel din 
urmă refugiu al omenirii”.

Al. Vlahuță

„Pădure, verde pădure, cât oare-o să te mai fure?”
C. Tănase

Tezaurul sau aurul verde... insalvabil?

La 7 august 1986, publicam în săptămânalul „Literatura și arta” un studiu in  tulat apo-
calip  c: „Prologul unui eventual calvar ecologic”. Ac  vam în domeniul mediului și eram în epo-
ca liberalizării gorbacioviste. Probabil, originalizam, apoi mai forțam nota aver  smentului. 

La distanță de trei decenii, sunt nevoit să recunosc  că materialul respec  v anunța apo-
calipsa ori moartea mediului. Pe  mpuri, compatrioții noștri erau fericiți când reușeau să se 
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pricopsească legal cu o trăsură de lemne în prag de iarnă. Acum, contra unei sume derizorii, 
mulți pădurari pot să-ți aducă lemnele acasă, chiar achitând prețul și în rate... Nu sunt legende 
ori imagini din fi lmele de groază, ci neoapocalipsa verdelui matern...

Cronologia fores  eră modernă păstrează în analele sale epoca de glorie a Mișcării Verzilor 
din perioada restructurării. Apoi a urmat o rela  vă liniște, curmată de cunoscutul „Manifest” 
silvic de rezonanță din 1997.

La 19 februarie 1998, săptămânalul „Literatura și arta” scria: „Problema însănătoșirii pă-
durilor noastre este una de fond, ce necesită un studiu amplu și mult mai complex... Evident, 
acest lucru de proporții va dura mai mulți ani (3-5 ani)”. Peste un an, la 21 ianuarie 1999, tot 
„Literatura și arta” publica un manifest emoțional al subsemnatului: „Intenționăm a contribui 
la relansarea domeniului silvic pângărit, profanat de pre  nșii autodeclarați „îngeri” silvici ocro-
 tori pe vecie...”. Ulterior, fi ind deputat PLDM, dl Iurie Apostolachi scria în paginile co  dianului 

„Timpul” din 30 mar  e 2009: „Un singur om (A. Popușoi – n.n.) a pus această ramură a econo-
miei naționale la cheremul intereselor și ambițiilor sale personale”. 

Dezmățul administrațiilor silvice republicane s-a produs cu acordul tacit și par  ciparea 
directă a savanților și specialiș  lor (o excepție neapreciată și nevalorifi cată a fost perioada când 
director general era dl Gh. Vdovâi, demis oribil, ofensat și umilit de pro  pendada AIE). 

Relansatorul prac  cilor popușoiste-comuniste ori funebrul dezastru fores  er aparține dlui 
I. Munteanu, care a declanșat lupta fără precedent cu silvicultorii neloiali, desemnând în funcții 
persoane docile, iar mulți șefi  ai subdiviziunilor Agenției ajung să fi e originari din Nisporeni. Ast-
fel s-a produs decapitarea, defăimarea, demoralizarea, erodarea fără precedent a corpului silvic, 
care a impus formarea – la 15 iunie 2012 – a Comisiei parlamentare de anchetă pentru verifi carea 
ges  unii fondului fores  er (legiferată ca urmare solicitărilor autorului acestei lucrări). 

Maidanul – șansa salvării silviculturii

Este cunoscut faptul că un mecanism managerial ideal, ireproșabil nu există. Temelia și 
rezerva inepuizabilă a pădurilor este conș  ința profesională a corpului silvic racordată ori omo-
logată la mecanismul managerial ins  tuțional statal. Aliajul organic al celor două componente 
ar produce formula administra  vă op  mă. Desigur, dacă va fi  s  mulată și protejată de către 
par  dele poli  ce.

Unii experți manageriali moderni afi rmă: numai o echipă managerială de profesioniș   pro-
fund morali poate relansa ac  vitatea corpului silvic, ea fi ind patronată de o elită profesională 
decentă. Anume în contextele respec  ve trebuie inițiate dezbateri publice pentru selectarea 
echipelor manageriale. 

Oscilațiile, rivalitățile ireconciliabile dintre silvicultori au fi nalizat prin pierderea ramurii, 
eliminarea din administrație și victoria comuniș  lor. Dezmățul „democra  c” are consecințe 
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drama  ce. Atât  mp cât nu sunt recunoscute public erorile, accidentele respec  ve, nu se poa-
te spera la redresarea și salvarea situației. Perioada din ul  mii ani poate fi  califi cată și ca o ră-
tăcire dogma  că, trădare profesională, iar revenirea va fi  foarte anevoioasă și de lungă durată, 
dar mai curând imprevizibilă și imposibilă fără asistența profesională și fi nanciară a silviculto-
rilor din România.

Responsabilitățile pentru devastarea irevocabilă a patrimoniului fores  er aparține deo-
potrivă poli  cienilor din par  de, savanților, intelectualilor, ins  tuțiilor fores  ere naționale și 
europene etc. Este imposibil a delimita, specifi ca și personaliza responsabilitățile... Aici suntem 
nevoiți să repetăm tezele formulate anterior: numai declararea stării de urgență ori declanșa-
rea unui maidan fores  er poate salva pădurile de pădurari și de poli  cieni (de la jurnalistul Filip 
Evtode tratament-aver  sment salvaționist). În repetate rânduri am solicitat ca savanții să iniție-
ze teme de cercetare (inclusiv disertații) în domeniul managementului silvic, poli  cii de cadre și 
infl uenței poli  cului asupra pregă  rii și promovării managerilor silvici. Din considerente lesne 
de înțeles, nimeni nu riscă să realizeze atare studii problema  ce.

La 24 februarie 2009, Valeriu Saharneanu a lansat „memoriul” Uniunii Jurnaliș  lor din 
Moldova – „Reforma democra  că a domeniului mass-media: prioritatea zero a guvernării 
post-comuniste” (relansat la 22 iunie 2009) – valabil și pentru electorala 2014.

Anul trecut, un grup de ofi țeri SIS dezamorsase un exploziv media  c neordinar: Facem 
apel către Popor... Riscăm să pierdem SIS-ul... În actuala electorală, ex-ministrul, generalul V. 
Marinuța, a adresat un „Apel” par  delor poli  ce referitor la securitatea militară precară. Patri-
moniul verde ne asigură securitatea strategică ecologică. La 13 mar  e 2014, dr. A. Palancean 
a publicat „Declarația de credință față de pădurile Republicii Moldova”, însă situația nu s-a 
ameliorat, dimpotrivă, a degradat sub paravanul poli  c PLR-ist. Ul  mul SOS a parvenit de la dl 
Alexei Perciun, care ne atenționa asupra „Situației fi losofi ei în Moldova: o perspec  vă perso-
nală” (17.12.14).

Acum un an, eram dispus să accept chiar și sacrifi carea pădurilor pentru a ne salva de co-
muniș   și comunism... Trist, dar ul  ma șansă salvatoare tot pădurile ne oferă. Fără a ezita, tre-
buie să fi m gata pentru singura soluție salvatoare: angajarea contractuală (provizorie) a unor 
manageri (selec  v) originari din România pentru administrarea Agenției „Moldsilva”, a Gărzii 
Fores  ere, ICAS, rezervațiilor etc. și desemnarea directorilor la en  tățile silvice adiacente cu 
România – Edineț, Nisporeni, Hânceș  , Leova, Cahul. Numai as  el este posibilă curmarea cara-
ca  ței silvice de sorginte poli  co-ș  ințifi că-ONG-gistă, care poartă răspundere integrală pentru 
catastrofa pădurilor. Iată una din schemele funcționării ei al doilea deceniu la rând: directorii 
întreprinderilor silvice vin cu sume prestabilite la Agenția Moldsilva și legalizează orice solici-
tări, inclusiv volumele de tăieri legale, apoi le coordonează cu AȘM și Ministerul Mediului, iar 
Guvernul, doar formal, aplică ștampila permisivă. Cercul este perfect legal, nimeni și nimic nu 
poate periclita ilegalitățile. 
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Pentru a demonta această schema, este nevoie de a renunța la partajarea poli  că a dome-
niului, fapt despre care am scris pe parcursul ul  milor ani la toate instanțele, dar n-am primit 
răspuns. Pădurile ne-au „achitat” toate datoriile, ne-au salvat – în toate  mpurile – de sărăcie 
și frig. Actualmente, pădurile pot deveni jer  a democrației – o ideologie u  lizată ca paravan 
profi tor al clanurilor oligarhice.

Noiembrie 2015

Moartea poli  că (par  nică) a pădurilor

Vulcanul nostru (geo)poli  c ponto-balcanic este conectat la confl ictul milenar Orient-Oc-
cident și a devastat gene  c, demografi c și etnospiritual specifi cul nostru național, generând și 
drama ecosilvică și ambientală generală. Cel mai cumplit a suferit carcasa durabilității ecologice 
– patrimoniul fores  er. Pădurile au devenit o sursă de venituri foarte profi tabile. Ani la rând ne 
întrebăm obsesiv: poli  cienii și pădurile pot coexista în prietenie și armonie?

Recunosc, am tolerat vacarmul ecosilvic din epoca AIE pentru a ne salva de Rusia crimi-
nală. Pericolul destrămării AIE ne-a făcut să suportăm partajările poli  ce și delegarea nepro-
fesioniș  lor: la Mediu – istoricul Gh. Șalaru, la păduri – I. Lupu, silvicultor semianonim, apoi, 
culmea, agronomul anonim al Par  dului Liberal Reformator, dl Șt. Chitoroagă din Călărași. 

Nimeni, nici AIE nu-și asumă eșecurile cumplite. Mai mult ca atât: prin subteranul obscur 
se urzește o nouă epocă ecosilvică devastatoare – gata să reediteze calvarul fores  er. Trist și 
cumplit. Dar comunitatea ecologistă și opinia publică vor tolera dezmățul? Ori salvarea poate 
fi  numai un maidan ecosilvic?

În atmosfera generală insolvabilă, la 3 februarie 2014 trei ONG-uri au lansat SOS-ul sal-
vatorilor silvici. La capitolul priorități, primul punct s  pula suspendarea arendei silvice. În 
fond, nu e o problemă arenda, ci modul în care se implementează. Europa o u  lizează foarte 
efi cient în ges  onarea pădurilor. Spre marele nostru regret, „Apelul” nu oferea alterna  ve 
conceptuale, guvernamentale, poli  ce, profesionale, civice de ges  onare și salvare a patri-
moniului fores  er. Dacă se propunea pla  orma respec  vă, atunci era argumentată grija pen-
tru des  nul plaiului. Ne-a convins de aceasta modalitatea și amploarea acțiunilor din marile 
orașe ale României de la 9 mai 2015, când s-au produs demonstrații masive sub lozincile: 
„Par  dele ne taie pădurile!”; „Afară, afară cu mafi a din țară!”; „Hoții! Hoții!”; „Toate par  de-
le ne-au furat pădurile!”...

Vi  cultura, silvicultura și (in)cultura (solomoneli silvice)
     
În republică avem cea mai mare suprafață de vii pe cap de locuitor și cea mai mică supra-

față de păduri pe cap de locuitor, din Europa. Tot noi deținem primul loc la sărăcie, alcoolism, 
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suntem codași la procurarea cărților, frecventarea teatrelor, concertelor, cinematografelor etc. 
D. Cantemir remarca numai două calități ale moldovenilor: sunt religioși și ospitalieri. Însă re-
cent, agențiile de informații ne-au dezamăgit cumplit: Moldova este printre ul  mii în clasa-
mentul mondial – locul 120 din 145 – conform Indexului Global al Generozității. Deci, rămânem 
cu o singură virtute? Încă Eminescu aborda problema religiozității noastre sub aspect sacra-
mental: „Fost-am vreodată creș  ni?”. Și suntem dispuși a răspunde „Nu”. Să fi e un paradox ge-
odemografi c, istorico-geografi c, geopoli  c inexplicabil ori perfect programat? Puține lucruri se 
produc în lume spontan, accidental. N-o fi  oare un genocid imperial, coordonat cu cancelariile 
iden  ce, legi  mat prin acte ultrasecrete și draconic implementat? Desigur, nu minimalizăm aici 
aportul nostru consistent și conș  ent.

Este arhicunoscut adevărul: pădurile sunt mai rentabile (profi tabile) economic, ecologic, 
strategic, militar, social, spiritual decât agricultura, vi  cultura, zootehnia etc. Anume din acest 
considerent valoric trebuie să construim paradigma mediogenă și silvicultura durabilă. 

Criteriile de apreciere ale unei silviculturi clasice au fost formulate încă în 1881 de către 
renumitul savant silvicultor P.S. Antonescu, iar Marin Drăcea trasa și completa strategiile sil-
viculturii în 1923, invocând impera  vele „sociale, psihologice, istorice –subliniez, istorice –, 
profund deosebite de cele din alte țări”. La un congres al silvicultorilor din Finlanda (1995) a 
fost formulată paradigma fores  eră modernă: un stat silvic trebuie să aibă în fața sa imaginea 
condițională a „sectorului fores  er ideal” și să  ndă spre el. Statul, intelectualii, poli  cienii, 
silvicultorii etc. au imaginea ideală a domeniului silvic național? Indiscutabil, există, fi e și ipo-
te  c. Dar n-o promovează nimeni din interese personal-corpora  ve, integrate cu cele poli  ce, 
ș  ințifi ce, ONG-iste... 

Încă la 4 decembrie 1999, evocam opinia regretatului profesor Mina Lozan în ziarul „Mol-
dova Suverană”: „Silvicultura este complet izolată și răs  gnită pe cruce. Unica salvare este con-
sensul corpului silvic național, competența și integritatea lui, devotamentului profesional și 
moral”…

La 2 august 2001 publicam în revista „Literatura și arta” materialul cu genericul „Refl ecții 
privind reabilitarea domeniului fores  er”. Zece ani mai târziu lansam o sinteză tema  că iden-
 că. Referențialul celor două studii, inclusiv semio  ca silviculturii, evaluate și raportate la si-

tuația actuală, reprezintă opinii, analize, sinteze, predicții pacifi ste, ipoteze diploma  ce, iluzii 
op  miste inefi ciente, unele deplasate și irealizabile. Paradoxal, dar – în condițiile (geo)poli  ce 
curente – proiectul și foaia de parcurs ale silviculturii sustenabile sunt imprevizibile și imposibil 
a le concepe, imagina, formula și – cu atât mai mult – implementa. 

Din anul 2009 port ca pe o rană în memorie rezumatul sumbru al fostului director general 
al Agenției Moldsilva, dl Gheorghe Vdovâi, silvicultor de vocație din a treia generație, profesio-
nist virtuos, devotat și consacrat pădurii: „N-ai cu cine face silvicultură!”. Peste ani, spre marele 
meu regret, m-am convins de acest tragic adevăr. Apoi, l-am completat când am afl at cauza 
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dramei noastre fores  ere – par  dele poli-
 ce. Aici reproduc afi rmația formulată de 

către N. Iorga: „La unele popoare, par  dele 
poli  ce fac țara, la altele – sunt exploata-
tori...”. Însă e imposibil a nega și altă opinie: 
„Par  dele poli  ce sunt cai la carul de aur al 
istoriei românilor; când devin gloabe, po-
porul român le trimite la abator” (P. Țuțea) 
și „numai atunci adevărații oameni de stat 
revin în fruntea țării”. (M. Eminescu). 

 Democrația imperială sub masca populară, asistată de sărăcia și oligarhia verde națională, 
a demonizat, devastat paradisul pădurii – temelia securității ecologice. Până când statul nu va 
elabora și implementa poli  ca fores  eră ofi cială – coordonată, sincronizată și implementată cu 
cea din România – pădurile noastre sunt un paradis pârjolit, profanat și pângărit (2015).

Desigur, toate domeniile economiei naționale sunt într-o situație iden  că. Aducem un sin-
gur exemplu: la 25 februarie, procurorul general, dl C. Gurin, anunța demisia sa din funcție de 
la tribuna Parlamentului, chiar a doua zi după aprobarea Legii Procuraturii, menționând că a 
fost elaborată una din cele mai bune legi din Europa și pledează pentru selectarea viitorului 
procuror general prin concurs public. Dar să fi m obiec  vi: silvicultura, procuratura, școala, so-
cietatea etc. – în ansamblul lor – pot fi  normale, sănătoase numai într-o țară sănătoasă (de la 
M. Eminescu și I. Antonescu reci  re). Noi n-am fost țară și nu putem avea stat. Doar reîntregi-
rea, România Mare ne poate salva – care-i pe calea de a fi  purifi cată de către SUA, Anglia și UE 
de anomaliile și patologiile fostului lagăr socialist (comise cu acceptul lor (in)direct și tacit – o 
complicitate (fatalitate) inevitabilă?), doar as  el vom redobândi suveranitatea și independența 
națională și restaura Monarhia Cons  tuțională – omologată (sincronizată) cu monarhiile euro-
pene etc.

26 februarie 2016

Nu bănuiam că discursul și predicțiile noastre apocalip  ce (mis  ce) prosilvce vor fi  con-
testate și, preponderent, spulberate de ul  mul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu. El 
surclasa profețiile posibile (probabile) și imposibile. Pe cât de resemnat și consternant era 
mesajul nostru (holograma) pe atât de utopist eram și referitor la posibilitatea de a stopa 
catastrofa fores  eră rapid și efi cient, inclusiv de a apărea un salvator. Desigur, urmează a 
elucida realitatea sistemic, căci o persoană poate demara un fenomen, dar este imposibil a 
implementa poli  cile ecosilvice durabile fără context poli  co-juridic. Prezentăm aici cronica 
ori dosarul silvic lapidar al ac  vităților  ministrului, inclusiv în  capitolul IV („Ministrul Nistru-
lui și Codruli”):   
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„Din pădurile R. Moldova se fură anual 10 milioane de euro”

Ministerul Mediului al Republicii Moldova a elaborat un proiect de lege prin care va crește 
sancțiunea pentru transportarea masei lemnoase fără acte de proveniență  — CONFISCAREA 
bunului u  lizat la folosirea contravenției, adică autocamionul, tractorul etc.

Sperăm că această modifi care va descuraja tăierile și transportările ilicite de masă lemnoa-
să, or amenzile care sunt în vigoare acum sunt prea mici și, evident, inefi ciente în lupta contra 
marilor delapidări de pădure. Sunt convins că acum, riscând să piardă autovehiculul, potenția-
lul contravenient va calcula de două ori înainte de a săvârși o ilegalitate.

Acțiunile de salvgardare a ramurii silvice con  nuă...
Extras din Nota informa  vă: Codul contravențional prevede în art. 95, alin. (2) componen-

ța de contravenție „Transportarea masei lemnoase fără acte de proveniență sau de livrare”, cu 
scopul direct de a sancționa persoanele care transportă masa lemnoasă ilegal, dar și cu scopul 
indirect de a contribui la contracararea tăierilor ilicite și la păstrarea fondului silvic.

În pofi da reglementărilor anuale ale tăierilor arborilor din fondul fores  er, se observă o 
accelerare a tăierilor ilegale în masă a pădurilor și trasportarea masei lemnoase neautorizat. 

Elaborarea prezentului proiect de lege este realizată în scopul revizuirii cadrului legisla  v 
în vederea descurajării actelor de transportare ilegală a masei lemnoase, prin creșterea de 
peste cinci ori a sancțiunii aplicate persoanei cu funcție de răspundere (de la 30-100 u.c. până 
la 400-500 u.c.) și prin introducerea unor instrumente efi ciente noi — confi scarea specială a 
bunurilor u  lizate sau des  nate pentru săvârșirea acestei contravenții.

Aplicarea acestui instrument va permite trecerea forțată și gratuită în proprietatea 
statului a bunurilor folosite în cadrul contravenției, adică, în mod prioritar, a mijloacelor 
de transport. Având în vedere costul înalt al masei lemnoase transportate, doar aplicarea 
amenzii în limitele actuale nu are efectul scontat și sunt necesare noi mijloace de influen-
ță asupra comportamentului deviant. Din acest punct de vedere, posibilitatea confiscării 
mijlocului de transport (autocamion, tractor etc.) va avea un efect demobilizant asupra 
contravenienților.

Prevederile noi sunt orientate spre responsabilizarea persoanelor care planifi că să 
transporte masă lemnoasă neautorizat, cât și a celor care nu respectă cadrul legisla  v din 
domeniul dat.

* * *
Astăzi am avut poate cea mai produc  vă zi de când sunt la Ministerul Mediului al Repu-

blicii Moldova, reușind să aprobăm în ședință de Guvern trei iniția  ve, care au așteptat să fi e 
adoptate  mp de 25 de ani, iniția  ve care vor salvgarda trei domenii extrem de importante 
pentru mediu (fores  er, cinege  c și piscicol): 
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• am INTERZIS EXPORTUL lemnului brut, fapt ce va descuraja tăierile ilicite;
• am INTERZIS IMPORTUL plaselor de pescuit confecționate din fi bre polimerice netorsio-

nate, folosite pe larg de braconieri;
• am EXCLUS MONOPOLUL Societății Vânătorilor și Pescarilor din domeniul cinege  c și al 

vânătorii, fapt ce va permite o ges  onare mai bună a fondului cinege  c.
20 aprilie 2016

În toate cele 5 parchete din Ocolul Silvic Bujor din cadrul Î.S. Hânceș  -Silva s-a depistat 
diminuarea masei lemnoase efec  v recoltate. As  el, au fost extrase ilegal peste 300 m3 de 
lemn din lunca Prutului, în special plop și ulm. Spre exemplu, în cantonul în care ac  vează în 
calitate de pădurar M. Mârzenco au fost sustrași 111 arbori, cu masa de peste 70 m3, cu preju-
diciu de peste 50.000 lei. La fel, au fost reevaluate câteva parchete scoase spre licitație în 2016. 
Într-unul din aceste parchete, erau contabilizați 237 de arbori, pe când, în realitate, membrii 
grupului de lucru au iden  fi cat 567 de arbori, cu 330 mai mulți! Această diminuare de aproape 
3 ori a masei lemnoase efec  ve demonstrează, încă o dată, corec  tudinea anulării licitațiilor 
de tăieri rase pentru anul curent. Toate persoanele implicate, inclusiv cele afl ate în relații de 
rudenie, vor fi  suspendate din funcție și anchetate.          

21 mar  e 2016

În pădurea din Filipeni, r. Leova, a fost defrișată o suprafață de două ori mai mare. Iar 
lângă satul Romanovca, r. Leova, urmau să fi e plantați 4 mii de salcâmi, însă au fost plantați 
doar 100 de arbori de calitate inferioară. În urma inspecției de astăzi, șefa gospodăriei silvice 
din raionul Leova a fost suspendată din funcție, iar specialiș  i urmează să evalueze pagubele 
aduse bugetului public.

* * *
În urma controalelor, au fost sancționați 476 de angajați din ramura silvică, care au admis 

nereguli în ac  vitate și au permis prejudicierea bugetului statului.

* * *
Am ș  ut dintotdeauna că realitatea văzută din biroul unui ministru este profund distorsio-

nată, așa că am decis să mă documentez personal pe fi ecare domeniu din subordine.
La sfârșitul săptămânii trecute am dat start unei serii de controale interne inopinate la 

întreprinderile silvice din subordinea Agenției „Moldsilva”, având scopul primordial de a „dez-
rădăcina” vechile năravuri existente. Însoțit de șefi i Inspectoratului Ecologic de Stat și Agenției 
„Moldsilva”, am pornit vineri dis-de-dimineață (ora 6.00) spre ocolul silvic „Mereșeni” din ca-
drul Întreprinderii pentru silvicultură „Hânceș  -Silva”. Am ales această des  nație de debut în 
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urma mul  plelor sesizări parvenite de la cetățenii din partea locului, în care erau descrise acți-
unile penale ale responsabililor din teritoriu. Evident, vizita noastră a fost neașteptată pentru 
conducătorii și angajații Hânceș  -Silva, mai ales că des  nația grupului nostru de lucru a fost 
necunoscută chiar și pentru majoritatea membrilor.

Ajunși la punctul de instructaj — cantonul nr. 6 al ocolului silvic Mereșeni —, am surprins 
o dezordine și lipsă totală de spirit gospodăresc care ne-a preves  t, în mare măsură, dezastrul 
pe care urma să-l descoperim în adâncul pădurii.

După scurte lămuriri și îndrumări, echipele formate din membri ai grupului de control și 
ingineri silvici delegați din alte întreprinderi, au început inspectarea aleatorie a unor parchete 
tăiate în toamna anului trecut și câteva din cele care au fost scoase spre licitație în anul curent. 
Trebuie să recunosc că, deși eram pregă  t, am fost consternat de amploarea fenomenului in-
fracțional desfășurat în fondul fores  er și de barbarismul actorilor implicați în tăierile silvice. 
Chiar în prima parcelă am descoperit o mulțime de urme ascunse ale defrișărilor ilegale — ră-
dăcinile copacilor tăiați în afara numărului erau ascunse sub un strat de pământ, as  el că lângă 
trunchiurile de copaci retezați legal se ascundea încă o pădure de coaturi ale copacilor tăiați 
ilegal și necontabilizați nicăieri. 

Un alt exemplu de primi  vism infracțional descoperit de noi este arderea buturugilor co-
pacilor tăiați ilegal — pentru a ascunde urmele și a distruge orice pistă, făptașii au dat foc 
trunchiurilor, as  el că, deseori, rămânea doar amprenta unui copac și sârmele din anvelopele 
folosite pentru a întreține arderea. Sub fi ecare semn de foc descoperit se ascundea un rest de 
copac.

Apropo, prețul unui copac tăiat în această parcelă este în jur de 700–1.000 de lei, iar noi 
am descoperit doar într-un singur lot peste 150 de copaci defrișați ilicit, cu un prejudiciu de cel 
puțin 100–150 de mii de lei. Sunt convins însă că, din cauza condițiilor naturale, cu mult mai 
mulți copaci tăiați ilegal au rămas nedescoperiți de noi și vor face obiectul unui control speci-
alizat al silvicultorilor.

De fapt, în toamna anului 2015, Inspecția Ecologică Hânceș  , Garda fores  eră din cadrul 
Moldsilva și reprezentanți ai Direcției Floră și Faună a Inspectoratului Ecologic de Stat au ve-
rifi cat respectarea cadrului norma  v la tăierile din loturile menționate. Toți, fără excepție, au 
constatat lipsa de abateri substanțiale, fapt care ne duce cu gândul la o complicitate ascunsă a 
multor funcționari, inclusiv de rang înalt, din cadrul ins  tuțiilor subordonate.

Am solicitat prezența ins  tuțiilor de drept și, la scurt  mp, la fața locului au ajuns procuro-
rul adjunct al raionul Hânceș   și comisarul raional, însoțiți de grupul opera  v de serviciu, care 
au documentat fărădelegile descoperite pentru pornirea unei cauze penale.

În con  nuare, împreună cu reprezentanții ins  tuțiilor de drept, am inspectat și alte sectoa-
re de pădure, unde am constatat, cu regret, abateri la fel de grave. Spre exemplu, am cercetat 
câteva loturi defrișate acum câțiva ani în care, după tăieri, conform documentelor jus  fi ca  ve, 
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au fost plantați stejari. Surpriză însă, după 3-4 ani — nici urmă de stejar. În acest caz prejudiciul 
urmează a fi  stabilit ulterior, în baza actelor de însoțire.

Concomitent cu scoaterea la iveală a neregulilor din fondurile tăiate în anii precedenți, 
două echipe independente au făcut calcule în loturile scoase la licitație în acest an și, în fi nal, 
au obținut acelați rezultat — diminuarea de două ori a masei lemnoase efec  ve în parchetele 
scoase spre licitație. Într-un caz concret, responsabilii din Întreprinderea Hânceș   Silva au „nu-
mărat” doar 83 de metri cubi de masă lemnoasă într-un lot scos spre vânzare, pe când grupului 
nostru de control a contabilizat în acel sector cel puțin 163 de metri cubi. 

Prin asemenea scheme infracționale fondul fores  er al republicii se diminuează în fi ecare 
an, însă, se pare, acest fapt puțin îi deranjează pe ges  onarii domeniului silvic, mai ales pe cei 
care își permit asemenea crime contra naturii.

După inves  gațiile de la fața locului, am dispus ca, până la pornirea și fi nalizarea unei cau-
ze penale, responsabilii direcți să fi e suspendați din funcție. 

As  el, șeful Inspectoratului Ecologic de Stat urmează să-l suspende din funcție pe șeful 
Inspecției Ecologice Hânceș  , Albert Darie, și pe șeful Direcției Inspectare Floră și Faună a IES, 
Daniel Zugravu, iar directorul Agenției „Moldsilva” îi va suspenda pe șeful Î.S. „Hânceș   Sil-
va”, Ion Haralampov, inginerul silvic-șef al întreprinderii, Anatol Iampoglo, șeful ocolului silvic 
„Mereșeni”, Anatolie Untu, dar și pr ceilalți angajați din teritoriu implicați — ingineri, maiștri, 
pădurar etc.

Unul din mo  vele pentru care am solicitat trecerea Agenției „Moldsilva” în subordinea 
Ministerului Mediului a fost gradul înalt de nepăsare din acest sector. În aceeași ordine de idei, 
am decis ca în acest an licitațiile fores  ere în câteva întreprinderi silvice să fi e efectuate sub 
auspiciile Ministerul Mediului, sub strictă supraveghere, pentru a constata realitatea din dome-
niu. Primele concluzii nu au întârziat să apară — dezastrul este iminent.

Sunt convins că pentru a eradica fenomenul infracțional din domeniu este nevoie de in-
tervenții precise și determinate. Sper să benefi ciem de sprijinul ins  tuțiilor de drept în acest 
demers, având în vedere că infracțiunile de mediu au impact asupra tuturor cetățenilor, dar și 
asupra generațiilor viitoare.

Verifi cări similare vor avea loc în toate cele 24 de întreprinderi, care, cu siguranță, vor 
scoate la iveală sute de milioane de lei, care ar fi  trebuit să ajungă la ex  nderea fondului fores-
 er, însă s-au oprit în buzunarele unei caste intangibile până azi, 29 februarie 2016.

PS: După deconspirarea tăierilor ilicite operate de unii conducători ai întreprinderilor pen-
tru silvicultură „Hâncești-Silva” și „Silva-Centru” (Ungheni), dl Sergiu Botnaris consemna 
judicios pe Facebook, la 3 martie 2016: „Dl ministru V. Munteanu își face "dușman" mafia 
padurarilor...”

3 mar  e 2016
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Un teritoriu împădurit de circa 
14 hectare, pe care se plimbau în voie 
65 de mistreți, a fost găsit îngrădit de 
către oamenii legii în Gospodăria Silvică 
„Iargara”, în fâșia de pădure din satul Să-
rata Nouă, raionul Leova.

Ținuți în țarc, mistreții sunt hrăniți, 
adăpați, păziți și, la momentul oportun, 
sacrifi cați (prin împușcare), carnea lor 
urmând să ajungă pe mesele gurmanzi-
lor la doar 65 de lei/kg.

„Nu poți să ții animale sălba  ce în cap  vitate. Legal, în crescătorie poți să înmulțeș   nu-
mai hibrizi. Cred că e o idee foarte proastă. Porcul mistreț nu e porc domes  c. Dacă-l bagi în 
cușcă sau în țarc, va încerca să evadeze sau va muri încercând să facă asta. În plus, e un animal 
periculos. În cazul în care se simte încolțit, poate ucide un om cu ușurință”, menționează minis-
trul Mediului, Valeriu Munteanu.

„Dacă porcul mistreț putea fi  domes  cit, ar fi  făcut-o alții cu o mie, două mii de ani în 
urmă. În cazul țarcului din pădurea satului Sărata Nouă, cred, este doar o „afacere dubioasă” 
menită, prin rodul muncii silvicultorilor antrenați, să îmbuneze persoanele sus-puse”, a mai 
specifi cat ministrul.

Urmează a fi  consultată legislația și actele permisive pentru a stabili dacă în acest caz con-
cret cap  vitatea mistreților este jus  fi cată.

  
* * *

Furtul se face în felul următor: cei de la Moldsilva autorizează și cei de la Inspectoratul 
Ecologic acceptă extragerea unei anumite can  tăți de lemn. Până acum Ministerul Mediului 
a avut un rol pasiv în acest sens, iar când eu am ajuns aici, am descoperit că se fură de trei ori 
mai mult decât este menționat în documentele ofi ciale. Nu a existat niciun funcționar care să 
vorbească deschis despre aceste lucruri.  Soluțiile pentru stoparea furturilor sunt la suprafață: 
interzicerea exportului de lemn și a tăierilor rase în pădurile fundamentale. Din punctul meu 
de vedere, din pădurile Republicii Moldova se fură, anual, aproxima  v 10 milioane de euro. 
Aceș   bani ajungeau în buzunarele unor funcționari de rang înalt, inclusiv la cei de la Moldsilva. 
Spre exemplu, noi mergem azi la verifi cări și luăm de la Inspectoratul Ecologic, cu împrumut, o 
mașină de  p „Niva”, care are 20 de ani. La rândul lor, pădurarii simpli vin cu mașini Mercedes 
de mii de euro, fără pic de jenă.

E greu de spus  dacă banii vor fi  recuperați. Mai degrabă unii sau alții vor ajunge la puș-
cărie. Trebuie să ne asigurăm că de azi înainte nu se va mai fura, iar banii adunați vor merge 
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pentru ex  nderile fores  ere. Noi am preluat toate contractele de arendă a pădurilor de la 
Moldsilva. Există câteva zeci de case în jurul municipiului Chișinău care au fost construite în 
perioada anilor 2008-2015 cu mari abateri de la lege – ele sunt din beton. Din păcate însă, ma-
joritatea celor care le-au ridicat au avut grijă să obțină decizii de judecată irevocabile prin care 
au obligat Moldsilva și Cadastru fi e să le înregistreze construcțiile, fi e să le legifereze terenul. 
Eu am impresia că toți cei care trăiesc în acele case sunt procurori și judecători – al  el nu-mi 
explic acest lucru.

  Obiec  vul meu este să oprim construcțiile care s-ar putea realiza în  mpul apropiat. De 
azi înainte nu mai autorizăm nimic de acest fel. Ca să mă asigur, am transferat competența 
respec  vă de la Moldsilva la Ministerul Mediului și din moment ce eu nu semnez niciun docu-
ment, nimeni nu va putea face nimic. Eu înțeleg că nu sunt Batman, dar încercăm să rezolvăm 
problema respec  vă prin modifi cări legisla  ve. Sper să putem aproba în curând Hotărârea de 
Guvern prin care este interzisă arenda pădurilor și se pun rigori foarte mari pentru cei 600 de 
arendași care dețin contracte. Mai mult, vom majora de cinci ori prețul arendei.

* * *
Guvernul a aprobat o hotărâre care vizează reglementări mai stricte la exporturile de ma-

terial lemnos, precum și suspendarea temporară a acestora, în condițiile în care Ministerul Me-
diului va constata o supraexploatare a pădurilor. Este interzis temporar exportul de lemn brut, 
materiale din acesta, de traverse din lemn pentru căile ferate, precum și de lemn prelucrat. 
”Pădurile din Republica Moldova sunt încadrate în grupa I funcțională, având în exclusivitate 
funcții de protecție a mediului înconjurător și nu de exploatare intensivă”, afi rmă Ministerul 
Mediului.

Republica Moldova este cea mai despădurită țară din Europa, doar 12 al sută din terito-
riu este acoperit de păduri. Totodată, în ul  mii 25 de ani Moldova este un exportator ac  v 
de lemn, susține ministrul Mediului, Valeriu Munteanu. Aproxima  v patru mii de hectare de 
pădure sunt tăiate anual, parțial prin defrișări ilegale. Mo  vul acestor din urmă este obținerea 
câș  gurilor necontabilizate, care se ridică la zece milioane de euro, a declarat anterior ministrul 
Mediului în cadrul unor dezbateri publice. Potrivit Biroului Național de Sta  s  că, defrișările de 
pădure au crescut de la 2.661 de hectare în anul 2008 la 3.572 de hectare în 2014.

Vânarea iepurilor și a păsărilor acva  ce va fi  interzisă și anul acesta 

Anul trecut, pentru prima dată, a fost interzisă sau limitată vânarea mai multe specii de 
animale. În acest an, Ministerul Mediului propune un proiect de Hotărâre de Guvern prin care 
solicită prelungirea prohibiției de vânătoare la iepure și păsări de baltă autohtone, iar vânatul 
mistreților să fi e interzis pe terenurile publice.
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În ciuda opoziției puternice din partea Societății Vânătorilor 
și Pescarilor, care au organizat anul trecut proteste în fața minis-
terului, datele sta  s  ce ne demonstrează că interdicția din sezo-
nul precedent a avut efecte benefi ce. As  el, dacă în anul 2015 
efec  vul iepurelui de câmp era de 73.000 de exemplare, atunci 
în 2016 acesta a depășit numărul de 103.000, adică s-a majo-
rat cu 30.000 exemplare. Interzicerea vânătorii la această specie 
și în sezonul de vânătoare 2016-2017 cu siguranță va favoriza 
a  ngerea densității op  me stabilite în Concepția de dezvoltare a 
gospodăriei cinege  ce naționale (160-200 de mii de exemplare).

La fel, se constată că în fondul fores  er ges  onat de Agenția „Moldsilva” numărul mistre-
ților este de 2.108 exemplare, cu 436 mai multe față de anul 2015. Deci, interzicerea vânării 
mistreților în fondul public va favoriza treptat a  ngerea numărului op  m de 4-6 mii de mistreți, 
stabilit în Concepția de dezvoltare a gospodăriei cinege  ce naționale.

Sunt convins că doar consecvența în acțiuni va ajuta la restabilirea faunei cinege  ce și va 
permite o dezvoltare durabilă a sectorului.           

18 iulie 2016

Sabaturile oligarhiei silvice

Cumplita instabilitate (geo)poli  că de plămadă imperială din ul  mii ani nu a s  mulat și nu a 
promovat a  tudini publice ale silvicultorilor profesioniș  . La fel ca și în alte domenii. Dimpotrivă, 
a instalat o atmosferă taciturnă și obscură, me  culos programată și controlată. Un SOS național a 
fost lansat de către triada ecologismului național – A. Palancean, A. Dumbrăveanu și A. Reniță – la 
3 februarie 2014, urmat de haiducia poli  că personalizată-par  nizată (PLDM-izată) de către fostul 
deputat Iu. Apostolachi – două aver  smente publice cu acoperire par  nică și cu efecte minime.

La începutul lunii august a răsunat SOS-ul prosilvic sindicalist, generat de către oligarhia 
verde – guvernatoarea infailibilă a ramurii. Cerem scuze de la silvicultorii drepți ca stejarii, cu-
rați ca roua codrilor, viteji ca șoimii patriei sau Strâmbă-Lemne, însă atmosfera poli  că și aba-
toarele par  nice – cu magicele mâini ale directorilor generali – au umilit, măcelărit, gârbovit și 
osândit personalitatea corpului silvic național, onoarea și demnitatea profesională, ajunse fără 
șanse de salvare și reabilitare. Casta silvică a degradat moral și profesional. Indiscutabil, există 
excepții fericite, dar ele, actualmente, nu salvează, prac  c, nimic. Alții vor fi  salvatorii, reabilita-
torii, regeneratorii și reanimatorii tezaurului (aurului) verde miori  c. Desigur, există silvicultori 
care deplâng  sincer durerile pădurilor și se bucură profund pentru prosperitatea lor. 

Oligarhia fores  eră (huntaneociocoistă) a condamnat la sclavie silvicultorii prin avariția 
patologică, incontrolabilă și i-a defăimat public prin semnarea unui necrolog adresat tuturor 
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par  delor, liderilor de toată mâna. Străvechea burtăverzime are lecțiile perfect învățate: cu-
noaște foarte bine care deputați trebuie plă  ți pentru a păstra și patrona pădurile. 

Lecțiile bunului simț și autocri  ca presupun a nu atacă oponenții și ne vom referi strict 
la propriile erori și vom propune căile de soluționare a lor. S-a recurs la banalitatea arhaică a 
fur  șagului: cine ridică primul vocea și prăjina este nevinovat, virgin... Apoteoza defl agrației 
profesionale este emanația ul  mei fraze: „Noi nu suntem fi guri mute pe tabla de șah, nu sun-
tem cărți de joc și de schimb”. Realitatea ori muțenia din ul  mii ani demonstrează decăderea 
desăvârșită a sal  mbancilor silviculturii.

După manifestul sindicalist moșit (și bine plă  t), suntem șocați de altă ispravă oligarhică: 
la 20 septembrie ea a pus de un bairam fores  er tocmai în Palatul Național (Bairamul crocodili-
lor, precum scria Constan  n Tănase încă la 11 octombrie 2002) – un pârjol „legal” al pădurilor și 
pădurarilor –, solicitând câte 150 de lei de la 1.300 de par  cipanți găzduiți în incinta Palatului. 
Același scenariu ori regia gulerașelor verzi – directorimea – a fost orchestrată prin legendara 
„căsuță de nebunii” a silviculturii – ICAS. As  el, magnații pădurilor au plasat „nobilimea” verde 
ca agenți de infl uență în cadrul Ligii Silvicultorilor – un complot deschis în calea purifi cării și 
salvării silviculturii. Despre liga respec  vă se vorbește din 1998, dar oligarhimea a fondat-o, 
urgent, când a apărut pericolul pentru propria prosperitate. 

* * *
La 30 septembrie s-a declanșat (deconspirat) sabatul degradant al vânătorilor – o castă 

incalifi cabilă moral, ecologic  și uman, asistată de boierimea silvică. Piața Centrală din capitală 
se afl ă în apropiere de Agenția Moldsilva – comerciantul patrimoniului verde național. Dumini-
că, 20 septembrie, s-a desfășurat a treia piață poli  cianistă în incinta Palatului Național. Săraca 
silvicultură sacrifi cată, numai deoligarhizarea directorimii și depoli  zarea o mai poate salva. 
Iar, conform legii, membrii Corpului Silvic sunt obligați să depună și să respecte următorul ju-
rământ de credință: „Jur să îmi exercit profesia de silvicultor cu competență, să respect Codul 
Silvic și toate reglementările care defi nesc regimul silvic, să apăr onoarea și pres  giul profesiei 
de silvicultor, să apăr onoarea și pres  giul Corpului Silvic. Jur să îmi exercit profesia cu conș  -
ință și demnitate, fără ca opțiunile mele poli  ce să aducă daune pădurii și intereselor Corpului 
Silvic, din care am onoarea să fac parte. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Septembrie 2015

PS: Faptul că n-au fost invitați să par  cipe la forul respec  v dr. hab. Petru Cuza, directorul Ins  -
tutului de Ecologie și Geografi e, dr. Dumitru Gociu, Vladimir Iacovlev etc. confi rmă interesele 
profi torial-personale și poli  cianiste ale grupării. Apoi, nici în luna mar  e 2016, Liga nu era încă 
înregistrată ca en  tate juridică, adică s-a născut... moartă în Palatul Național. 

1 decembrie 2015–mar  e 2016
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II

APELURI PUBLICE REALIZABILE, COMPLEMENTARE SAU INCOMPATIBILE?

Istoriografi a silviculturii din ul  mele trei decenii a cunoscut mai multe apeluri, scrisori 
deschise, manifeste, pe  ții publice semnate de savanți silvici, scriitori, jurnaliș  , ecologiș   etc. 
Din nefericire, efectul lor prac  c este minim, adeseori chiar distruc  v, preponderent urmă-
rindu-se diabolizarea oponenților, defăimarea lor și acapararea funcțiilor administra  ve din 
ramură pentru profi tul personal și de grup. Mai puțin au avut de câș  gat pădurile…

Excepții fericite par a fi  adresarea sindicaliș  lor din silvicultură din anul 1996 și cea din 
august 2015. Cele trei pagini ale ul  mului manifest au înregistrart (im)parțial marile proble-
me fores  ere, suferințele silviculturii și ale sufl etelor silvicultorilor, acumulate pe parcursul a 
două decenii și exteriorizate public, neascultate, nesolicitate de toate guvernele și par  dele 
poli  ce ce s-au perindat la guvernare. Nu ne facem iluzie că actualmente problemele abordate 
vor fi  ascultate, studiate cu responsabilitate și vor fi  elaborate măsurile de soluționare a lor în 
poli  cile silvice. Pentru aceasta se luptă, ca și pentru toate valorile ratate, nevalorifi cate, aban-
donate ori profanate. Totuși, sperăm ca problemele existente (solomoniile silvice) să fi e puse 
în discuție publică, conș  en  zate, însușite și elaborate mecanismele poli  co-juridice pentru 
ges  onarea durabilă a patrimoniului fores  er. 

APEL: Salvați Fondul Fores  er Național

Prin prezentul demers (adresat prim-ministrului Iurie Leancă), subsemnații, reprezentanți 
ai oamenilor de ș  ință, ai profesioniș  lor din silvicultură, precum și ai societății civile din Repu-
blica Moldova, vă supunem atenției prezentul Apel pentru salvarea a ceea ce a mai rămas din 
Fondul Fores  er Național (FFN).

Revenim la dvs. cu această problemă de maxim interes public, deoarece în urma analizei 
evoluției situației pădurilor din Republica Moldova în ul  mele trei decenii, constatăm o con-
 nuă degradare a acestora, în pofi da tuturor eforturilor de redresare depuse de comunitatea 

ecologistă, ș  ințifi că și profesională.

Urlu, cât mă ține gura,
În Sahara românească:

   Oameni, apărați natura!
De natura omenească”. 

Ion Diviza
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As  el, în ciuda faptului că în 1990, primul Parlament al Republicii Moldova a plasat 
pădurile în categoria problemelor de interes național, iar prin Cons  tuția din 1994 ele au 
devenit un bun al poporului, fără drept de priva  zare, în prezent au fost nu doar reluate, ci 
chiar accentuate tenta  vele de ocolire a legii fundamentale și a altora, în scopul de a elimina 
prin exploatări necontrolate și puținele păduri rămase. În spatele acestor acțiuni iresponsa-
bile se afl ă un grup de pre  nși oameni de afaceri (în realitate, un grup de interese conectat 
la economia subterană), ale căror acțiuni reprezintă un foarte periculos atentat la securitatea 
națională. Afi rmăm acestea pentru că, la nivelul macroeconomic, atunci când reprezentanții 
acestor grupuri oferă sute de mii de euro, bani la negru, pentru a arenda suprafețe conside-
rabile de pădure (a se vedea materialele publicate în „Ziarul de Gardă”, revista „Natura” etc.), 
este evident că vor face tot posibilul de a-și recupera în cel mai scurt  mp aceste sume, plus 
profi tul scontat. Odată înfi pt acest virus al corupției, efectele se propagă în lanț, la toate eșa-
loanele factorilor de decizie, generând așteptări fi nanciare enorme în raport cu legile, dar și 
cu posibilitățile unui Fond Fores  er din ce în ce mai redus. Efectele imediate sunt o evaziune 
fi scală de proporții, produsă în detrimentul consolidării bugetului public național, și întărirea 
economiei subterane. Pe termen mediu și lung, efectul este degradarea stării de sănătate a 
întregii populații prin degradarea calității mediului și prin afectarea celorlalte componente 
ale ecosistemelor naționale.

Surprinzător și alarmant este că autoritățile publice centrale con  nuă să rămână pasive, 
deși ceea ce semnalăm acum a mai făcut obiectul unor demersuri anterioare. As  el, vă reamin-
 m că anul trecut, la 11 noiembrie, Consiliul Suprem de Securitate (CSS) a dezbătut mai multe 

probleme care țin de asigurarea securității ecologice a Republicii Moldova (h  p://presedinte.
md/rom/css-comunicate-de-presa/consiliul-suprem-de-securitate-a-luat-in-dezbatere-asigu-
rarea-securita  i-ecologice). 

Discuțiile de atunci au avut loc în baza rapoartelor prezentate de Gheorghe Șalaru, minis-
trul Mediului, de Alecu Reniță, președintele MEM, și de Ion Guceac, secretar ș  ințifi c general 
al AȘM. Acea ședință s-a încheiat prin adoptarea Deciziei CSS nr. 01/1-02-06. Cu toate acestea, 
până acum nu s-a pus nimic concret în prac  că, Regulamentul de dare în arendă nu a fost ab-
rogat, iar dezastrul din FFN con  nuă.

Nu vom relua aici argumente deja cunoscute, de ordin istoric. Rezumând, doar reamin  m 
că măcelul pădurilor basarabene a început în secolul XIX și a con  nuat în perioada sovieto-co-
munistă, când Republica Moldova a ajuns să dețină cel mai mic procent de împădurire din 
fosta URSS și din Europa. Apogeul a fost a  ns în perioada dictaturii lui Voronin, când au apărut 
rețele și clanuri organizate pentru a stoarce câș  guri ilicite din bogățiile naturale ale țării. Este 
vorba despre crearea unei rețele de colectare la negru a banilor, rețea care con  nuă și azi să 
ac  veze. În lipsa unei voințe, manifestată ferm, a actualelor autorități de a destructura această 
rețea, Cons  tuția și toate legile în vigoare au fost încălcate prin promovarea prin Hotărâre de 



– 37 –

Guvern (V. Tarlev) a unui Regulament situat, în mod sfi dător, mai presus de legea fundamentală 
a statului. Acest Regulament camufl ează priva  zarea sub numele de „arendă pe 49 de ani”. În 
scurt  mp, din FFN, sub masca arendei, au fost înstrăinate peste 11.500 de hectare, pe care au 
apărut case, vile și castele private.

Alături de alți oameni de bună-credință, am crezut și noi că după aprilie 2009 se va face 
dreptate și pădurilor noastre, și silvicultorilor oneș  . Au trecut mai bine de patru ani de când a 
fost des  tuit An. Popușoi, unul dintre ar  zanii acelui fatal Regulament, dar modelul construit 
de el în FFN, din păcate, nu a fost demolat. Dimpotrivă, schemele moștenite au cunoscut o mo-
dernizare și diversifi care, atrăgând în ac  vități distruc  ve, frauduloase zeci și sute de persoane. 
Situația reală este deja intolerabil de gravă, iar tergiversarea abrogării acestui Regulament poa-
te crea suspiciuni de complicitate în rândul populației, care și așa este revoltată de înstrăinarea 
pădurilor statului.

De aceea, pentru a pune în prac  că Decizia CSS din 11 noiembrie 2013, considerăm că 
este imperios necesară adoptarea urgentă a următoarelor măsuri:
1. Anularea, prin abrogare, a Regulamentului privind arenda fondului fores  er (HG nr. 187 

din 20.02.2008), regulament prin care se produce de fapt, contrar Cons  tuției, priva  za-
rea pădurilor;

2. Formarea unei comisii guvernamentale, cu par  ciparea reprezentanților societății civile, 
organizațiilor ecologice și academice, care să facă pe teren o evaluare a tuturor contracte-
lor de arendă și a respectării prevederilor contractuale;

3. Crearea unui grup de experți independenți pentru evaluarea stării reale din FFN și pentru 
reformarea Agenției „Moldsilva”.
În numele generațiilor de azi, dar și al celor ce vor urma, vă rugăm, în conformitate cu pre-

vederile Cons  tuției, să determinați res  tuirea pădurilor poporului căruia îi aparțin de drept!

Cu respect, 
Alexei Palancean, doctor, inginer silvic 
Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, 
semnatar al Declarației de Independență a Republicii Moldova
Andrei Dumbrăveanu, conf. universitar, doctor,
președintele ONG-ului „Ave Natura” etc.

3 februarie 2014
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Cu mâinile pe piept împreunate
Și-o fl oare înlumânărită-n zori,
Pomii cărunți și-mbrățișați de sfori,
Cândva învulturiți, sunt duși în moarte.
În candelele cerului, surpate,
Zorii de noapte ca sen  nțe curg
Și pomii doborâți n-au Demiurg,
S  ngerea lor e-aplaudată-n burg,
Și-i plâng și n-aș mai scri’… și nu se poate!

Traian Vasilcău
13 februarie 2016

SILVICULTURĂ STRATEGICĂ PE SCURTĂTURĂ ORI SCURSURĂ?

Acest subcapitol a fost generat de apariția lucrării în limbile română și engleză „Republica 
Moldova: Notă privind Poli  ca Fores  eră”, semnată de Andrew Mitchell, Arcadie Capcelea, 
Nina Rinnerberger, Henry Phillips, Bogdan Popa, Aurel Lozan – o echipă mixtă a Băncii Europe-
ne pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a Băncii Mondiale și a Organizației pentru Alimentație 
și Agricultură (FAO), cu implicarea consultanților naționali și internaționali (Editura „Ș  ința”, 
2015), ce oferă „o opinie independentă asupra sectorului fores  er din Republica Moldova, dar 
și un set de recomandări strategice”.

Din cuprinsul capitolului „Cercetarea fores  eră, dezvoltarea și tehnologia” afl ăm, stupe-
fi ați, despre faptul că „Republica Moldova nu are un program național de cercetări fores  ere și 
nicio coordonare la nivel național a acestor cercetări. Lipsa unui program național de cercetare 
fores  eră, implicarea redusă a autorității silvice centrale în stabilirea priorităților de cercetare, 
dar și faptul că rezultatele acestor cercetări nu sunt diseminate de către autoritatea silvică 
centrală limitează efi ciența cercetărilor. Abordarea agendei de cercetări strategice (ACS) pen-
tru sectorul fores  er ar iden  fi ca direcția și prioritățile de cercetare pe termen scurt și mediu, 
permițând o u  lizare mai efi cientă a resurselor, care și așa sunt limitate”.

Altă informație șocantă este prezentată în subcapitolul „Cer  fi carea fores  eră”: „Republi-
ca Moldova nu are un standard fores  er național, iar Moldsilva, fi ind responsabilă de ges  ona-
rea pădurilor de stat, nu este cer  fi cată. Deoarece cea mai mare parte a masei lemnoase reali-
zate de Moldsilva este vândută pentru consumul intern, ca lemn de foc, cer  fi carea acesteia nu 
i-ar aduce mari avantaje pe piață. Totuși, aceasta i-ar crea o imagine pozi  vă în fața publicului și 
Guvernului, demonstrând că resursele fores  ere sunt ges  onate într-o manieră responsabilă, 
ar alinia Moldsilva la organizațiile fores  ere internaționale”.
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În capitolul „Percepția publică a sectorului fores  er”, autorii, de asemenea, au sesizat un 
fenomen regretabil, degradabil și, prac  c, inexplicabil: „Cercetările realizate de programul ENPI 
FLEG denotă că percepția publică a sectorului fores  er, a Agenției Moldsilva și a ges  onării 
resurselor fores  ere de stat necesită a fi  îmbunătățită. Sectorul fores  er (Moldsilva în par  -
cular) a rămas într-o mare măsură izolat de tendința generală a silviculturii europene, unde 
interacțiunea cu părțile interesate, transparența și responsabilitatea sunt acum norme de via-
ță. Izolarea con  nuă ar lăsa Republica Moldova în afara progresului privind determinarea și 
implementarea principiilor GDP (Ges  onarea Durabilă a Pădurilor) la nivel de țară. Republica 
Moldova este deja parte a Forest Europe, iar Moldsilva deține rolul de punct central național. 
Menținerea calității de membru, privită drept parte a parcursului de asociere la UE, ar oferi o 
serie de avantaje... În acest sens, țara s-ar alinia la comunitatea europeană mai largă. Moldsilva 
nu este cer  fi cată conform FSC și PEFC. Aceasta ar alinia Moldsilva la organizațiile fores  ere 
partenere din Europa, inclusiv UE. Cer  fi carea ar calma spiritele din societate”. (p. 39).

Desigur, semnatarii studiului poartă răspundere morală, neinstutuțională pentru calamita-
tea fores  eră națională fără precedent. Însă ei, în s  l olimpic, se eschivează de la responsabili-
tățile implicite. Cel puțin, nu obosesc să cartografi eze obiec  v și onest problemele și pericolele 
ce planează asupra paradisului pădurilor. Mai întâi, problemele de ordin poli  co-par  nic și 
guvernamentale, apoi, cele profesionale (deontologice), ins  tuționale, ș  ințifi ce, manageriale, 
internațional-regionale, civice, e  co-morale, educaționale, instruc  v-didac  ce, transparența 
decizională etc. Ne-au furnizat un amalgam frazeologic inadecvat unui studiu impecabil patro-
nat de Banca Mondială, o lucrare în s  l amatorist, înșiruind cuvinte improprii studiului profesi-
onal cu aparat noțional și terminologic adecvat. 

Principalii (co)autori ai spectacolului silvic silențios sunt oligarhii silvici– patronii poli  cilor 
fores  ere naționale. Corpul silvic asistă și consistă două decenii la o piesă fores  eră folcloriza-
tă, pentru care nici poli  cul, nici Codul Penal nu mai poate prevedea sancțiuni.

Scriam, anul trecut, despre faptul că sunt recunoscător aristocratului silvic, dr. Iurie Cra-
vciuc, pentru referențialul consacrat crizei fores  ere internaționale și naționale, elaborat la-
conic, lapidar și exhaus  v, epuizând problema  ca în cartea magistrală „Pădurea și ocro  rea 
naturii în Republica Moldova”, editată în 1983. Desigur, era inimaginabil ca – în epoca terorii 
totalitare – referențialul să includă cri  ci asupra sfi ntei sfi ntelor – ideologizarea silviculturii, 
impactul catastrofal poli  co-par  nic asupra cadrelor și patrimoniului fores  er, inclusiv deca-
pitarea corpului silvic denaționalizat (proletarizat) total prin rusifi care-ucrainizare (slavizare). 

Inexplicabilă rămâne problema: actualmente sunt interzise discuțiile publice referitoare 
la formarea și promovarea cadrelor, infl uența par  delor asupra acestui fenomen primordial? 
Autorii Notei, din considerente conjuncturale, subiec  ve, n-au abordat problemele respec  ve 
și, prin aceasta, au anulat valoarea și importanța studiului publicat.

Ianuarie 2016
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Monument medieval – biserica de lemn
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a fost c  torită în 1642 de 
răzeșii din satul Hirișeni, în curtea Mănăs  rii Hârjauca. 
Din 1928 până în 2010, a fost o biserică de cimi  r, abandonată. 
Dupoă restaurare, Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” 
a fost adusă, bârnă cu bârnă, la Chișinău și amplasată la Muzeul 
Satului de la porțile orașului. La 24 septembrie 2011, a fost sfi nțită.
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„A vorbi despre pădure înseamnă 
a închina un modest gând de recunoș  nță 

unui prieten care nu trădează”.

I

PARTICULARITĂȚILE MANAGEMENTULUI FORESTIER NAȚIONAL

Aplicarea tehnologiilor silvice în spiritul circumstanțelor și tradițiilor moștenite din tre-
cut, secole de-a rândul, a dus la degradarea fondului fores  er național. Pădurile au suportat 
dezastrele războaielor, ale crizelor social-poli  ce, economico-fi nanciare, au suportat urmările 
atacurilor diverșilor agenți patogenici etc. Conș  en  zându-se acest fapt, evident că s-a încercat 
găsirea unor căi de soluționare – de la căutarea surselor de material reproduc  v până la sub-
s  tuirea arboretelor degradate și crearea culturilor silvice, dar și aplicarea diverselor măsuri de 
tăieri, așa-numite de regenerare. Aceste acțiuni au mers întotdeauna în paralel cu exploatarea 
pădurilor fără a se întruni într-un pachet de măsuri, de interese, de viziuni, care ar fi  putut per-
mite asumarea unei responsabilități de aplicare în prac  că.

Oricât de straniu ar părea, dar anume aceste elemente sunt puse la ordinea zilei de către 
factorii de răspundere în materie de silvicultură pe parcursul a zeci de ani, ca să nu se ajungă 
nici până în prezent, din anumite considerente, la o aplicare a lor corectă în raport cu specifi cul 
par  cularităților regionale, cu cerințele prevăzute de actele legisla  ve și norma  ve respec  ve.

Sub acoperirea unui limbaj silvic contemporan, iar în prezent și sub cel al noțiunii de re-
construcție ecologică, pe de o parte se aplică diverse măsuri de tăiere – sanitare, de regene-
rare etc. –, fără a se respecta întocmai prevederile actelor legisla  ve și norma  ve în vigoare, 
angajamentele asumate față de prevederile acordurilor internaționale, strategiile în domeniu 
în vederea protejării semințișului instalat. Pe de altă parte, la mod general – doar verbal, dar 
nu și prac  c –, se constată o anumită grijă față de necesitatea asigurării cu material reproduc  v 

CAPITOLUL  II

PARADIGME PROTECTIVE 
ȘI PREDICȚII IMPARȚIALE
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de calitate a cerințelor mereu crescânde în ramură. As  el, de fi ecare dată, punând în prim-plan 
necesitatea stringentă a ramurii de a acoperi defi citul fi nanciar, s-a mers pe aplicarea gospo-
dăririi pădurilor în regimul crâng, orientat în fond doar pe obținerea masei lemnoase, regene-
rarea fi ind lăsată în seama naturii. Se miza pe potențialul cioatelor de a lăstări, pe semințișul 
instalat natural, în unele cazuri se mai luau măsuri de a lăsa pe sector un anumit număr de 
arbori din cei mai produc  vi pentru a acoperi cu semințe necesitățile sectorului. As  el, se ob-
ținea o regenerare mixtă – din lăstari și semințe. Un avantaj al acestei tehnologii poate fi  consi-
derat faptul că până la generația actuală, prin semințișul instalat natural și lăstărirea cioatelor, 
s-a păstrat parțial vasta variabilitate a genofondului silvic autohton. Partea nega  vă se explică 
prin faptul că în as  el de sectoare predomină arborii proveniți din lăstari, care, în mare parte, 
fi ind de generația a cincea a rotațiilor de tăieri, și-au pierdut viabilitatea fi ziologică. La vârsta 
de numai 45-50 ani, staționează în creștere, nu fruc  fi că, sunt dispuși de a fi  atacați de boli și 
insecte, iar în plan economic pot fi  u  lizați doar ca lemn de foc.

În baza acestor realități, este îmbucurător faptul că la facultățile de profi l se pregătesc spe-
cialiș   de înaltă califi care capabili de a face față problemelor abordate. Numai că, după angaja-
rea în serviciu, ei se confruntă brusc cu alte realități prac  ce, care diferă radical de cele teore  ce 
și care îi pun în imposibilitatea de a-și manifesta potențialul profesionist. Puși în situația de a ac-
 va în condițiile dure ale crizei fi nanciare, ei se văd nevoiți să trateze în viziunea vechilor tradiții 

soluționarea problemelor ce țin de subs  tuirea arboretelor degradate cu altele înalt produc  ve. 
Deocamdată, ei rămân cu convingerea că în viitorul apropiat ar putea reveni la îndeplinirea da-
toriei lor supreme în funcția pe care o dețin în vederea creării arboretelor de perspec  vă prin 
subs  tuirea celor degradate cu altele, înalt produc  ve. Rămân cu convingerea că vor putea in-
terveni cu aplicarea în teren a măsurilor de tăiere (regenerare) în sectorul respec  v doar atunci 
când vor fi  asigurat sau, după caz, vor fi  creat semințișul sub masiv. În acest caz, pentru ei tăie-
rea nu are drept scop obținerea masei lemnoase pentru a fi  comercializată și a acoperi golurile 
fi nanciare, dar scopul major de a ilumina semințișul și de a-l conduce spre structura funcțională 
a arboretului-țel. Doar în așa împrejurări aspectul ecologic poate prevala aspectului economic 
în imaginea silvicultorului – când cel economic este sa  sfăcut doar ca urmare a necesităților ilu-
minării și conducerii semințișului. În acest context este important și alt factor. Dacă silvicultorul, 
pentru obținerea semințișului pe sector, a depus eforturile și cheltuielile respec  ve, atunci va 
efectua lucrările de tăiere a arborilor defectuoși și de evacuare a masei lemnoase pe etape, în 
condiții op  me, cu o maximă prudență pentru a proteja semințișul. Dar până a ajunge la etapa 
formării unei asemenea mentalități, probabil trebuie să mai treacă un  mp.

Corec  tudinea în această problemă ține direct și de modul de punere în evidență și de 
tratare a noțiunii de „tăieri” în pădure. Prevederile amenajamentelor silvice fac, pentru silvi-
cultor, legea conducerii arboretului respec  v de la un ciclu la altul, evident de la o amenajare 
la alta. În cadrul amenajamentului în ordinea stabilită este expusă toată informația despre 
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starea actuală a arboretului respec  v, mediul în care se dezvoltă, precum și ordinea aplicării 
tehnologiilor prioritare și de perspec  vă a conducerii acestuia. În această ordine de idei, pen-
tru soluționarea problemei abordate, reieșind din par  cularitățile specifi ce fondului fores  er 
național, ar trebui să fi e prevăzute ac  vitățile obligatorii ce decurg din starea arboretului, din 
necesitatea subs  tuirii lui cu altul înalt produc  v, să fi e indicate sursele de colectare a semin-
țelor necesare, reieșind din contextul noțiunii de populație, dacă arboretul dat și-a pierdut 
potențialul de fruc  fi cație și nu poate asigura necesitatea în material reproduc  v. Vasta vari-
etate de ordin populațional din cadrul axei canton–ocol silvic–întreprindere silvică, cercetată 
și însușită de specialistul în amenajarea pădurilor, ar trebui să fi e corect și pe deplin punctată, 
explicit prezentată în materialele amenajis  ce, după care personalul ingineresc al subdiviziunii 
respec  ve și-ar conduce nobila ac  vitate. Aceste amănunte de mare semnifi cație urmează încă 
a fi  puse în circuit.

Din perspec  va celor menționate, suntem îngrijorați că generațiile viitoare au toate șan-
sele să ac  veze în cadrul unui fond fores  er moștenit, degradat ca urmare a aplicării tehnolo-
giilor depășite de  mp. Acesta este un argument în plus în favoarea afi rmației că suntem încă 
departe de a cunoaște tainele pădurii.

AMENAJAREA SILVICĂ – CALEA SIGURĂ ÎN CUNOAȘTEREA TAINELOR PĂDURII

Prin defi niție, amenajarea pădurilor este ș  ința organizării și conducerii pădurilor spre 
starea lor de maximă efi cacitate polifuncțională, în conformitate cu mul  plele obiec  ve eco-
nomico-sociale și ecologice ale silviculturii.

Încă din an  chitate societatea umană și-a asigurat necesitățile mereu crescânde de masă 
lemnoasă printr-o gospodărire hao  că a formațiunilor silvice. Această tradiție a dominat chiar 
până la apariția amenajamentului silvic conceput ca ș  ință și prac  că în organizarea gospodări-
rii pădurilor (secolul XVIII). Accentul principal însă con  nua să fi e pus, pe fundalul unui anumit 
argument ș  ințifi c, tot pe prac  ca de colectare a masei lemnoase. Pădurea era în con  nuare 
privită doar ca o sursă naturală de masă lemnoasă, neglijându-se celelalte produse ale ei și 
funcțiile de protecție. Această concepție a dominat gândirea amenajis  că până în a doua jumă-
tate a secolului XX, când au survenit schimbări conceptuale în aprecierea din partea societății a 
valorilor mul  ple ale pădurii și a rolului ei în conservarea și protecția mediului.

Conform datelor din arhive, primul amenajament silvic pe teritoriul Moldovei a fost întoc-
mit în 1861, de către comisiile topometrice ale Marelui Stat Major al Imperiului Rus. Ulterior, 
până în 1918, amenajamentele silvice au fost întocmite de către echipe speciale de amenajiș   
taxatori după norme ruseș  . În perioada 1918-1944, gospodărirea pădurilor a fost efectuată în 
baza prevederilor Codului Silvic din 1910, apoi, din 1938 – de către Administrația Casei Păduri-
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lor din Direcția Regională II Chișinău, cons  tuită din 14 ocoale silvice. Amenajamentul silvic în 
acea perioadă se întocmea de către Corpul tehnic silvic român din cadrul Ministerului Agricul-
turii și Domeniilor. Ulterior, amenajamentul silvic a fost întocmit în anii 1946-1947, 1957, 1965, 
1975 și 1985 de către ins  tuțiile de amenajări silvice din Lvov și Kiev (Ucraina), în conformitate 
cu normele tehnice unionale, existente în fosta URSS.

Conform norma  velor impuse prin amenajamentele respec  ve, pădurile noastre erau 
atestate ca degradate și inapte de a fruc  fi ca, prin urmare gospodărite într-o manieră spe-
cifi că  mpului respec  v. Fiind dirijate din metropolă și conduse de specialiș   străini delegați 
pe aceste meleaguri, dispunând de tehnică performantă și carburanți în can  tăți nelimitate, 
masive importante de păduri naturale, considerate ca degradate și fără perspec  vă, pentru a fi  
subs  tuite cu altele înalt produc  ve, erau defrișate, pe aceste sectoare fi ind create culturi silvi-
ce. Fondul fores  er național fi ind considerat inapt de a fruc  fi ca, s-a dat undă verde importării 
materialului reproduc  v din diverse regiuni ale fostului imperiu.

Din 1992 până în 1995, lucrările de amenajare a pădurilor au fost efectuate de către speci-
aliș  i din România (stațiunile de cercetare și amenajare silvică din Brașov și Craiova), asistați de 
către specialiș  i începători din Moldova. As  el, s-a fundamentat amenajarea pădurilor în baza 
norma  velor tehnice româneș   (racordate la standardele europene), adaptate și modifi cate 
după par  cularitățile specifi ce pădurilor moldoveneș  , conform legislației Republicii Moldova. 
În amenajamentul silvic de orientare nouă este promovată concepția sistemică. Prin aplicarea 
acestei concepții, s-a trecut în mod fi resc de la percepția simplistă a pădurii, ca sursă de masă 
lemnoasă, la dezvoltarea ideii de efi cacitate funcțională a acesteia. Promovarea conceptului 
sistemic în gospodărirea durabilă a pădurilor este fundamentată pe elaborarea și aplicarea 
amenajamentului silvic pe baze ecologice, pe conș  en  zarea legăturii indispensabile dintre 
amenajament și ecologia modernă.

Din 1996 și până în prezent, amenajarea pădurilor este efectuată de către  nerii specialiș   
din cadrul Ins  tutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) din Chișinău, cu asistență tehnică 
din partea ICAS Bucureș  .

Începând cu acest an, specialiș  i moldoveni în amenajare au pășit pragul de califi care și 
afi rmare – de la începători la independenți. Acest califi ca  v i-a obligat să se descurce în cele 
mai complicate probleme. Pornind de la realitatea că fondul fores  er național este prin moște-
nire degradat și provine, în proporție de circa 90%, din lăstari de generații înalte, care nu pun în 
fața amenajistului probleme din cele mai sofi s  cate, se impune ca întregul corp de amenajiș   
să fi e unul de elită.

Se consideră, pe bună dreptate, că amenajamentul silvic este cartea de căpătâi a celor 
ce gospodăresc și administrează pădurile, deoarece ei oferă planuri de gospodărire și soluții 
tehnice fundamentale din punct de vedere silvicultural și biologic. Iată de ce amenajistul tre-
buie să fi e un foarte bun specialist, urmând să ofere propriile soluții și să nu repete vechiul 
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amenajament. Fundamentarea soluțiilor tehnice 
de gospodărire a pădurilor necesită consultarea 
literaturii în domeniu, dar și cunoașterea profun-
dă a actelor norma  ve și legislației în vigoare. Ac-
 vitatea amenajis  că demonstrează cât este de 

complicată și anevoioasă calea spre cunoașterea 
tainelor pădurii. 

În această ordine de idei, ținem să ne referim 
la un eveniment care vorbește de la sine.

Recent, în cadrul lucrărilor de amenajare a Întreprinderii Silvice de Stat „Silva-sud”, specia-
liș  i au inclus în materialele amenajamentelor o specie nouă, în viziunea lor, pentru Republica 
Moldova – Q. pedunculifl oraC. Koch, mo  vându-se prin faptul că, după indicele dendrometric 
realizat (înălțimea medie a arborilor), un șir de populații din sânul speciei Q. robur L. din sudul 
republicii nu se încadrează în limitele tabelelor de producție u  lizate în prezent în acest do-
meniu. As  el, s-a creat un caz unic, când anumite persoane, care nu ac  vează în sfera cerce-
tărilor ce țin de domeniul teoriei speciei și biosistema  cii, cu ușurință introduc în materialele 
amenajamentelor silvice specii noi pentru fl ora spontană. În acest context, trebuie menționat 
faptul că sistema  cianul Iu. Menițki, care a studiat în profunzime reportările bioecologice și sis-
tema  ce la speciile de stejar din Caucaz, nu recunoaște Q. Pedunculifl ora C. Koch în calitate de 
specie de sine stătătoare. Iată și alt exemplu. În ac  vitatea lor, amenajiș  i apelează destul de 
frecvent la noțiunea de „reconstrucție ecologică a arboretelor degradate”, dar fără a pătrunde 
în esența acestei formule. Tradițional, la propunerea tratamentelor respec  ve la gospodărirea 
arboretelor degradate, operează cu una eronată, de  pul „reconstrucție ecologică selec  vă”, 
de exemplu, prin care înțeleg nu altceva decât tăieri selec  ve. În complexul de tehnologii care 
se încadrează în noțiunea de reconstrucție ecologică a arboretelor degradate, tăierile selec  ve 
nu sunt altceva decât un element cons  tuant.

În as  el de circumstanțe este necesar ca ș  ința și prac  ca amenajis  că națională să cu-
noască o dezvoltare con  nuă în concordanță cu rolul, importanța și funcțiile pădurii.

RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A ARBORETELOR DEGRADATE

În problema cunoașterii tainelor pădurii, ilustrul silvicultor român George Stănescu, ce a 
ac  vat în a doua jumătate a secolului XIX, rămâne pentru mulți dintre noi încă nedepășit. Po-
trivit lui V. Giurgiu („Pădurea noastră”, n. 349 (XXVIII), 1997), Atănescu, încă în a doua jumătate 
a secolului XIX ajunge la concluzia uimitoare pentru acele  mpuri, care se suprapune întru 
totul peste conceptul actual de silvicultură pe baze ecologice, și anume: „În tratarea pădurilor 
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noastre trebuie să imităm oricât de mult natura, ținând cont de împrejurările locale. Silvicul-
torul trebuie să intervină numai pentru a ajuta natura, dar nu a crea lucruri în condiții opuse 
cu fi rea ei. Și în acest sens, prin grădinărit, se va putea ajuta laregenerarea pădurii cu specii 
mai prețioase, prin împrăș  ere ar  fi cială de semințe și oarecare plantații, ținându-se seama 
de stațiunile naturale ale fi ecărei specii”. După cum susține profesorul V. Giurgiu, prin aceasta 
rezultă preocuparea pentru o înbinare a regenerării naturale cu regenerările ar  fi ciale, ceea 
ce în ul  mul  mp s-a impus ca soluție convenabilă pentru silvicultura românească „cu precizia 
că prima va trebui să predomine față de cea de a doua metodă”. Autorul mai precizează că „...
din păcate, pentru decenii concepția sănătoasă a lui G. Stănescu referitoare la tratamente n-a 
mai fost susținută cu aceeași tărie de elitele silviculturii româneș  . În molidișuri, menționează 
autorul, s-au ex  ns tăierile rase pe mari suprafețe. Abia după anul 1989 tratamentele intensive 
au fost limitate”.

Această constatare este caracteris  că și pentru pădurile Moldovei. Tradițional, pădurile, 
pe parcursul a sute de ani, au tot fost supuse unor tratamente cu aplicarea tăierilor rase. Spre 
regret, încă mulți dintre noi văd în pădure numai arbori care pot fi  tăiați pentru sa  sfacerea 
unor necesități și nu înțeleg că pădurea reprezintă și altceva – spațiu de siguranță ecologică, ea 
ne asigură viitorul, stabilitatea, permanența și legi  mitatea noastră în acest spațiu geografi c. 
Iată cât de puțin cunoaștem noi din tainele pădurii.

Pentru a pune concepția lui G. Stănescu într-o nouă lumină, pentru a o transpune în con-
textul silviculturii contemporane, orientată pe fundament ecosistemic, V. Giurgiu (în 1978) in-
troduce în terminologia ș  ințifi că noțiunea de „reconstrucție ecologică a pădurilor” prin urmă-
toarea defi niție: „Obiec  vul fundamental al reconstrucției ecologice a pădurilor îl cons  tuie 
readucerea, pe cât e posibil, a structurii arboretelor degradate de factori antropici sau naturali 
la stările structurale existente înaintea impactului sau la stări apropiate acestora”.

Prin defi niție, noțiunea de reconstrucție ecologică a pădurilor presupune aplicarea unui 
complex de tehnologii care, ca punct de plecare în redresarea arboretului degradat, sunt axate 
preponderent în jurul semințișului instalat natural sau celui creat ar  fi cial.

Condițiile naturale ar putea favoriza dezvoltarea unor arborete înalt produc  ve și stabile. 
Dar majoritatea pădurilor provin din lăstari sau din culturi create din material reproduc  v de 
import, inapt condițiilor de creștere, sunt fi ziologic îmbătrânite, drept consecință a tăierilor 
repetate.

Această realitate, privită prin prisma concepției lui G. Stănescu, readusă în câmpul aten-
ției silviculturii contemporane și pusă la îndemâna silvicultorilor prin formula propusă de V. 
Giurgiu, pune într-o nouă lectură orientarea poli  cii fores  ere naționale. Ea este fi xată ca fun-
dament în Codul silvic, în Strategia dezvoltării durabile a sectorului silvic, în alte acte legisla  ve 
și norma  ve. Rămâne doar să fi e înțeleasă în profunzimea ei și de corpul silvic național, ast-
fel încât tot complexul de tehnologii specifi ce diverselor sfere de ac  vitate în domeniu să fi e 
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aplicate în contextul creării prin subs  tuirea arboretelor degradate a structurii funcționale a 
arboretului-țel, având ca punct de plecare crearea naturală sau ar  fi cială (mixtă) a semințișului 
sub masiv, respectând prin aceasta cu strictețe cerințele fundamentale, pentru a fi  în raport cu 
noile lor condiții de creștere.

Ni s-ar putea reproșa că anume de această orientare se conduc silvicultorii, în special pe 
parcursul ul  melor două decenii. Drept contraargument servesc însă faptele. Pădurile, chiar 
și după 20 de ani de promovare a silviculturii ecologice, rămân a fi , în cea mai mare parte, 
degradate. Mai mult ca atât, în materialele recentelor amenajări silvice sporesc suprafețele 
arboretelor redresate atestate prin califi ca  ve de origine necunoscută, deci din start compro-
mise. Se creează impresia că în ac  vitatea co  diană, în schimbul de experiențe, de informații, 
găsim un vocabular modern, dar, în prac  că, aplicăm tehnologii tradiționale și prin esența lor 
devastatoare. Probabil, în special la acest compar  ment, suntem încă departe de a ne apropia 
cât de cât de reala cunoaștere a tainelor pădurii. În cunoașterea tainelor pădurii sunt și pilde de 
altă natură, ce-i drept, deocamdată unice. Punerea în valoare a acestor realizări de importanță 
excepțională câș  gă undă verde odată cu trecerea la amenajarea pădurilor în baza norma  ve-
lor tehnice româneș  , dar neapărat adoptate și modifi cate în conformitate cu par  cularitățile 
specifi ce mediului. Pentru a demonstra efi cacitatea silviculturii ecologice orientate pe funda-
mentul ecosistemic, ținând în câmpul atenției tot specifi cul problemelor moștenite în ramura 
silvică din trecutul istoric, s-a încercat, cu  tlu de experiment, ameliorarea într-un sector din 
rezervația „Plaiul fagului”, a stării făgetului, prin subs  tuirea sectorului carpenizat în condițiile 
de mediu al fagului cu semințiș de fag. La prima intervenție s-a încercat de a pune în lumină 
semințișul de fag instalat natural pe parcursul ul  milor 5-10 ani. Au fost eliminați arborii uscați, 
cei ce erau pe cale de a se usca, cei rămași în urmă cu creșterea, cei ce umbreau masiv semin-
țișul etc., reducând intensitatea de la 1,0-0,9 la 0,6-0,7.

Pentru a păstra la maximum semințișul instalat fi resc, tăierile respec  ve au fost efectuate 
pe  mp de iarnă, după așezarea unui strat de zăpadă de circa 10-15 cm. La evacuarea masei 
lemnoase nu s-a folosit tehnica specială, ca forță de tracțiune fi ind u  lizați caii, iar în unele 
cazuri mai difi cile s-a recurs și la evacuarea manuală. După 4 patru ani, măsurile de intervenție 
au fost repetate. În acest  mp s-a putut observa o creștere din abundență a semințișului și 
speciilor de amestec. Pe lângă semințișul de carpen, s-a instalat fără probleme cel de cireș, tei, 
frasin, ulm, pal  n, sorb etc. În mod natural s-a instalat și semințișul arbuș  lor – corn, alun, dâr-
moz, sânger, păducel etc. După ce, fi ind „dezgolit”, semințișul și-a aplecat într-un mod nefi resc 
vârfurile, până la a doua intervenție s-a îndreptat. As  el, după extragerea tuturor arborilor de 
vârstă înaintată, pe terenul experimental s-a obținut o structură funcțională a viitorului arboret 
de diferite vârste, adecvată condițiilor de creștere. Cu fi ecare an s-a putut observa reducerea în 
intensitate a covorului plantelor erbacee. În condițiile specifi ce rezervației, semințișul instalat a 
suportat în primii ani unele dereglări doar din partea efec  vului lumii animale.
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Ținând sub control într-un regim con  nuu mersul dezvoltării semințișului instalat acum 
circa 10-15 ani, s-a putut constata că experimentul a reușit. Sectorul regenerat cu cheltuieli mi-
nime servește și în prezent ca model pentru aplicarea pe larg în ramura silvică a complexului de 
măsuri ce se încadrează în noțiunea de reconstrucție ecologică a arboretelor degradate, este 
și un model în calea de a cunoaște tainele pădurii pentru cei ce cu adevărat  nd spre aceasta.

CALEA ANEVOIOASĂ SPRE CUNOAȘTEREA TAINELOR REGENERĂRII PĂDURII

La acest compar  ment avem, probabil, cele mai serioase restanțe. Pentru confi rmare este 
sufi cient să consultăm materialele de arhivă, de unde chiar și o persoană fără pregă  re profe-
sională se convinge că pădurile au fost permanent într-o stare deplorabilă, iar arealul lor s-a 
redus catastrofal. Prin urmare, problema regenerării fondului fores  er, fi e pe cale naturală, din 
semințiș sau lăstari, după tăieri rase, fi e, în unele cazuri, și prin crearea culturilor silvice, era 
abordată mereu, se punea în atenția deținătorilor pădurii. Din generație în generație, în acest 
domeniu de ac  vitate s-a acumulat o anumită experiență.

Cum s-ar putea explica însă starea în care au fost aduse pădurile, dar și neglijența cu care 
se creează culturile silvice, având la dispoziție toate posibilitățile de ordin cogni  v de a subs  -
tui arboretele degradate cu altele, pe măsura potențialului stațiunilor fores  ere, și de a crea 
culturi silvice din material reproduc  v autohton de calitate și, evident, de origine cunoscută 
prin amplasarea lui în condițiile adecvate potențialului biologic?

Vom menționa că printre resursele regenerabile – apă, aer, sol – pădurile sunt cunoscute 
ca resurse bioregenerabile. În condițiile statutului colonial în care s-a afl at, secole de-a rân-
dul, spațiul dintre Prut și Nistru și din cauza sărăciei populației, anume acest factor miraculos 
a permis tuturor generațiilor precedente să colecteze masă lemnoasă în volum nelimitat, cu 
cheltuieli minime (în fond, doar depunând eforturi fi zice, u  lizând băș  nașii ca sursă ie  ină de 
muncă) și să lase regenerarea masivului – după efectuarea tăierilor – pe seama potențialului 
naturii. Această formă de relație om-pădure, transmisă din tată în fi u, a intrat adânc în mentali-
tatea băș  nașilor, devenind cu  mpul tradiție. Nu rareori, anume datorită mentalității depășite 
de  mp, preluată și adânc inoculată încă din copilărie de la generația vârstnică (de menționat 
că în ramura silvică ac  vează numeroase dinas  i de silvicultori), silvicultorii recurg la aplicarea 
eronată a tehnologiilor respec  ve, deși mulți dintre ei au studii medii și superioare în domeniu.

Pentru a ne explica anevoioasa cale parcursă de specialiș  i autohtoni în domeniul silvic în 
vederea cunoașterii tainelor regenerării pădurilor, ne vom referi la unele etape din silvicultura 
națională.

În contextul circumstanțelor create și pornind de la necesitatea de a fi  în pas cu impera  vul 
vremii, sub infl uența realizărilor obținute în țările avansate în domeniu, pe la sfârșitul secolului 



– 53 –

XIX și începutul secolului XX au fost întreprinse și în Basarabia unele măsuri, fi ind conș  enți de 
faptul că în scurt  mp ne-am putea pomeni în pragul unei catastrofe ecologice de proporții. În 
acest sens, se face încercarea de a pune bazele ex  nderii suprafețelor împădurite prin crearea 
culturilor silvice în zona de infl uență a stepei Bugeacului. Există date de arhivă potrivit cărora, 
începând cu anul 1844, a fost creat masivul Hârbovăț.

Pe parcursul efectuării lucrărilor fi toameliora  ve se perfecționau din mers măsurile teh-
nologice de împădurire a terenurilor imprac  cabile, principiile de selectare a speciilor, scheme-
lor lor de amestec, precum și amplasării lor în teren. Se abordau probleme cum ar fi  stabilirea 
sor  mentului speciilor de bază și, lucru foarte important, se punea problema asigurării ramurii 
cu material reproduc  v, a elaborării măsurilor de gospodărire și conducere efec  vă a formați-
unilor silvice.

De la fondarea masivului silvic Hârbovăț și până în prezent suntem într-o permanentă 
căutare a căilor de aprovizionare a ramurii silvice cu material reproduc  v autohton de calitate.

Pentru a reduce pierderile la capitolul culturi silvice create din material de împrumut, cu 
 mpul s-a urmărit de a sa  sface necesitatea de material reproduc  v autohton mai întâi prin 

crearea arhivelor clonale în baza arborelui în surplus. Cercetările ș  ințifi ce de asemenea ori-
entare au fost puse pe seama specialiș  lor Stațiunii Experimentale Silvice cu sediul în Tighina, 
creată în anul 1945 și care a ac  vat până în 1991. Aceș  a au abordat teme care acoperă prac  c 
toate direcțiile de bază ale silviculturii naționale, printre care și cea a creării bazei semincere 
și asigurării depline a necesității fondului fores  er în material reproduc  v de elită. La crearea 
bazei seminologice, în funcție de gradul de pregă  re profesională în domeniu și de convingerile 
bazate pe realizările obținute în materie de cultură clonală, în fondul fores  er s-a mizat pe ar-
borii în surplus, care puteau fi  evidențiați doar în cele mai op  me condiții de mediu al pădurilor 
Podișului Central Moldovenesc – Codrii. Se miza,  pe această cale, pe crearea semințelor de 
elită și a culturilor clonale. Rămâne însă în umbră faptul că, din punct de vedere al provenienței 
lor, nu puteau asigura cu material reproduc  v sectoarele din nordul și sudul republicii, aceste 
zone ecologice oferind condiții de mediu nefavorabil pentru creștere.

În situația cri  că creată prin anii 90 ai secolului trecut, pentru a lua o a  tudine adecvată și 
pentru a realiza programe efi ciente de ac  vitate pe perioade de scurtă și lungă durată, în plan 
teore  c, s-au studiat rezultatele obținute în materie de sistema  că, gene  că, ecologie etc. ce 
au tangențe cu seminologia fores  eră, s-a format defi ni  v conceptul creării rețelei de sectoare 
semincere în baza noțiunii de populație. La prima etapă au fost selectate, conform materialelor 
amenajis  ce și bazei de date existente, cele mai reprezenta  ve sectoare silvice cu acoperirea la 
maxim posibil a vastei varietăți populaționale din cadrul principalelor specii silvoformante. Au 
fost evidențiate arboretele ca sursă de semințe pe o suprafață de 1.401 ha. Au fost elaborate 
recomandările respec  ve și propuse modelele formularelor, documentele de însoțire a loturi-
lor de semințe. În con  nuare, urmau să fi e luate la  mp măsurile de îngrijire și de s  mulare a 
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fruc  fi cării prevăzute în recomandări, pentru a forma ulterior rezervații de semințe, de unde 
să se recolteze semințe îmbunătățite calita  v și cu proprietăți gene  ce valoroase. Cu regret, 
după anul 1992, această sferă de ac  vitate a rămas fără atenția cuvenită. Specialiș  i autohtoni 
nu au avut curaj să-și depășească mentalitatea privind gravele probleme ce țin de regenerarea 
pădurii și să se alinieze silviculturii moderne.

Pe la începutul mileniului trei, apare posibilitatea de a aplica în prac  că unele proiecte de 
excepție cu susținere fi nanciară internațională (spre exemplu, „Conservarea solurilor în Mol-
dova”, „Dezvoltarea sectorului fores  er comunal” etc.), în vederea revigorării fondului fores  er 
și op  mizării prin împădurire a terenurilor degradate. În aceste circumstanțe, ramura silvică 
s-a dovedit a fi  nepregă  tă pentru a acoperi necesitățile cu material reproduc  v de calitate. 
Mai mult, nici nu s-a pus problema creării bazei seminologice, deoarece, conform prevederilor 
recentelor amenajări, „...semințele pot fi  colectate de la toți arborii din speciile principale care 
au ajuns la maturitate și produc semințe”. Această orientare a permis ca la crearea culturilor 
silvice pe suprafețe de până la 10 mii ha anual, pe parcursul anilor 2002-2008, să fi e u  lizat 
material reproduc  v de origine necunoscută. Prin urmare, și aceste culturi s-au dovedit a fi  
compromise.

Din cele prezentate mai sus constatăm faptul că nu dorim să pătrundem în farmecul tai-
nelor pădurii. Se vede că în toate  mpurile am stat prost la capitolul poli  că fores  eră și, în 
special, la aplicarea în prac  că a compar  mentelor de natură ecologică. Nu am însușit bine 
tema pentru acasă referitoare la par  cularitățile bioecologice a elementelor de structură ale 
formațiunilor fores  ere. De fi ecare dată, pe prim plan în poli  ca fores  eră au fost puse intere-
sele economice. De fi ecare dată acestea erau sa  sfăcute prin comercializarea masei lemnoase 
moștenită de la generația precedentă de silvicultori, lăsând generațiilor următoare un fond fo-
res  er tot mai problema  c. As  el, și generația actuală a moștenit un fond fores  er din cel mai 
degradat. Fiind nevoită să ac  veze în cadrul unei crize fi nanciare de lungă durată și neglijând 
progresul tehnico-ș  ințifi c, rămâne și ea fi delă tradițiilor moștenite. Dacă în cadrul altor com-
par  mente lenevia de a cunoaște tainele pădurii (lenevia ci  tului, după aprecierea lui D. Can-
temir) și obișnuința de a aplica tehnologii depășite de  mp mai pot fi  aplanate cu trecerea  m-
pului, atunci însușirea par  cularităților bioecologice ale speciilor principale silvoformante și de 
amestec, care ar cons  tui baza seminologică în gospodărirea pădurilor, dar și aplicarea corectă 
a tehnologiilor contemporane la regenerarea pădurii nu mai pot suporta nicio amânare. Nu se 
mai poate tolera ac  vitatea cu aplicarea metodologiilor medievale în cadrul compar  mentului 
seminologic silvic. Irosirea banilor publici la crearea culturilor silvice pe suprafețe de 10 de mii 
de hectare din start compromise, acoperirea unor imense suprafețe de terenuri erodate cu sal-
câmete, subs  tuirea arboretelor degradate cu tehnologii medievale pun sub semnul întrebării 
competența conducerii ramurii silvice, a ins  tuțiilor de învățământ de profi l, a tuturor celor ce 
au tangențe în ac  vitatea lor cu mediul silvic. 
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CONTRIBUȚIA INGINERILOR SILVICI LA REGENERAREA FONDULUI FORESTIER

Semnarea convențiilor internaționale de orientare ecologică a favorizat trasarea unor pro-
grame de scurtă și lungă durată, fi ind elaborată și Strategia dezvoltării durabile a sectorului 
fores  er. În baza prevederilor acesteia, au fost elaborate și adoptate actele legisla  ve și nor-
ma  ve.

În speranța că cei interesați de problema abordată au posibilitatea să consulte aceste acte 
norma  ve și legisla  ve, pentru a economisi din spațiu și  mp nu vom expune prevederile aces-
tora. Succint, ne vom opri doar la modul cum, în condițiile crizei economico-fi nanciare cronice, 
angajații subdiviziunilor nominalizate își îndeplinesc obligațiunile de serviciu.

În lipsa bazei seminologice funcționale, materialul reproduc  v era importat din alte zone 
ecologice. Prin anii 60-80 ai secolului trecut, în limitele fondului fores  er și în afara lui, pe 
terenuri erodate, au fost create culturi silvice cu un tempo anual spectaculos de 10-15 mii de 
hectare. Materialul reproduc  v, pomenindu-se în condiții improprii de mediu, evident, nu și-a 
mai putut demonstra potențialul gene  c. Trecând în revistă această experiență și luând unele 
învățăminte din ea, prin anii ’90 s-au întreprins unele măsuri concrete, fi ind creată în prima 
variantă baza seminologică, ce încorpora circa 1.500 ha. Au fost elaborate și recomandările 
respec  ve, urmând ca în con  nuare să fi e aplicate efi cient, as  el încât ramura să dispună de o 
bază seminologică funcțională. Însă buna intenție a fost dată uitării.

La începutul secolului 21 apar noi perspec  ve în ac  vitatea silvică. Pe lângă preocupările 
de bază, de reconstrucție a arboretelor degradate, ramura silvică se obligă, prin concursul unor 
ofi cialități internaționale, să ex  ndă sufi cient suprafața împădurită pe seama terenurilor erodate, 
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preluate temporar de la primarii care le dețin și de la alți proprietari. Însă și de această dată ramu-
ra s-a pomenit nepregă  tă de a respecta  cerințele programului, în lipsa materialului reproduc  v 
autohton de calitate. Este de menționat faptul că, între anii 2002 și 2008, cu un tempo anual de 
circa 10 mii ha, au fost create culturi silvice pe o suprafață de peste 60 mii ha. Pentru asigurarea 
cu material reproduc  v au servit masivele silvice ale întreprinderilor subordonate.

De data aceasta, pentru a mo  va independența ramurii silvice față de necesitatea de a 
avea în u  lizare o bază seminologică pe măsură, s-a recurs la o înțelegere cu autoritățile publi-
ce locale, care să permită selectarea și u  lizarea speciilor de arbori și arbuș   efi ciente pentru 
restabilirea terenurilor degradate și sporirea biodiversității în zonă și care corespund cerințe-
lor socioeconomice ale primăriilor. Speciile respec  ve au fost grupate în patru  puri pentru a 
fi  u  lizate în raport cu specifi cul terenurilor erodate („Prac  cile agrofores  ere în Moldova și 
schimbarea climei”, Ș  ința, 2008):
1. Tipul stejar: Q. Robur; Q. Petraea; Q. Rubra; Traximussp; Carpinus; Tilia sg.; Acer sp; Cor-

nus; Prunus; Pyrus; Corulus; Viburuum; Sambucus.
2. Tipul salcâm: Robiniapseudoacacia; Gleditsiatriacanthos; Sophora; Ulmus; Acer sp.; Cor-

nus; Corylus.
3. Tipul plop: Populus alba; P. nigra; Salix sp.; Ulmus sp.; Acer sp.; Sambucus; Corylus; Sorbus; 

Viburnum sp.
4. Tipul pin: Pinusnigra; P. sylvestris; Acer sp.; Co  nus; Eleagnus; Tamarix; Rosa; Crataegus; 

Prunus; Rubus.
În acele  mpuri triste, aceste soluții au fost ca un panaceu pentru cei care le-au inventat. 

Pe tot parcursul executării proiectelor, s-au spălat pe mâini de multe griji legate de conceptul 
necesității creării fondului seminologic în baza noțiunii de populație și u  lizării lui raționale. 
Salcâmul a început a fi  u  lizat pe larg în calitate de material săditor universal. Cât privește 
colectarea semințelor silvice, s-a revenit fără mari rezerve la tradiția medievală potrivit căreia 
acestea pot fi  colectate de la toți arborii care au a  ns vârsta de maturitate și produc semințe, 
nefi ind necesar cer  fi catul de origine. Această prac  că este în plină desfășurare și în prezent.

Inginerul în sfera regenerării, care ar fi  obligat să colecteze semințele doar de la semincieri, 
cu ajutorul unor angajați sezonieri și instruiți, să înregistreze fi ecare lot de semințe, în cazul de 
față este scu  t de aceste obligații din simplul mo  v că semințele se colectează de oriunde. În 
scimb este obligat, în mod inexplicabil, să prezinte loturile de semințe pentru control în labora-
torul seminologic de la ICAS, contra plată.

Fiind as  el înțeleasă noțiunea de regenerare, în acest mod  au fost orientate toate sferele 
de ac  vitate ce țin de regenerarea naturală, fi e în cazul subs  tuirii arboretelor degradate, fi e la 
crearea culturilor silvice. Dacă, începând cu anii 90 ai secolului trecut, ramura silvică se confor-
ma oarecum exigențelor  mpului, înregistrându-se unele realizări palpabile în dezvoltarea ra-
murii în întregime, atunci după anul 2000 poli  ca fores  eră a fost dată peste cap, punându-se 
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în capul mesei poli  ca de par  d. As  el, în funcțiile de conducere a ramurii au fost promovați 
preponderent specialiș   cu studii agricole, ferm convinși că, dacă ș  u să crească pâine, apoi 
despre pădure nici nu poate fi  vorba. Prin urmare, s-a revenit la prac  ca tradițiilor strămoșeș  , 
ignorându-se în totalitate realizările progresului ș  ințelor în domeniu. Inginerii în regenerare 
au fost orientați spre prac  carea unei silviculturi aservite interesului economic de moment și, 
evident, în detrimentul fondului fores  er.

Și laboratorul de seminologie al ICAS s-a afl at într-o permanentă stare de afi rmare. Într-o 
as  el de situație, pentru a supraviețui ca structură, a trebuit să se conformeze cerințelor de 
moment ale poli  cii fores  ere, să îndeplinească, măcar și într-o formă rudimentară, obliga-
țiunile ce i se impuneau, prin care să confi rme într-un fel buna desfășurare a programului de 
regenerare. Îndeplinind misiuni care erau departe de cele ce ar fi  putut face față cerințelor 
fondului fores  er degradat, laboratorul n-a fost nici într-o perioadă de ac  vitate completat 
cu cadre specializate, nici cu u  laj modern, conform cerințelor și par  cularităților specifi ce 
mediului silvic național. Nu a fost pus în situația de a contribui efec  v și a ține sub control 
crearea bazei seminologice, u  lizarea ei rațională în aplicarea tehnologiilor de regenerare. În 
condițiile crizei, laboratorul de seminologie era considerat drept o sursă prin care Ins  tutul 
își completa defi citul fi nanciar. În această ordine de idei, de-a lungul  mpului, a fost bine pus 
la punct mecanismul relațiilor dintre întreprinderile subordonate Agenției silvice și laborator. 
Întreprinderile erau obligate să prezinte la control, contra plată, toate loturile de semințe de 
care dispuneau. Laboratorul avea misiunea de a elibera cer  fi cate de calitate. Anual, toate 
loturile de semințe „colectate de la arborii ce fruc  fi cau” erau atribuite la clasa a III-a de 
calitate (în cazuri excepționale și doar la 
loturile de nuc se acordau primele cate-
gorii de calitate). 

În defi ni  v, anume aici, în această 
sferă de ac  vitate, avem cele mai mari 
restanțe. Suntem prac  c de fi ecare dată 
la început de cale. 

Forma și conținutul ac  vității rețelei 
de pepinierit silvic este total determinat 
de orientarea în care ac  vează primele 
două componente – inginerul în regene-
rare și laboratorul de seminologie. Mate-
rialul reproduc  v colectat în conformitate 
cu cerințele programului de ac  vitate și 
atestat la clasele de calitate este semănat 
în ordinea stabilită în pepiniere.
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II

ETAPELE CREĂRII FONDULUI DE REZERVAȚII SILVICE 
ȘI PROBLEMELE LUI ACTUALE

Abordarea noțiunii de specie rară, pe cale de dispariție

Problema luării sub protecția statului a obiectelor de valoare națională și internațională 
și a respectării regimului de arie protejată trebuie interpretată corect încă de pe băncile șco-
lii, în baza a două realizări – structura variabilității în cadrul speciilor și structura elementelor 
fl oris  ce stabilite pe parcursul mileniilor prin interferența a trei mari provincii fi togeografi ce în 
spațiul dintre Prut și Nistru.

Elementele taxonomice au cons  tuit obiect de discuție la cele mai înalte foruri, pe 
parcursul a sute de ani, mai ales după adoptarea, în circuitul ș  ințifi c teore  c și aplica  v a 
noțiunilor de gen și specie. În con  nuare, prin acumularea materialului factologic, care, în 
funcție de mediul în care a fost colectat, se distanța morfologic de  pul stabilit pentru specia 
respec  vă, savanții  mpului s-au văzut nevoiți să introducă în limitele speciilor noi elemente 
de structură, ridicate și acestea la rangul de taxon. As  el, la forurile sistema  cienilor bota-
niș   s-a convenit de a stabili, în limitele speciei, următoarele elemente de structură taxono-
mică: varietate, subvarietate, formă și subformă. Această inovație a dat posibilitatea multor 
amatori, doar prin descrierea unor noi taxoni de structură intraspecifi că, să-și lase numele 
în istoria botanicii. În cele mai multe cazuri, aceste noțiuni nu și-au găsit confi rmarea și au 
fost catalogate ca sinonime. Această structură taxonomică intraspecifi că, pe parcurs conș  -
en  zată ca fi ind departe de natura materialului factologic, a fost subs  tuită cu noțiunea de 
eco  p. Dar și aceasta, fi ind înțeleasă în mod sumar ca eco  p edafi c, eco  p clima  c și eco  p 
fi toceno  c și, evident, departe de natura materialului factologic, n-a fost acceptată de sis-
tema  cieni. Abia prin anii 70 al secolului trecut, prin eforturile depuse de academicianul A. 
Tahtadjean, se încetățenește în sistema  că o nouă viziune asupra elementelor de structură 
taxonomică intraspecifi că: specie–subspecie–populație, considerată ca cea mai aproape de 
natura materialului factologic.

Astazi chiar de m-as întoarce 
A-ntelege n-o mai pot... 

Unde es  , copilarie, 
Cu padurea ta cu tot? 

M. Eminescu (1879)
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Viziunea contemporană asupra structurii intraspecifi ce oferă noi posibilități de a intra cu 
noi cunoș  nțe în esența par  cularităților unice prin care se manifestă componența fl oris  că a 
Moldovei. Califi ca  vul de unicat nu este altceva decât rezultatul conjugării în  mp și spațiu a 
mai multor factori naturali, printre care și cei decisivi ca variabilitatea spectaculoasă a formelor 
de relief combinată cu complexul factorilor superac  vi de mediu ca: temperatura, lumina, umi-
ditatea etc. Interdependența crea  vă a acestora a condus la formarea unei vaste variabilități a 
nișelor ecologice, spațiu consumat pe parcursul mileniilor fără rezerve prin populațiile respec-
 ve ca reprezentanți ai speciilor de diverse origini fl oris  ce. În funcție de zona ecologică, iar în 

limitele acesteia, de condițiile specifi ce ale nișei ecologice, prin polimorfi smul gene  c însușit 
de la natură, populația speciei respec  ve, afl ându-se la marginea ariei, în majoritatea cazurilor, 
în condiții extreme, crește și se dezvoltă conform normelor stabilite ale potențialului mediului 
în care s-a instalat. Din aceste considerente, când încercăm să ne aliniem la țările avansate în 
domeniu, în vederea distribuirii speciilor pe categorii de vulnerabilitate, specii rare și pe cale 
de dispariție, în condițiile specifi ce ale Moldovei suntem obligați să luăm în calcul faptul indis-
cutabil că nu operăm cu noțiunea de specie, ci doar cu cea de populație. Nu putem afi rma că 
anumite specii sunt rare sau pe cale de dispariție, ci doar populațiile speciilor respec  ve din 
spațiul dintren Prut și Nistru.

As  el, în cunoașterea tainelor pădurii, având ca punct de plecare aceste două realizări 
ș  ințifi ce, cu siguranță, ne putem pronunța în favoarea faptului că la întocmirea primei liste 
a speciilor califi cate ca rare sau pe cale de dispariție s-a ținut cont de cerințele  mpului, fără 
a avea o viziune conceptuală clară. Și cea de a doua ediție a Cărții Roșii a fost întocmită tot 
fără o viziune conceptuală clară. Această formă de ac  vitate ș  ințifi că, ins  tuită în Moldova, 
într-un  mp rela  v scurt devenită la modă, s-a impus atât printre colec  vele de cercetă-
tori universitari, cât și în mediul academic. As  el, califi ca  vul de specie rară sau pe cale de 
dispariție a fost preluat cu ușurință în această formulă încă în fosta URSS, fără a se baza pe 
exemple proprii.

Prin urmare, în prezent, semnifi cația noțiunii de specie rară sau pe cale de dispariție este 
prac  c neînțeleasă.

Pentru a ieși din această situație de criză de ordin teore  c și aplica  v, este necesară elabo-
rarea Concepției speciei rare sau pe cale de dispariție pentru Republica Moldova.

Nu se mai poate ac  va în con  nuare cu viziuni învechite în problemele conservării biodi-
versității. Pe de altă parte, u  lizarea noțiunii de specie rară sau pe cale de dispariție a devenit în 
ul  mul  mp un automa  sm lexical, fi ind foarte frecvent u  lizat la elaborarea actelor legisla  ve 
și norma  ve, la argumentarea propunerilor de includere a unor noi obiecte în rețeaua ariilor 
protejate.

Aceste argumente luate împreună dictează necesitatea stringentă de a lua a  tudine și în 
sfera respec  vă de ac  vitate.



– 60 –

Etapele creării fondului de arii protejate de stat

Ariile protejate, prin esența lor, reprezintă o formă desăvârșită de păstrare în stare fi rească 
atât a unor componente din complexele naturale, cum ar fi  cele ce aparțin regnului animal ori 
vegetal, cât și a complexelor naturale în întregime.

Prac  ca mondială a demonstrat că ariile protejate au funcții unice de conservare în stare 
naturală a landșa  urilor  pice zonei date, a genofondului lumii animale și vegetale. Prin aceste 
funcții ele aduc un aport considerabil la stabilitatea echilibrului ecologic și la restabilirea poten-
țialului de resurse naturale.

Specifi cul acestor arii protejate constă în faptul că ele sunt o bază experimentală de neîn-
locuit la efectuarea cercetărilor ș  ințifi ce, elaborarea programelor de protecție a mediului și 
exploatarea rațională a resurselor naturale.

Gravitatea problemelor apărute pe parcursul secolelor privind asigurarea menținerii echi-
librului ecologic în zonă abia pe la începutul secolului XX au dat naștere premiselor mișcării de 
ocro  re a naturii. În acest context, asigurarea menținerii regimului de arie protejată în pro-
funzimea sa ține în fond de aspectul teore  c, de argumentul ș  ințifi c, în baza căruia obiectele 
au fost luate sub protecție, de modul în care este înțeleasă prac  ca internațională în materie 
de mediu. Cele două realizări ș  ințifi ce de epocă au apărut ceva mai târziu. As  el, Traian Să-
vulescu publică în 1927, la Bucureș  , lucrarea „Die Vegeta  on von Beisarabien mit Besonde-
rerberiicksich  gungderSteppe”, iar în 1972 apare „Внутривидоваяизменчивость: прошлое, 
настоящее, будущее” de Armen Tahtadjean. Această convingere, probabil, ar putea fi  mai bine 
înțeleasă dacă ne-am forma pentru început o imagine despre etapele evoluției performanțelor 
formațiunilor silvice, dar și despre crearea, consolidarea și maturizariea, în sens experimental, 
a mișcării de ocro  re a naturii și a luării sub protecția statului a celor mai valoroase obiecte.

Conș  en  zând starea deplorabilă a mediului din regiune, suportând urmările devastatoare 
ale calamităților naturale, dar și căutând de a fi  în pas cu exigențele  mpului, la 15 mar  e 1904 a 
fost cons  tuită Asociația experimentatorilor și iubitorilor naturii din Basarabia, în frunte cu ma-
gistrul în zoologie, baronul Stuart. În baza ac  vității acestei societăți, a cunoș  nțelor acumulate 
despre starea mediului în general și despre rolul potențial al pădurilor, în special în vederea ame-
liorării situației create, către 1926 au fost propuse instanțelor superioare 13 sectoare valoroase 
de pădure, care de-abia prin hotărârea Consiliului de Miniștri ai României din 19 iulie 1937 au 
fost declarate monumente ale naturii Basarabiei. Acest fapt ar putea fi  considerat ca primul pas 
de fondare a actualei rețele de arii naturale protejate de stat, dacă nu se declanșa cel de-al doilea 
război mondial,  prevederile hotărârii respec  ve pierzându-și actualitatea.

În perioada postbelică starea mediului ambiant nu s-a ameliorat, deci nici a mediului silvic. 
De aceea s-a simțit necesitatea revenirii la punerea în valoare a obiectelor respec  ve și, pe cât era 
posibil, la ex  nderea suprafeței lor. Pentru a  ngerea acestor obiec  ve, la 15 aprilie 1946, în cadrul 
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Filialei Moldoveneș   a Academiei de Ș  ințe a fostei URSS, a fost creată Comisia pentru ocro  rea 
naturii. Comisia, în baza clasifi cării obiectelor ariilor protejate stabilite în limitele URSS, pe parcursul 
anilor a înaintat mai multe propuneri de luare sub protecție a celor mai valoroase obiecte:

• în 1957 este fondată concepția organizării rezervației naturii vii „Codrii Centrali” cu su-
prafața de circa 46 km2;

• în 1960 se propune crearea primei rezervații silvice de stat „Codrii”, cu mai multe fi liale, 
pe o suprafață de 20 mii ha;

• în 1963 se argumentează crearea unei rezervații silvice cu o suprafață de 8.271 ha, cu o 
zonă strict protejată.

Însă niciuna din aceste propuneri nu a fost acceptată. În forma prezentării lor, există erori vădi-
te în terminologia de mediu și o distanțare față de normele general stabilite de UICN și clasifi carea 
obiectelor ariilor protejate – „rezervație cu mai multe fi liale”, „zonă strict protejată în rezervație 
silvică” etc. Aceasta din urmă apare și peste 30 de ani, eronat fi xată, atât ca defi niție la art. 2 – „re-
zervație ș  ințifi că” – , cât și la art. 27 a Legii nr. 1358–XIII, ca arie cu cel mai înalt grad de protecție.

Cu toate eșecurile în luarea hotărârilor guvernamentale, membrii Comisiei nu-și pierd en-
tuziasmul și, după multe eforturi, reușesc,  prin Hotărârea Sovietului de Miniștri al RSSM nr. 
111 din 13 mar  e 1962, să creeze rețeaua fondului ariilor naturale de stat, care avea atunci 
3.681 ha, suprafață destul de modestă. Acest succes poate fi  considerat ca primă etapă în cre-
area rețelei fondurilor ariilor naturale protejate de stat.

Eforturile depuse de Comisie pe parcursul a mai multor ani pentru a crea o rezervație sil-
vică s-au încununat cu succes abia în 1971, când, prin hotărârea Consiliului de Miniștri ai RSSM 
nr. 310 din 27 septembrie, a fost creată Rezervația silvică de stat „Codrii”, prima de acest fel, în 
scopul păstrării în stare naturală a landșa  ului silvic  pic pentru partea centrală a Moldovei cu 
tot complexul lui natural, având un sector strict protejat de 720 ha.

În această ordine de idei, menționăm că teritoriul rezervației, în raport cu gradul stabilit 
în fosta URSS la conservarea în stare fi rească a complexelor naturale, a fost divizat în trei zone 
funcționale: strict protejată – 720 ha; de tampon – 435 ha și de tranziție – 12.300 ha.

Conform normelor stabilite în URSS, în clasifi carea ariilor protejate, rezervațiile naturale 
erau de prim rang. Zonele strict protejate în acestea cuprind sectoarele cu habitatele speciilor 
de animale și plante cu o valoare universală din punct de vedere ș  ințifi c. În limitele acestor 
zone se interzice orice gen de ac  vitate, cu excepția cercetărilor în sectoarele de protecție.

Zonele de tampon înconjoară zonele strict protejate, îndeplinind funcția de limitare a im-
pactului ac  vității umane. Ele reprezintă formațiuni silvice apropiate de cele pe care le încon-
joară, însă în urma tasărilor intensive sunt degradate și necesită reconstrucții ecologice prin 
aplicarea tehnologiilor respec  ve, în limitele dezvoltării fi reș   a ecosistemelor naturale.

Zonele de tranziție cuprind teritorii cu o lățime de 1,5 km în jurul zonelor de tampon și re-
prezintă masive agricole private sau de menire publică. În aceste zone se permit toate genurile 
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de ac  vitate economică ce nu depășesc limitele de suport ale ecosistemelor naturale. Prin cele 
prezentate mai sus avem în față structura teritorial-administra  vă a Parcului natural, a rezer-
vației biosferice, acceptată în prac  ca internațională, și nicidecum a unei rezervații ș  ințifi ce.

Delimitarea prin hotărâre guvernamentală a unui „sector strict protejat” în cadrul rezer-
vației „Codrii” la acea vreme, când în prac  ca internațională de-abia se contura noțiunea de 
„rezervație ș  ințifi că”, a pus bazele unei orientări problema  ce, care nici până în prezent nu 
poate fi  depășită de către specialiș  , ins  tuții de stat și organizații neguvernamentale.

Prin hotărârea guvernamentală „Cu privire la măsurile de ocro  re a obiectelor și comple-
xelor naturale pe teritoriul RSSM”, adoptată la 8 ianuarie 1975 (nr. 5), sub protecția statului au 
fost luate 584 de obiecte și complexe naturale de o importantă valoare națională și internațio-
nală, cu suprafața totală de 37,5 mii ha. Cu această hotărâre se încheie a doua etapă de creare 
a rețelei fondului ariilor naturale protejate de stat.

În con  nuare, prin Hotărârea Guvernului nr. 34 din 15 februarie 1988, a fost creată rezerva-
ția de Stat „Iagorlâc”, cu suprafața de 1044,41 ha, în scopul păstrării în stare naturală a comple-
xului acva  c și zonei litorale a golfului Goieni, creării condițiilor favorabile pentru reproducerea 
speciilor de plante și animale rare sau pe cale de dispariție, studierii procesului lor de dezvoltare.

Odată cu transformarea, în 1990, a Comitetului de Stat pentru Ocro  rea Naturii în Depar-
tamentul de Stat pentru Protecția Mediului Înconjurător, care a ac  vat până în 1998, se afi rma 
o nouă etapă în ex  nderea rețelei ariilor naturale protejate de stat:

• prin hotărârea Guvernului nr. 209 din 23 aprilie 1991 se creează rezervația naturală 
„Prutul de jos”, cu suprafața de 1.601 ha, în scopul restabilirii și studierii ecosistemului 
reprezenta  v natural de lacuri și bălți și creării condițiilor favorabile pentru reproduce-
rea speciilor rare, pe cale de dispariție și a altor specii de plante și animale;

• prin hotărârea Guvernului nr. 167 din 12 mar  e 1992 este legiferată crearea Rezervației 
naturale de stat „Plaiul fagului”, cu suprafața de 5.525 ha, în scopul conservării, rege-
nerării, redresării ecologice și studierii unuia dintre cele mai pitoreș   și reprezenta  ve 
ecosisteme silvice din zona codrilor;

• prin hotărârea Guvernului nr. 409 din 2 iulie 1993 este legiferată crearea Rezervației 
naturale de stat „Pădurea Domnească”, cu suprafața de 6.032 ha, în scopul păstrării 
celui mai reprezenta  v complex natural silvic de luncă și mlaș  ni, situat în sectorul de 
mijloc al râului Prut, conservării, regenerării speciilor de plante și animale afl ate pe cale 
de dispariție, redresării ecologice și restabilirii biodiversității ecosistemelor de luncă, 
ameliorării mecanismelor de protecție a râului Prut.

Ul  ma etapă în ac  vitatea de ex  ndere a suprafeței ariilor protejate și includerea unor noi 
obiecte este atestată prin transformarea, în 1998, a Departamentului de Stat pentru Protecția 
Mediului Înconjurător în Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului. La 25 februarie 1998, 
Parlamentul a aprobat Legea nr. 1358-XIII „Privind fondul ariilor naturale protejate de stat”. 
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Această lege și cele 10 anexe au avut un aport concret în domeniul conservării patrimoniului 
natural și dezvoltarea rețelei de arii naturale protejate de stat, care cons  tuie 66.467 ha, sau 
1,97 % din teritoriul republicii (din ele circa 63 mii ha sunt delimitate în fondul fores  er).

Este necesar de menționat faptul că legea, din cauza mul  plelor defi ciențe, din start a 
necesitat o perfecționare radicală. Agenția „Moldsilva” a formulat și prezentat unele propu-
neri, cum ar fi : apartenența departamentală a rezervațiilor, acordarea rezervațiilor statutul de 
rezervații ș  ințifi ce, includerea în rețeaua ariilor protejate a unor suprafețe necorespunzătoare 
etc.. Aceste propuneri, în mare parte, nu au fost luate în considerație.

Agenția „Moldsilva”, în structura căreia se afl ă majoritatea ariilor protejate, a propus Mi-
nisterului Mediului de a examina starea întregului fond de arii naturale protejate de stat, deoa-
rece multe obiecte (rezervații peisagis  ce, monumente ale naturii, arborii seculari etc.) prac  c 
au degradat complet sau nici nu mai există în teren. Aceste obiecte nu au fost supuse unei 
inventarieri în scopul reevaluării lor. Nici la momentul elaborării legii n-au fost examinate în 
teren, lucrându-se doar în regim de birou.

Cât privește interpretarea dublă a noțiunii de rezervație naturală ș  ințifi că, această dis-
cordanță începe tot cu legea respec  vă. Nu au fost consultate sufi cient prevederile Legii pri-
vind protecția mediului înconjurător (1993), ale „Codului Silvic” (1996), care include noțiunea 
„rezervație naturală”, lipsind sintagma „rezervație ș  ințifi că”. Probabil, nu a fost înțeleasă nici 
clasifi carea obiectelor protejate propusă de UICN, ce poate fi  ușor demonstrat din conținutul 
art. 2 și respec  v art. 27 al Legii n. 1358-XIII.

În art. 2 al legii în cauză se propune următoarea defi niție a rezervației ș  ințifi ce: „Rezer-
vație ș  ințifi că este un spațiu biogeografi c de importanță națională cu statut de ins  tuție de 
cercetări ș  ințifi ce, des  nat menținerii intacte a obiectelor și complexelor naturale, conservării 
biodiversității, elaborării bazelor ș  ințifi ce de protecție a mediului”.

Această invenție moldovenească ar putea fi  acceptată la nivel local, dar, și în acest caz, cu 
mari rezerve. Ar trebui să ținem cont de defi niția dată de UICN la categoria I a ariilor protejate, 
unde găsim o cu totul altă tratare. În baza defi niției menționate și a anexei nr. 1 la legea nomi-
nalizată, se stabilește statutul de rezervație ș  ințifi că rezervațiilor: „Codrii”, „Iagorlâc”, „Prutul 
de Jos”, „Plaiul Fagului” și „Pădurea Domnească”. Până la luarea sub protecția statului a acestor 
obiecte, fondul fores  er al rezervațiilor „Codrii”, „Plaiul Fagului” și „Pădurea Domnească” au 
fost ges  onate în regim economic obișnuit, care le-a degradat considerabil, iar rezervațiile „Ia-
gorlâc” și „Prutul de Jos” au exploatate în cadrul gospodăriilor piscicole respec  ve.

Starea actuală a acestor obiecte și condițiile în care ele ac  vează nu se încadrează în logica atri-
buirii statutului de rezervație ș  ințifi că (acest statut se referă doar la sectorul cu regim strict protejat).

Conform art. 27 al Legii nr. 1358-XIII, „sectorul strict protejat”, care este rezervație ș  in-
țifi că potrivit defi niției propuse la categoria I de UICN, se cere a fi  stabilit în cadrul rezervației 
naturale (conform legii „ș  ințifi ce”). Aceasta nu este altceva decât o absurditate, care trebu-
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ie conș  en  zată și depășită prin efectuarea modifi cărilor 
respec  ve la Lege în raport cu normele internaționale. 
Conform clasifi cării UICN, sectoarelor strict protejate li se 
atribuie cel mai înalt grad de protecție. Din acest punct de 
vedere, e fi resc ca la selectarea și conferirea califi ca  vului 
de „sector strict protejat” specialiș  i în materie să se con-
ducă de criteriile propuse în această clasifi care. În aceas-
tă ordine de idei, în baza actualelor rezervații, ar putea fi  
create parcuri naturale, naționale, transfrontaliere, rezer-
vații ale biosferei cu zonarea lor respec  vă și delimitarea 
în ele a sectoarelor strict protejate (rezervații ș  ințifi ce). 
Aceste modifi cări – adaptări la prac  ca internațională – se 
impun a fi  efectuate de urgență, căci „rezervații ș  ințifi ce” 
cu as  el de structură ins  tuțional-organizatorică pot fi  în-
tâlnite numai în Republica Moldova.

Situația creată în rețeaua ariilor protejate, precum și în actele legisla  ve și norma  ve re-
spec  ve, ne vorbește cu lux de amănunte că și la acest capitol suntem doar la început de cale 
spre cunoașterea tainelor pădurii.

Aceste realizări cons  tuie doar începutul modest al unei acțiuni de mare amploare și inte-
res național, ce urmează a fi  desfășurate în viitor prin elaborarea unor propuneri concrete de a 
se cons  tui parcuri naturale, rezervații biosferice etc., în raport cu cerințele  mpului.

III

POLITICA FORESTIERĂ PRIN PRISMA STRATEGIEI 
DEZVOLTĂRII DURABILE

Actualmente, probabil, nimeni nu contestă efectele benefi ce pe care ni le oferă pădurile: 
ele reduc substanțial extremitățile climaterice, stopează și purifi că apele, previn eroziunea so-
lului, fi ltrează și înnobilează aerul și prin aceasta asigură menținerea echilibrului ecologic zonal.

Aspirația Republicii Moldova la valorile democra  ce europene, semnarea mai multor con-
venții internaționale, asumarea altor responsabilități au contribuit ac  v la încadrarea pădurilor 
în circuitul valorilor ecologice, economice și de altă natură, unde aportul lor capătă noi valențe.
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Pentru încadrarea pădurilor în patrimoniul național, în funcție de respectarea cerințelor impu-
se de standardele europene, specialiș  i în domeniu, într-o perioadă destul de limitată, au conș  en-
 zat în profunzime par  cularitățile ce țin de amplasarea favorabilă fi zico-geografi că a republicii în 

vederea creșterii și dezvoltării unor arborete produc  ve, dar și structura reliefului ei, gradul avansat 
de degradare a structurii funcționale a arboretelor actuale în raport cu condițiile respec  ve de me-
diu, faptul că republica dispune de circa un milion de hectare de terenuri erodate, care de urgență 
necesită a fi  înnobilate prin împădurire, și doar aproxima  v 400 de mii de hectare de păduri.

Ca punct de plecare în soluționarea problemelor abordate, aproape toate pădurile Moldo-
vei au fost trecute la grupa întâi funcțională, cu funcția prioritară de protecție a mediului, a fost 
elaborată și pusă în aplicare Strategia dezvoltării durabile a sectorului fores  er, a fost modifi cat 
și completat setul de acte legisla  ve și norma  ve ce țin de mediul silvic, s-au pus bazele formă-
rii cadrelor silvice de înaltă califi care și, prin aceasta, au fost restructurate viziunile depășite de 
 mp în ges  onarea pădurilor.

Reieșind din situația creată în ramură, în cadrul aplicării prevederilor strategiei dezvoltării 
durabile a sectorului fores  er și, în special, a Planului ei de acțiune, accentele, din start, au 
fost puse pe: asigurarea conservării biodiversității silvice, reconstrucția ecologică a arborete-
lor degradate, op  mizarea prin împădurire a terenurilor erodate, din care apărea necesitatea 
fi rească a elaborării Concepției creării fondului seminologic în baza noțiunii de populație. La 
fundamentarea acestor priorități conceptuale s-a pornit de la ideea priori  zării obiec  vului 
ecologic față de cel al economiei.

La evaluarea și punerea în aplicare a Programului de acțiuni, se puneau mari speran-
țe pe par  cularitățile fi zico-geogafi ce specifi ce republicii, favorabile obținerii unor arborete 
înalt-produc  ve, pe realizările progresului tehnico-ș  ințifi c în domeniu, pe experiența acumu-
lată în ramură (pozi  vă și nega  vă) de specialiș  i autohtoni și din țările avansate.

Pornind de la acest concept, apare necesitatea elucidării unor sfere-cheie de ac  vitate fără 
de care nu ne putem imagina ieșirea din situația cri  că și alinierea ramurii la silvicultura modernă.

În acest context, este necesară plasarea în prim-plan a ideii de poli  că fores  eră pe prin-
cipii și priorități în dezvoltarea durabilă a fondului fores  er.

În fond, fi ecărei etape de dezvoltare a societății îi revine o anumită poli  că fores  eră, 
deși, indiferent de performanțele societății, aceasta trebuie să corespundă intereselor dezvol-
tării durabile a fondului fores  er. Din aceste considerente, în prezent, când rolul pădurilor în 
plan global este conș  en  zat ca valoare primordială în protecția mediului, trebuie priori  zate 
și principalele cerințe care formulează poli  ca fores  eră de stat. Pentru Republica Moldova, 
ținând cont de starea actuală a pădurilor, se impune ca prioritară poli  ca ges  onării durabile 
a pădurilor. Această orientare presupune necesitatea formării unei noi mentalități în relația 
om-pădure, elaborarea unor noi criterii în organizarea u  lizării raționale sub aspectul asigurării 
con  nuității potențialului polifuncționalității pădurilor, în sens protector, al evidenței mul  ple-
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lor lor resurse. De aici, pentru a fi  în raport cu impera  vul vremii, cu starea fondului fores  er, 
este necesar ca poli  ca în ramură să fi e unitară și anume promovarea silviculturii naționale du-
rabile, orientată ecologic, pe un fundament ecosistemic, prin asigurarea con  nuității structurii 
funcționale a arboretelor autohtone.

În această ordine de idei, de menționat faptul că, conform prevederilor strategiei dezvol-
tării durabile a sectorului fores  er din Republica Moldova, strategiei naționale și Planului de 
acțiuni în domeniul conservării diversității biologice, programelor naționale de ac  vitate în do-
meniul legislației și actelor norma  ve în vigoare, a fost elaborat Planul de acțiuni în domeniul 
dezvoltării durabile a sectorului fores  er.

Planul de acțiuni include ac  vități generale privind mecanismele de perfecționare a poli  cilor 
în domeniu, de reconstrucție ecologică a arboretelor degradate, de ex  ndere a suprafețelor îm-
pădurite, de cercetări și monitorizări fores  ere, de conservare a biodiversității fores  ere, de infor-
mare, instruire și educare fores  eră a populației ce ține de legislația și de cadrul ins  tuțional silvic.

Pe parcursul realizării Planului de acțiuni, autoritatea centrală și-a rezervat posibilitatea 
de a interveni cu diverse modifi cări de ordin ins  tuțional-organizatoric și economico-fi nanciar, 
ceea ce a condus la unele modifi cări substanțiale în dezvoltarea durabilă a fondului fores  er. 
Planul general de acțiuni în domeniul dezvoltării durabile a sectorului fores  er pune accent, 
în special, pe perfecționarea poli  cilor în domeniul silvic. Prin urmare, conform Planului, silvi-
cultura în Republica Moldova poate fi  viabilă numai fi ind subordonată intereselor durabile ale 
națiunii și orientată către tradiția și obiec  vele fores  ere ale țărilor avansate în domeniu, dar, 
neapărat, ținându-se cont de par  cularitățile specifi ce caracteris  ce fondului fores  er națio-
nal. Din aceste considerente, cerințele societății actuale și ale generațiilor viitoare, precum și 
starea și evoluția mediului ambiant impun ca prioritate, după cum am menționat mai devreme, 
obiec  vul ecologic față de cel economic. As  el, ameliorarea funcțiilor ecoprotec  ve ale păduri-
lor (de protecție a apelor, solului, aerului, a peisajului, menținerii echilibrului ecologic (clima  c) 
este un obiec  v prioritar în poli  ca silviculturii naționale.

Obiec  vele ce țin de cadrul ecologic și economic trebuie urmărite prin reconstrucția eco-
logică a pădurilor deteriorate, luând în calcul faptul că aproxima  v 90-95% din suprafețele 
pădurilor sunt grav afectate de factori naturali și antropogeni. Regenerarea naturală prin se-
mințe, ca parte componentă și fundamentală a reconstrucției ecologice, se impune ca metodă 
prioritară de reînnoire a pădurilor.

Poli  ca silviculturii naționale, orientată pe principiile inepuizabilității și polifuncționalității, 
poate fi  axată în jurul a trei mari grupe de probleme – ecologice, economice și sociale.

Principiile ecologice presupun necesitatea creării unui sistem de criterii și indici aplicabili situa-
ției create în fondul fores  er al Republicii Moldova. Contribuirea la reconstrucția ecologică a păduri-
lor în mod sigur diminuează impactul ecologic atât de intens pronunțat în sectorul agrar, se manifes-
tă efec  v în favoarea stabilirii echilibrului ecologic în zonă ca subiect al managementului respec  v.
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Ex  nderea suprafețelor împădurite în vederea protecției mediului și obținerii masei lem-
noase are o importanță deosebită și pentru stocarea CO2 care, la rândul său, contribuie la di-
minuarea efectului de seră, la posibilitatea reducerii considerabile a schimbărilor climaterice. 

Principiile economice întotdeauna au avut un caracter fundamental pentru pădurile Republicii 
Moldova. Lemnul a fost și rămâne a fi  de cea mai mare importanță din punct de vedere economic.

Principiul social. Pădurile au o importantă funcție socială prin crearea confortului vital și 
sa  sfacerea unor necesități ale societății contemporane, care diferă calita  v și can  ta  v de 
cele din trecut.

În defi ni  v, modifi carea, restructurarea și adaptarea instruirii silvice de toate nivelele la 
par  cularitățile silviculturii naționale se integrează organic în poli  ca fores  eră națională. Per-
fecționarea con  nuă a pregă  rii cadrelor, a dezvoltării ș  inței silvice este unul din obiec  vele 
prioritare ale poli  cii fores  ere naționale.

Obiec  vele prioritare ale poli  cii fores  ere pot fi  axate în jurul următoarelor repere:  
• întregirea fondului fores  er pentru a obține o proporție op  mă de împădurire de circa 

15-20%, ex  nzând suprafața împădurită cu aproxima  v 8-10 mii ha anual și creând anu-
al aproxima  v 2-3 mii ha de fâșii fores  ere de protecție;

• protejarea pădurilor de infl uența nega  vă a factorului uman, evitând aplicarea tehnologi-
ilor an  ecologice de genul tăierilor rase, combaterea dăunătorilor cu agenți chimici etc.;

• efectuarea lucrărilor de regenerare prin promovarea cu precădere a speciilor autohto-
ne, capabile să formeze păduri durabile;

• aplicarea complexului de măsuri referitor la reconstrucția ecologică a arboretelor degra-
date la nivelul celei mai importante ac  vități din domeniul silviculturii naționale;

• conservarea biodiversității pădurilor prin ex  nderea suprafețelor ariilor silvice protejate 
și asigurarea monitorizării stabilității lor;

• crearea arboretelor ca structuri funcționale în raport cu condițiile de creștere (ameste-
cate, etajate etc.) de mare vitalitate, de înaltă calitate, produc  ve, arborete rezistente 
față de infl uența nega  vă a factorilor de mediu, polifuncționale, racordate la principiile 
silviculturii și polidimensionale (ecologice, economice, sociale, spirituale);

• regenerarea pădurilor, predominant pe cale naturală, folosind tratamente intensive (cu 
perioadă lungă sau con  nuă de regenerare);

• ges  onarea funcțional-diferențiată a pădurilor pe  puri de categorii funcționale, de re-
gim special de conservare;

• adaptarea ciclurilor lungi, apte să imprime pădurii o maximă stabilitate în  mp (ciclurile 
mici sunt incompa  bile cu silvicultura durabilă),

• intensifi carea tuturor sferelor de ac  vitate în ramura silvică pentru sporirea acumulări-
lor de biomasă și a stocării masive a carbonului în ecosistemele fores  ere (favorizând 
atenuarea efectului de seră și a schimbărilor climei);
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Mecanismele de realizare a acestora și altor priorități pot fi  posibile prin:
• perfecționarea con  nuă a bazei norma  ve și legisla  ve, în special a celei de drept eco-

logic de esență silvică;
• adaptarea reglementărilor tehnologiilor silvice la cerințele actuale;
• efectuarea controlului de stat, într-un regim con  nuu, în ce privește respectarea legisla-
ției în vigoare referitor la evidența, protecția, paza și regenerarea pădurilor;

• respectarea prevederilor tuturor convențiilor internaționale cu referință la păduri, sem-
nate de Republica Moldova;

• dezvoltarea ș  inței ramurale, a instruirii cadrelor prin învățământul silvic;
• intensifi carea cercetărilor ș  ințifi ce și integrarea ș  inței silvice naționale în structurile 

internaționale; 
• culturalizarea și instruirea ecosilvică a populației și a corpului decizional național, atra-

gerea publicului în luarea deciziilor ecologiste;
• crearea rețelei seminale în baza noțiunii de populație și asigurarea ramurii silvice cu 

material reproduc  v autohton de calitate; 
• împădurirea și reîmpădurirea terenurilor libere din limitele fondului fores  er; 
• prevenirea și combaterea biologică a bolilor și dăunătorilor silvici;
• monitorizarea ges  onării durabile a pădurilor și biodiversității conform standardelor  in-

ternaționale, dar – neapărat – ținând cont de par  cularitățile zonale; 
• ex  nderea suprafeței ariilor protejate de valoare națională și internațională în raport cu 

prevederile legislației de mediu și ale actelor norma  ve respec  ve în vigoare; 
• asigurarea fi nanciară a ramurii silvice din bugetul de stat, surse proprii și cu suportul 

ins  tuțiilor internaționale de profi l etc.                                                           
Prezentele inves  gații și opinii referitoare la poli  ca fores  eră și instrumentarul care vine 

să faciliteze aplicarea ei în prac  că au fost prezentate în volum restrâns și fără  comentarii ex-
 nse – pentru a ne convinge cât de departe suntem de cunoașterea tainelor pădurii. De al  el, 

dacă le-am cunoaște, am proceda conform restricțiilor dezvoltării durabile a fondului fores  er. 
Ca prioritare, fapt accentuat ca o linie roșie în poli  ca fores  eră, trebuie să fi e problemele 
ecologice, mo  v pentru care reconstrucția ecologică a arboretelor degradate, precum și op-
 mizarea prin împădurire a terenurilor erodate, sfere fundamentale de ac  vitate în ramură, 

ar trebui începute prin crearea fondului seminal în baza noțiunii de populație. Mai mult decât 
atât, masa lemnoasă poate fi  apreciată ca material tehnologic. As  el, cel mai mare volum de 
masă lemnoasă nu ar mai fi  comercializat ca lemn de foc, material brut, scos la licitații. Am de-
pune toate eforturile pentru a aplica tehnologii performante la prelucrarea ei. Obținând as  el 
venituri considerabile, am avea posibilități fi nanciare pentru a asigura o dezvoltare durabilă 
reală formațiunilor silvice.

(„Noosfera”, 2011, nr. 5, coautor: dr. Dumitru Gociu)
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Un popor bătrân și unul tânăr sunt două ramuri 
din copacul omenirii, dar care s-au despărțit

de mult și s-au deosebit de mult.
M. Eminescu

 PRELIMINARII LA POEMUL PĂDURII

Probabil, pădurile cons  tuie un capitol glorios și drama  c al istoriei naționale. E regretabil 
faptul că ele n-au fost onorate pretu  ndeni și permanent de cronicari pe potriva valorii lor 
ontologice.

Tenta  va de a vorbi despre pădure echivalează cu încercarea de a privi des  nul istoriei 
noastre: cel apus, prezent și viitor.

Poate fi  considerată accidentală tangența a două maxime de largă circulație: „Începuturile 
noastre au fost zămislite și ocro  te milenar de către păduri” și „Mileniul trei va fi  bioecosilvic 
ori nu va mai exista în general” (teză doctrinară temerară profesată de Mircea Druc: a renunța 
la poli  cianism prin trecerea de la poli  că la biopoli  că).

În cele mai dese cazuri omul declanșa inconș  ent război pădurilor, sperând la gloria învin-
gătorului ca, până la urmă, tot el să rămână învinsul, cerșindu-i iertare și salvare.

Mai mult chiar, suntem în pragul epocii în care pădurea urmează să-și îndeplinească func-
țiile salvatoare sub aspect mediogen și energogen. Primele semne au fost rezervarea, procu-
rarea de unele state a pădurilor par  culare pentru a fi  conservate. Rezoluția Conferinței de la 
Strasbourg pentru Mediu și Dezvoltare (1990) constată că pădurile fac parte din patrimoniul 
fi ecărei națiuni, dar și al lumii întregi. Etapa crucială în opera salvatoare va fi  adoptarea Con-
venției mondiale referitoare la ges  onarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a pădurilor 
planetei.

Acest impera  v fusese an  cipat de către Al. Vlahuță încă la 1926, în fundamentalul eseu 
in  tulat „Pădurea noastră” (reluat de revista „Străbunii”), în care prognoza că pădurea „va fi  cel 
din urmă refugiu al omenirii”. Surprins de frumusețea pădurilor Muntelui Olimp, aedul orb al 

CAPITOLUL  III

PĂDUREA – REGINA NATURII, 
CULTURII ȘI DĂINUIRII
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Eladei, Homer, aver  za umanitatea: pădurea este spațiul sacru rezervat zeilor și nimfelor. Însă 
nici măcar în patria lui istorică nu a fost auzit, căci același Al. Vlahuță consemna: „Ce bogăție de 
viață era odinioară în Pales  na! Dar în Grecia! Și cum s-a dus. Cu fi ecare arbore cădea o fărâmă 
din puterea acelei minunate vieți”.

COMPENDIUL UNEI CRONICI FORESTIERE

Pădurea este o carte mereu întredeschisă, accesibilă oricărui doritor de a admira și ci   
sufl etul ei. „Au fost popoare care s-au închinat pădurii. Acelea păstrează și azi, ca și în vremuri-
le  de demult, ceva proaspăt și robust în sângele lor – ceva din eterna  nerețe a zeilor”, sesiza 
nostalgic Al. Vlahuță, refuzând atașamentul, chiar vocația silvică profundă a poporului nostru 
în temeiul gâlcevii înțeleptului cu lumea ori cu des  nul hain...

Imaginea celor mai străvechi arbori dăinuie pe Columna lui Traian (a. 112) – în total 224 – 
prac  c iden  ci parametrilor speciilor actuale de sorb, stejar, rășinoase, arțar, fag..., „aceasta 
fi ind prima imagine a pădurilor dacice” (Cr. Stoiculescu).

Cele dintâi menționări silvice în cronici datează din anul 1470 – dumbrava Lipnic (Lipiniți), 
locul învingerii tătarilor de către Ștefan cel Mare. Nominalizarea Codrilor Tigheciului este 
atestată în 1532. Apoi cronicarii și monumentala operă cantemireană „Descrierea Moldovei” 
(1716) ne furnizează informații privind pădurile orheiene, sorocene... De la un autor la altul, 
tonul elegiac alternează cu prudențe, regrete, compasiune... „Am trecut un an în urmă (1935) 
din nou prin Moldova și am rămas uimit... Unde erau până mai ieri mândri codri, nu se mai 
vede altceva decât dealul de lut gol”, spunea Nicolae Iorga.

Schițată lapidar, cronica exploatărilor fores  ere descinde spre secolul XV, când lemnul înce-
pe să ia drumul Constan  nopolului. Contribuția turcească la distrugerea pădurilor a fost enormă. 
Tătarii au generat declinul formațiunilor fores  ere din sudul Moldovei prin defrișări abuzive și 
pășunat. Domnitorii moldoveni, în secolul XVII, își cumpărau tronul cu darurile pădurii. Presiunea 
asupra pădurilor a sporit odată cu dezvoltarea comerțului cerealier în deceniul trei al secolului 
XIX. Capitalizarea societății amplifi că și mai mult torentul devastator, inclusiv pătrunderea în țară 
a marilor agenți fi nanciari străini, a  ngând apogeul în primele patru decenii ale veacului XX.

Mesagerii militari cercetau pădurile întru depistarea lemnului necesar construcțiilor na-
vale. Pădurile suportau povara războaielor, furnizând materialele necesare pentru construcția 
podurilor, trăsurilor. Agricultura și pășunatul nu au fost, pe parcurs de secole, „prieteni”, ci rivali 
permanenți ori, mai curând, „dușmanii” pădurii.

Ilustrul cercetător, academicianul Emil Pop considera că pădurea acoperea cândva 70% din 
teritoriul țării. În anul 1848 însă, N. Ochinșevici atesta doar 366,2 mii de hectare (8,2%). Același 
autor consemnează că, în prima jumătate a secolului XIX, fuseseră defrișate, trecute în catego-
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ria altor terenuri 114 mii ha. Primul amenajament silvic din 1861 atesta 340 mii ha (A. Cij), în 
1875 – 305,2 ha; 1882 – 287,7 ha; 1892 – 285,9 ha; 1896 – 251,8 ha (5,6%), 1914 – 249,3 ha; 
1918 – 230 ha. Tot N. Ochinșevici generaliza că în 70 de ani (1848-1918) suprafața pădurilor s-a 
redus cu 136,2 mii ha (37%) și către 1919 acestea cons  tuiau 249,9 mii ha. Este contradictorie 
și sta  s  ca deceniului trei din secolul XX. „Din 1920 până în 1935, în 15 ani, sau tăiat... aproape 
1/5 din întreg patrimoniul nostru păduros”, afi rma academicianul E. Pop – pentru ca terenul să 
fi e transformat în pășuni. Reducerea de la 249,3 mii ha în 1920 până la 200 mii ha către 1929 
poate fi  și efectul priva  zării, s  pulat de Cons  tuția din 1923 prin art. 132, și Legea pentru sa-
 sfacerea necesităților normale de lemn de foc și de construcție, adoptată în 1924. Sta  s  cile 

anului 1923 variază de la un autor la altul. Inginerul silvic I. I. Goga scria, în „Revista pădurilor” 
(1923,  nr. 10, p.652): „Cele 240 000 ha de pădure din Basarabia sunt repar  zate as  el: statul 
deținea 50 000 ha, marea proprietate – 160 000 ha și răzeșii basarabeni – 30 000 ha. Raportate 
la suprafața Basarabiei, abia reprezintă 6%”. În același număr de revistă, Al. Ștefăneșcu, ingi-
ner-șef silvic, afi rma: „Basarabia posedă circa 216 000 ha de păduri, din care circa 182 000 ha 
sunt ale statului, iar restul pădurilor sunt răzeșeș  , procentul păduros cons  tuind 4,7” (p. 686).

Reputatul cercetător și prac  cian silvic din Tighina Zaharia Prșmețchi (1883-1944) a pre-
zentat, la Congresul inginerilor silvici din Chișinău (1923), comunicarea in  tulată „Reîmpădu-
rirea Basarabiei” (găzduită de același număr al revistei), în care se întreba: „A fost vreodată 
întreaga Basarabie împădurită?”. Sunt informații că o parte bună a Basarabiei a fost secole 
întregi lipsită de păduri. Suprafața de păduri, după profesorul V. Dokuceaev, ar fi  fost de circa 
450 000, adică 10% din teritoriu (p. 10). Același autor afi rmă că „în perioada de la 1850 până la 
1921 suprafața pădurilor s-a micșorat cu 44 669 ha sau cu 17,7%” (p. 624). Conform cadastrului 
din 1850, existau 365 150 ha de pădure (8,2%), iar în 1921 – 320 481 ha. Autorul reproduce 
și suprafața nemijlocită deținută de pădurile din fondul fores  er – 183821 ha, iar poienele și 
golurile cons  tuind 23 408 ha.

„Revista pădurilor” din 1926 (nr. 3) a publicat o amplă sta  s  că silvică, efectuată în 1925, 
în care sunt atestate 234 204 ha (suprafața pădurilor – 209 409, a poienelor și golurilor – 
24 795 ha). Statului aparțineau 213 892 ha, iar par  cularilor – 20 306 ha. Repar  zarea pe clase 
de vârstă era următoarea: clasa I (1-20 ani) – 148 235 ha; cl. II (21-40 ani) – 47 599 ha; cl. III 
(41-60 ani) – 8 950 ha; cl. IV (61-80 ani) – 2 366 ha; cl. V (81-100 ani) – 1 334 ha; cl. VI (peste 
100 ani) – 995 ha.

Răspândirea speciilor de arbori în păduri și suprafața lor era as  el: molid – 25 ha, pin – 
33 ha, fag – 2 491 ha, gorun – 5 172 ha, gârniță – 19 088 ha, stejar pedunculat – 92 173 ha, 
cer – 204 ha, tei – 15 198 ha, carpen – 23 936 ha, frasin – 12 541 ha, ulm – 7 802 ha, pal  n – 
566 ha, mesteacăn – 832 ha, salcâm – 935 ha, anin – 117 ha, plop și salcie – 12 662 ha, diverse – 
15 636 ha. Total – 209 409 ha. Rășinoasele ocupau numai 58 ha, cvercineele – 116 433 ha, 
fagul – 2 491 ha, ulmul, frasinul și pal  nul – 20 909 ha. Conform datelor cunoscutului savant 
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silvicultor V. S  nghe, fondul fores  er, în 1929, cons  tuia doar 200 mii ha (din ele statului apar-
țineau 180 mii, proprietarilor par  culari – 17 mii, ins  tuțiilor de cultură – 3 mii). Grație lucră-
rii realizate de inginerul silvic Gh. Colpaci, cunoaștem că în 1935 suprafața pădurilor era de 
222 mii ha, ele fi ind cons  tuite din stejar și gorun – 44% (98 mii ha), carpen – 10,6% 
(23,5 mii), gârneț – 8,5% (19 mii ha), salcâm – 3,4% (7,5 mii), fag, ulm, frasin, pal  n, mesteacăn, 
tei. Înainte de cel de al doilea război mondial, potrivit datelor lui I. Demetrescu (1940), pădurile 
ocupau o suprafață de 200 mii ha. Unele surse ne informează că în perioada 1918-1940 ariile 
silvice s-au micșorat cu 25 mii ha, iar în 1941-1944 – cu 10 mii ha. Un studiu nepăr  nitor în 
acest domeniu mai urmează a fi  realizat, evitând totalmente aspectul poli  c al problema  cii.

CULTUL PĂDURII ȘI AL ARBORELUI

Popoarele sunt ca pădurile, în care găseș   copaci viguroși,
cioturi,... plante chircite. Privită din afară și de departe,

pădurea pare grandioasă. 
Petre Țuțea

Fără exper  zarea aprofundată a publicațiilor consacrate pădurii din ul  mii ani, constatăm 
că majoritatea din ele au abordat, în exclusivitate, funcțiile ecologice ale pădurii, tehnologiile 
silvice, valoarea recrea  vă, turis  că și importanța lor economică. Dar au fost inves  gate, valori-
fi cate și cul  vate insufi cient aspectele referitoare la infl uențele mediului silvic asupra fondului 
etnogene  c, specifi cul național, formarea patrimoniului cultural, începând de la par  cularită-
țile mitologiei, simbolis  cii, da  nilor, ceremoniilor, ritualurilor, obiceiurilor, comportamentului, 
apoi ale creației populare, de cult, coregrafi ce, muzicale, poe  ce, plas  ce, arhitecturale, sculp-
turale, ornamentale etc. Psihologia națională, fi lozofi a gândirii, limbajul comunica  v reprezin-
tă un derivat tangențial al infl uenței ambianței fores  ere. Fenomenul urmează a fi  inves  gat 
și integrat în circuitul cultural-ș  ințifi c, instruc  v-educațional, cogni  v-informațional. „Codul 
Silvic” nu s  pulează necesitatea ca administrația silvică să asigure cercetarea problemelor re-
spec  ve și cul  varea lor în mediul social, formarea, în ul  mă instanță, a unui cult fores  er 
social și individual prin intermediul sistemului instruc  v-educațional, informațional-editorial, 
ș  ințifi c, teologic, cultural-ar  s  c, cinematografi c, publicitar, prin sectorul neguvernamental, 
mișcările social-poli  ce, comunitare, autoritățile publice locale, toate raliindu-se într-un pro-
gram național de culturalizare silvică, ce va sta la temeliile formării cultului pădurii și al arbore-
lui în societatea noastră.

Realitatea biomaterială se refl ectă asupra întregului fond al spiritualității etnice. Cultura 
națională e penetrată în profunzimile sale de semnifi cațiile polivalente ale pădurii, în general, 
și ale arborelui, în par  cular.
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REPERELE DECLINULUI SILVIC

Investigațiile paleobotanice confirmă originea străveche a fondului forestier în areale-
le etnogenezei poporului nostru. Speciile actuale – stejarul, arțarul, carpenul, cornul, sân-
gerul, multe plante erbacee – se întâlnesc printre speciile fosile descoperite. De asemenea, 
unul dintre primele testamente forestiere informaționale – Columna lui Traian – confirmă 
identitatea principală a speciilor zugrăvite acolo cu parametrii biometrici ai speciilor actu-
ale. Cel mai frecvent sunt întâlnite cvercineele, urmate de rășinoase, sorb, arțar, făgete. 
Academicianul Emil Pop estima că pădurile dețineau în trecutul istoric 60-70% din supra-
fața regiunii. Informațiile scrise mai vechi vin de la 1470, când Ștefan cel Mare a repurtat o 
victorie asupra leșilor la Lipnic. O amplă bază documentar-informațională forestieră moș-
tenim de la Miron Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir. În paginile lucrării cantemirene 
„Descrierea Moldovei” (1716) găsim primele descrieri ale principalelor masive forestiere 
din centrul Moldovei – pădurile bazinului Nistru, codrii Tigheciului, pădurea Hârbovățului. 
Menționăm doar că mai detaliată a fost descrierea pădurii Tigheci. O moștenire cantemi-
reană este și aprecierea cu referință la patriarhul pădurilor – stejarul: „Lucrătorii de corăbii 
caută mai cu seamă stejarul moldovenesc, laudă ca fiind cel mai bun pentru nave și cel mai 
tare împotriva cariilor”. 

Primele informații factologice profesionale țin de începutul secolului al XIX-lea. Probabil, 
cel mai mare pericol pentru împărăția codrilor, după calamitățile naturale și fi topatologice, au 
fost construcțiile navale ale fl otei ruse din Marea Neagră. As  el, au dispărut dumbrăvile din 
Cioburciu, Talmaza, Chițcani, Copanca, o suprafață de circa 8600 de hectare. Defrișări abuzive 
au fost admise de către turci. În secolul al XVII-lea domnitorii plăteau bir în material lemnos 
pentru tronul țării, iar pădurile sudice erau nimicite barbar de către tătari prin tăieri și pășunat. 
După anul 1812 profi tabilitatea exportului cerealier condiționează un nou val de defrișări ale 
terenurilor împădurite pentru cul  varea grânelor. În paralel se intensifi că ritmul de construcție 
a caselor par  culare. As  el, pe parcursul a peste două secole, fondul silvic istoric – operă de 
supremă perfecțiune naturală – prac  c degradase. 

În trecut, pădurile nu au benefi ciat de un regim silvic de gospodărire. Problema este abor-
dată de clasicul silviculturii Marin Drăcea, promotorul impera  vului creării „unei doctrine silvi-
ce și a unei prac  ci silvice”.

FRUNZA PROTECTOARE ȘI INSPIRATOARE

Evocările istoriografice confirmă funcțiile pădurii de cetate protectoare și modelatoa-
re a spiritualității naționale. Argumente în acest sens ne oferă creația populară: numeroase 
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cântece populare au ca subiect frunza verde. Vasile Alecsandri consemna: „Cele mai multe 
cântece populare încep cu frunză verde”. Balada „Miorița” reflectă numeroase ipostaze din 
viața pădurii și a arborilor constituenți. Populațiile cu un mod de viață silvic și-au format 
o spiritualitate specifică, un comportament aproape religios față de pădure. Intimitatea 
aproape perfectă a mediului silvic, calmul, finețea, sublimul au cultivat omului sentimentul 
demnității, eleganței, invocând și amplificând aspirațiile umane, capacitățile lui creative, 
dorința nestrămutată de a se manifesta în majoritatea genurilor artistice – basmul, cânte-
cul, povestirea, poezia, meșteșugurile, pictura. Lemnul arborilor nu se concepea doar ca 
simplu obiect material. Arborele reprezenta o substanță universală, el era considerat o axă 
intermediară între cosmos și pământ, simbol al cunoașterii, elementul ascensiunii, purga-
toriului sufletesc, desăvârșirii, fidelității fraterne, al cultului meditativ, filosofic, eticismului 
elevat, estetismului veritabil... Pădurea reprezintă etalonul ideal inspirator întru perfec-
ționarea facultăților umanizatoare ale ființei etnice și ale mediului social, contribuind la 
realizarea destinului omului.

Istoria culturii consemnează viziuni ale arborelui ce generalizează conceptul de viață 
și cosmos invocat de majoritatea religiilor lumii. Explicația fenomenului vine, probabil, 
din motivul că el integrează cele trei lumi imaginative, conceptuale: coroana arborelui în-
truchipează aspirația cosmică, tulpina reprezintă realitatea vieții, iar rădăcina simbolizează 
infernul ei. Sub aspect temporal-spațial, cele trei elemente constituente se raportează la 
cele trei dimensiuni ale timpului: prezent, trecut și viitor. Arborele întrunește cele trei ele-
mente ce stau la baza construirii universului: apa, pământul și focul. Mitologiile majorității 
popoarelor păstrează cu sfințenie mitul Pomului vieții și Pomului cunoașterii – ambele cu 
profunde semnificații ontologice. Creștinismul se identifică și prin arborele cosmic – Cru-
cea răstignirii lui Hristos. Brațul orizontal semnifică speranțele creștine aduse drept rugă-
ciune la mila Mântuitorului, iar brațul vertical simbolizează legătura dintre cer și pământ 
prin coborârea Fiului Ceresc pe pământ. Trebuie de remarcat faptul că în istoria poporu-
lui nostru universul vegetal, în principiu, pădurea, a intermediat contactul, comunicarea 
omului cu natura. Cercetările paleobotaniștilor au relevat că vegetația a fost constituită 
din specii dimensionate, identice comunităților forestiere, adeseori asemănătoare unor 
fortificații inaccesibile. În inima lor sălășluia teroarea vegetală manifestată prin vijeliile 
amenințătoare ale stihiilor, pericolul vietăților carnivore, toate generând în imaginea vizi-
tatorilor și a băștinașilor fantasmagorii uluitoare, demoralizatoare. Nu este întâmplătoare 
apariția, mai întâi, a miturilor cu subiect vegetațional, epoca deosebită în mitologia eu-
ropeană. Studiile introspective privind spiritele pădurii și ale arborelui integraseră și alte 
domenii fitomitologice, în special cosmologice, astfel intuindu-se afinitățile interacțiunii 
arbore-cosmos-umanitate.
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UNIVERSUL SILVIC CA FOND MORAL-SPIRITUAL

Creația populară a atribuit pădurii calități universale, până la fabulozitate și monumen-
talitate, conform infi nităților ei spațial-temporale. Potrivit mitologiilor an  chității, fi icele lui 
Zeus – nimfele – reprezentau divinități ale naturii sălășluitoare și în păduri, iar poveș  le sunt 
populate de fi guri iden  ce – zâne, fi ințe imaginar, fecioare veșnic  nere, posesoare ale puteri-
lor miraculoase. În mitologia greacă există zeița Helios – contribuitoare la înverzirea pădurilor. 
Tot din mitologia greacă moștenim zeița pădurilor și a munților – Eco. O descendență romanică 
este imaginea zeiței fl orilor și a primăverii – Flora. 

Clasicul silviculturii naționale Constan  n Chiriță aprecia arborele ca fi ind „pentru noi lucru 
mai de mirare decât un om de geniu chiar. Nu stă în posibilitățile noastre de a crea unde, cum și 
când vrem un arbore, deci trebuie să ne impunem disciplina de a nu-l distruge acolo unde a fost 
creat de alții mai bine și înțelegător” (1935). Silvicultorii au profesat acest concept dendrofi l 
în ac  vitatea lor, cul  vându-l în mediul social, urmărindu-se conș  en  zarea dragostei pentru 
arbore până la divinizare. 

Mediul fores  er este generatorul unei pagini legendare din istoria poporului nostru – hai-
ducia – mișcare social-economică an  feudală și an  otomană din secolele XV–XIX. Renumiții 
promotori ai haiduciei – Tobultoc, Bujor, Burlă – fuseseră elogiați în creația marilor scriitori 
Vasile Alecsandri, Constan  n Negruzzi, Alecu Russo.

Majoritatea genurilor creației populare – legendele, basmele, baladele, proverbele, ghi-
citorile, colindele – refl ectă semnifi cațiile ceremoniale, ritualice, mi  co-magice ale bradului 
în viața predecesorilor noștri. El era prezent la ceremonii și ritualuri ca arborele nașterii, al 
înfrățirii simbolice a nou-născutului cu bradul. De asemenea este cunoscut ca arbore fer  li-
zator, cul  vat între pomii fruc  feri. Acestuia i se atribuiau semnifi cații jus  țiare, de jurământ 
(de petrecere a sufl etului celui mor  fi cat), ca subs  tuent al pomilor fruc  feri ori ca o coloană 
simbolică cerească. Din istorie ne este cunoscut lăcașul bisericii de brad – o plantație din aceș   
arbori – locul logodnei ori căsătoriei feciorilor păstorilor.

Conform unei ierarhii condiționale, după importanța culturală, bradul este urmat de ste-
jar, alun, fi ecare având o anumită simbolis  că. Trunchiul falnic al stejarului găzduia unele spirite 
ale pădurii: Păduroiul, Muma Pădurii, Fetele Pădurii. La diferite etape istorice existaseră arbori 
binecuvântați, ramurile cărora săvârșeau binefaceri celor afl ați la umbra lui. De asemenea exis-
tau și arbori blestemați, dăunători omului.

Un arbore al vieții și înțelepciunii era considerat mărul. Religia creș  nă îi atribuie o dublă 
semnifi cație: el reprezintă pomul cu fructul lui interzis pentru care omenirea fusese pedepsită 
și, în același  mp, este considerat arborele recompensei divine – anume sub coroana lui se 
în  nde masă cu toate bunurile din Paradis.
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Cele mai diverse semnifi cații magice li se 
atribuie Drăgaicelor, Sânzienelor (de asemenea 
cu atribuții cinege  ce, silvice, agrare).

Specifi cul mediului fores  er a generat făp-
turile mi  ce cunoscute sub genericul Tatăl Pă-
durii, Muma Pădurii, Păunașul Codrilor. 

Tatăl Pădurii ori Moșul Codrului sau Pă-
duroiul reprezintă un simbol de semidivinitate 
silvică până la amplitudinea genialității, necon-
formatoare a menirii în funcție de condițiile va-

riaționale. E credul din fi rea lui, naiv, viețuiește în fundul pădurii impenetrabile pentru razele 
solare și lunare.

Muma pădurii reprezintă simbolul de geniu al pădurii ori semidivinitatea cunoscută ade-
seori sub denumirea de Pădureanca, are imaginea de femeie tânără, frumoasă sau bătrână și 
urâtă, locuiește în hăul pădurii, produce impresii înspăimântătoare asupra omului.

Păunașul Codrilor se înfățișează ca o semizeitate a codrilor cu puteri deosebite, mândru ca 
Păunul și misterios ca Pan, zeul codrilor. Păunașul Codrilor nu este un monstru precum Pan, el 
personifi că forța biopsihică a pădurii și are menirea să combată duhurile din pădure periculoase 
pentru om, deoarece pădurea pentru el este un loc sacru, care trebuie să fi e cunoscut oamenilor, 
iar arborii sunt frații lor muți, ce îi iubesc și ocrotesc. Păunașul codrilor este viguros, are aspect 
atrac  v, i se mai zice „voinicul voinicilor”, „un voinicel tras prin inel”, „mult e mândru  nerel”. Ca și 
Dragobete, el par  cipă la crearea și protejarea atmosferei de taină, frumusețe, măreție a codrilor. 
Întreaga mulțime de plante și de viețuitoare ale pădurii îl respectă ca pe o sacralitate.

De asemenea, și regnul animal al pădurilor (sau zonelor aferente ei) a fost refl ectat în 
spiritualitatea etnică, ea cons  tuind un compar  ment substanțial din istoria mitologică nați-
onală. Cele mai variate și neverosimile transpuneri mitologice au găsit reprezentanții regnului 
sălba  c: zimbrul, cerbul, mistrețul, lupul, ursul, șarpele, vulturul, apoi derivatele zoomorfi za-
te: balaurii-zmei, lupii-oameni, pajura, pasărea măiastră, corbul de aur, fazanul, vârcolacii. O 
deosebită semnifi cație reprezintă spiritualizarea calităților unor personaje legendare: fenixul, 
inorogul, vasiliscul, struțocămila.

EMINESCIANIZAREA PĂDURII

Spiritul umanizator și cel național sunt, pentru Mihai Eminescu, de neconceput în afara 
pădurii, aceasta fi ind o permanență imperioasă ce ne oferă liniște sufl etească ori spaimă, lumi-
nă ori întuneric, siguranță sau incer  tudine. Pădurea e o cetate protectoare și o muză inspira-

Duzii din Parcul Central din capitală ocro  ți de stat
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toare, ea cul  vă da  nile autohtone de plecăciune spre rădăcini și aspirație spre infi nitul astral. 
Par  cularitățile mediului fores  er se refl ectă în psihologia, în modelul poe  c național. Profun-
zimea sen  mentelor silvice (ale naturii în ansamblu) prezintă, indiscutabil, un substrat cu „va-
lențe ereditare”. Arborele ca element cons  tuent al pădurii se transformă într-o simbolis  că 
ar  s  că, devine elementul vegetal axiologic în creația lui Vasile Alecsandri („Bradul”, „Ștefan 
Vodă și Codrul”), Octavian Goga („Stejarul”). Arborele ilustrează armonia relațiilor omului cu 
pământul, ca la Ion Pilat („Castanul cel mare”, „Rădăcini”). Ion Barbu a ilustrat demnitatea vieții 
raportată la demnitatea arborelui în poezia „Copacul”, iar Lucian Blaga medita asupra semni-
fi cațiilor dispariției omului în poezia „Gorunul”, precum Nicolae Labiș în poemele „Rapsodia 
pădurii”, „Moartea căprioarei”, George Coșbuc în poemele „Prahova”, „Pastel”, George Bacovia 
în „Decor” sau Ștefan Augus  n Doinaș în poezia „Mistrețul cu colț de argint". 

Universul fores  er a fost subiectul creațiilor lui Gheorghe Topârceanu („Sfârșit de vară”), 
Alexandru Macedonski („Pădurea”), Octavian Goga („În codru”).

Cri  cul literar Zoe Dumitrescu-Bușulenga afi rmă că pădurea cuprinde în poezia eminescia-
nă „toate elementele cosmosului”, fi ind „însoțită întotdeauna de atributele arhaității, purității 
și puterii” (1976). Academicianul Eugen Simion apreciază pădurea drept unul dintre cele opt 
mituri ale creației eminesciene. Poetul național a divinizat pădurea printr-o neordinară poe  -
zare a ei. Remarcăm aici că de la pădurea din „Visul unei nopți de vară” a lui Shakespeare „în-
cepe poezia silvestră modernă, cu un fi or necunoscut sau mai puțin necunoscut în an  chitate 
din cauza că acum nu mai este antropomorfi zată...” (Alexandru Philippide). Ca și la alți scriitori, 
feeria fores  eră eminesciană reprezintă un paradis al primordialității, al copilăriei fericite, pre-
cum în poezia „O, rămâi”: „Astăzi chiar de m-aș întoarce / A-nțelege nu mai pot... / Unde eș  , 
copilărie, / Cu pădurea ta cu tot?”. Pădurea i-a fost poetului muză și iubită, realizându-se o idilă 
feerică între Poetul prinț și pădurea princiară (mo  v invocat în poeziile „O, rămâi”, „Floare al-
bastră”, „Luceafărul” etc.). Dezamăgit de imoralismul realităților sociale, Eminescu găsește re-
fugiu compa  bil, recuperator în moralismul silvic impecabil: „Codrule, codruțule, / Ce mai faci, 
drăguțule, / Că de când nu ne-am văzut / Multă vreme a trecut / Și de când m-am depărtat, / 
Multă lume am umblat”.

Ca o comunicare sinceră a două eternități se desfășoară dialogul între Poet și Codru: „Numai 
omu-i schimbător, / Pe pământ rătăcitor, / Iar noi locului ne ținem, / Cum am fost așa rămânem”.

Eminescu a dat grai accesibil tainelor camufl ate în profunzimile fores  ere, fi ind ghidul 
fermecător pentru drumețiile noastre în feeria arborescentă. Imaginile unui mag silvic, le con-
templăm în „Scrisoarea III”: „Iar din inima lui simte un copac cum că răsare,... / Umbra lui cea 
uriașă orizontul îl cuprinde / Și sub dânsul universul într-o umbră se în  nde”.

Eminescu a formulat în metafore splendide simbolurile și semnifi cațiile polivalente ale 
pădurii, considerate adevăruri fundamentale: „Umbra arborelui falnic peste toate e stăpână”; 
„Codrul se înfi orează de atâta frumusețe”...
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Fără a efectua un studiu silvic, geniul eminescian exprimă adevăruri de profesionalitate 
silvică perene: „Nu e indiferent pentru viața unui popor ca, în loc de stejar, să răsară slabul și 
pururea de vânt legănatul mesteacăn”. În creația poetului, consemna George Călinescu, „Co-
drul eminescian e preistoric, în el omul se pierde ca o furnică... Coniferii colosali dau nu leziuni, 
ci „scorburi” de tămâie... Cireși se în  nd în șiruri și aruncă atâta fl oare, încât omul mărunt e 
troienit”.

Cine nu minte niciodată e natura, consemna Eminescu, în sfi ntele începuturi când omul 
era încă adevărat ca natura și natura adevărată ca omul (1882, 8 aprilie). George Călinescu re-
marca în monumentala sa operă: „Pădurea noastră empirică are o durată limitată, fi ind supusă 
degradării, codrul eminescian însă „crește” peste marginile de  mp ale domnilor... el este de 
veci”. Pădurea de aur, codrul de aramă, pădurea de argint... sunt tărâmuri des  nate zeităților, 
viselor sacre.

Muza eminesciană avea arborii preferați, unii divinizați: mai întâi e teiul cu aromele-i 
copleșitoare și gingășia desăvârșită, stejarul emblema  c, simbolizator al măreției și viteji-
ei, bradul ca armonie și severitate monumentală, plopul maleabil evocator al nostalgiilor și 
amin  rilor tânguioase, arinul diversifi cator al peisajului primordial, salcia – arbore lacustru, 
pal  nul – defi ni  vatorul arealurilor carpa  ne, mesteacănul – indicatorul prin albul hainei 
sale a vectorilor astrali, salcâmul – simbolul albiei, liliacul – preves  torul primăverii și emble-
ma  nereții... Mărul, cireșul, nucul, alți arbori culturalizați reprezintă splendorile copilăriei, 
feeria ei.

Proslăvite sunt și ierburile – pe alocuri gigan  ce, grase, pline de farmece:
„Prin mișcarea naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi”.
Poezia eminesciană este suprapopulată de fauna silvestră: bouri, ciute, cerbi, apoi roiuri 

de minuscule vietăți: albine, păianjeni, furnici, greieri, bondari, fl uturi, țânțari, gândaci, cărăbu-
și... toate acestea sonorizând, muzicalizând atmosfera fores  eră.

Trecerea în neant, Eminescu o profe  za pe marginea mării, iar codrii și-i dorea să-i fi e în 
preajmă:

„Mai am un singur dor:
În liniștea serii
Să mă lăsați să mor
La marginea mării.
Să-mi fi e somnul lin
Și codrul aproape...”.
Acest vis eternizator eminescian a fost sesizat de poetul Nicolae Dabija: „Eminescu: arbo-

re-dor. Arbore ce vede cu rădăcinile. Pământul e jilav de rădăcinile Sale”.
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Imaginea plas  că foarte suges  vă a Poetului național a fost ilustrată de pictorul Aurel 
David anume prin ramurile unui arbore cosmic implantat cu rădăcinile în roca maternă. Este un 
fapt cu deosebite semnifi cații prosilvice.

Misterul arborescent a cons  tuit o permanență eminesciană vitală și ar  s  că. Pe când 
era băiat cutreiera pădurile... Teii din curtea casei părinteș   de la Ipoteș   i-au străjuit copilă-
ria, inspirând creația poetului, contopindu-se reciproc până la infi nit. Pres  giosul cercetător 
silvic Nicolae Doscănescu refl ecta asupra comuniunii pădurii cu Eminescu: „Prin sufl etul lui 
Eminescu ne vorbesc Codrii Carpaților și ai Ardealului, pe care i-a străbătut pe jos, pe îndelete, 
în acel memorabil drum spre Blaj, și, în sfârșit, că prin sufl etul lui ne vorbesc Codrii Moldovei, 
unde a văzut lumina zilei”.

Din visurile sale s-a materializat parțial doar cel silvofi l: corpul lui Eminescu e înhumat în 
cimi  rul Bellu între un tei și un brad, care ocrotesc gloria vieții și operei marelui scriitor. Poetul 
național ne-a lăsat versuri prosilvice cutremurătoare, aidoma veșniciei pădurii: „Aș vrea ca la a 
mea moarte pădurile să-nvie / În toate’ a lor an  că și sacră măreție / Imperiu să devie, regina 
de stejar / Puternică în lume să redevie iar, / ... Și codrii să devie cetăți an  ce, mari / Călări să 
fi e uliți, palate de stejari”.

Aici numai divinitatea supremă mai poate aprofunda ceva.
Considerăm ca inevitabil și obligatoriu să reproducem contextual cele mai reprezenta  ve 

poezii ori pasaje poe  ce dedicate pădurii de către magica liră eminesciană:

REVEDERE
– Codrule, codruțule,
Ce mai faci, drăguțule,
Că de când nu ne-am văzut,
Multă vreme au trecut
Și de când m-am depărtat,
Multă lume am îmblat. 
– Ia, eu fac ce fac de mult,
Iarna viscolu-l ascult,
Crengile-mi rupându-le,
Apele-astupându-le,
Troienind cărările,
Și gonind cântările;
Și mai fac ce fac de mult,
Vara doina mi-o ascult
Pe cărarea spre izvor
Ce le-am dat-o tuturor,
Împlându-și cofeile,
Mi-o cântă femeile. 

– Codrule cu râuri line,
Vreme trece, vreme vine,
Tu din tânăr precum eș  
Tot mereu în  nereș  . 
– Ce mi-i vremea, când de veacuri
Stele-mi scânteie pe lacuri,
Că de-i vremea rea sau bună,
Vântu-mi bate, frunza-mi sună;
Și de-i vremea bună, rea,
Mie-mi curge Dunărea.
Numai omu-i schimbător,
Pe pământ rătăcitor,
Iar noi locului ne ținem,
Cum am fost așa rămânem:
Marea și cu râurile,
Lumea cu pus  urile,
Luna și cu soarele,
Codrul cu izvoarele.
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FIIND BĂIET PĂDURI CUTREIERAM

LA MIJLOC DE CODRU...

Fiind băiet păduri cutreieram
Și mă culcam ades lângă izvor,
Iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam
S-aud cum apa sună-nce  șor:
Un freamăt lin trecea din ram în ram
Și un miros venea adormitor.
As  el ades eu nopți întregi am mas,
Blând îngânat de-al valurilor glas.

La mijloc de codru des
Toate păsările ies,
Din huceag de aluniș,
La voiosul luminiș,
Luminiș de lângă baltă,
Care-n tres  a înaltă

Legănându-se din unde,
In adâncu-i se pătrunde
Și de lună și de soare
Și de păsări călătoare,
Și de lună și de stele
Și de zbor de rândunele
Și de chipul dragei mele.

CE TE LEGENI...
– Ce te legeni, codrule,
Fără ploaie, fără vânt,
Cu crengile la pământ?
– De ce nu m-aș legăna,
Dacă trece vremea mea!
Ziua scade, noaptea crește
Și frunzișul mi-l rărește.
Bate vântul frunza-n dungă –
Cântăreții mi-i alungă;
Bate vântul dintr-o parte –
Iarna-i ici, vara-i departe.
Și de ce să nu mă plec,
Dacă păsările trec!

Peste vârf de rămurele
Trec în stoluri rândunele,
Ducând gândurile mele
Și norocul meu cu ele.
Și se duc pe rând, pe rând,
Zarea lumii-ntunecând,
Și se duc ca clipele,
Scuturând aripele,
Și mă lasă pus  it,
Vestejit și amorțit
Și cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numai cu el!

O, RĂMÂI
As  el zise lin pădurea,
Bolți asupra-mi clă  nând;
Șuieram l-a ei chemare
Ș-am ieșit în câmp râzând. 

Astăzi chiar de m-aș întoarce
A înțelege n-o mai pot
Unde eș  , copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?
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POVESTEA CODRULUI
Împărat slăvit e codrul,
Neamuri mii îi cresc sub poale,
Toate înfl orind din mila
Codrului, Măriei-Sale.
Lună, Soare și Luceferi
El le poartă-n a lui herb,
Împrejuru-i are dame
Și curteni din neamul Cerb.
Crainici, iepurii cei repezi,
Purtători ei sunt de veș  ,
Filomele-i țin orchestrul
Și izvoare spun poveș  .
Peste fl ori, ce cresc în umbră,
Lângă ape, pe poteci,
Vezi bejănii de albine,
Armii grele de furnici...
Hai și noi la craiul, dragă,
Și să fi m din nou copii,
Ca norocul și iubirea
Să ne pară jucării.
Mi-a părea cum că natura
Toată mintea ei și-a pus,
Decât orișice păpușă
Să te facă mai presus;

Amândoi vom merge-n lume
Rătăciți și singurei,
Ne-om culca lângă izvorul
Ce răsare sub un tei;
Adormi-vom, troieni-va
Teiul fl oarea-i peste noi,
Și prin somn auzi-vom bucium
De la stânele de oi.
Mai aproape, mai aproape
Noi ne-om strânge piept la piept...
O, auzi cum cheam-acuma
Craiul sfatu-i înțelept!
Peste albele izvoare
Luna bate printre ramuri,
Împrejuru-ne s-adună
Ale Curții mândre neamuri:
Caii mării, albi ca spuma,
Bouri nalți cu steme-n frunte,
Cerbi cu coarne rămuroase,
Ciute sprintene de munte –
Și pe teiul nostru-ntreabă:
Cine suntem, stau la sfaturi,
Iară gazda noastră zice
Dându-și ramurile-n laturi:

– O, priviți-i cum visează
Visul codrului de fagi!
Amândoi ca-ntr-o poveste.
Ei își sunt așa de dragi!

MAI AM UN SINGUR DOR...
Mai am un singur dor:
În liniștea serii
Să mă lăsați să mor
La marginea mării;
Să-mi fi e somnul lin
Și codrul aproape,
Pe-n  nsele ape
Să am un cer senin.

Nu-mi trebuie fl amuri,
Nu voi sicriu bogat,
Ci-mi împle  ți un pat
Din  nere ramuri.
Și nime-n urma mea
Nu-mi plângă la creștet,
Doar toamna glas să dea
Frunzișului veșted.
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CĂLIN
Pe un deal răsare luna, ca o vatră de jăra  c,
Rumenind străvechii codri și castelul singura  c

***
Iar pădurea lin suspină și prin frunzele uscate
Rânduri, rânduri trece-un freamăt, ce le scutură pe toate.

***
De când codrul, dragul codru, troienindu-și frunza toată,
Își deschide-a lui adâncuri, fața lunei să le bată, 
Tristă-i fi rea, iară vântul sperios vo creangă farmă –
Singuratece izvoare fac cu valurile larmă.
Pe po  ca dinspre codri cine oare se coboară ?
Un voinic cu ochi de vultur lunga vale o măsoară.

***
De treci codri de aramă, de departe vezi albind
Ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint.
Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt,
Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet;
Pare că și trunchii vecinici poartă sufl ete sub coajă,
Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă.
Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint
Vezi izvoare zdrumicate peste pietre licurind...

DOINĂ
Tu te-nalță din mormânt,
Să te-aud din corn sunând
Și Moldova adunând. 
De-i suna din corn odată
Ai s-aduni Moldova toată, 
De-i suna de două ori,
Îți vin codri-n ajutor.

FĂT-FRUMOS DIN TEI
Umbra-n codri ici și colo
Fulgerează de lumine...
Ea trecea prin frunza-n freamăt
Și prin murmur de albine; 

În mijloc de codru-ajunse
Lângă teiul nalt și vechi,
Unde-izvorul cel în vrajă
Sună dulce în urechi.
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LACUL

ȘI DACĂ...

SCRISOAREA III

Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcă;
Tresărind în ceruri albe
El cutremură o barcă.

***
Codrii se înfi orează de atâta frumusețe,

***
Codrul cloco   de zgomot și de arme si de bucium,

***
Și cum o privea sultanul, ea se-ntunecă... dispare;
Iar din inima lui simte un copac cum că răsare,
Care crește într-o clipă ca în veacuri, mereu crește,
Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lățește;
Umbra lui cea uriașă orizonul îl cuprinde
Și sub dânsul universul într-o umbră se în  nde...

Și dacă ramuri bat în geam
Și se cutremur plopii,
E ca în minte să te am.
Și-ncet să te apropii.

DIN STRĂINĂTATE…
Aș vrea să văd acuma natala mea vâlcioară
Scăldată în cristalul pârâului de-argint,
Să văd ce eu atâta iubeam odinioară:
A codrului tenebră, poe  c labirint;

PESTE VÂRFURI
Peste vârfuri trece luna,
Codru-și bate frunza lin,
Dintre ramuri de arin
Melancolic cornul sună.
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O, MAMĂ...

FLOARE ALBASTRĂ
– Hai la codrul cu verdeață,
Und-izvoare plâng în vale,
Stânca stă să se prăvale
In prăpas  a măreață.

Acolo-n ochi de pădure,
Lângă balta cea senină
Și sub tres  a cea lină
Vom ședea în foi de mure.

DORINȚA
Vino-n codru la izvorul
Care tremură pe prund,
Unde prispa cea de brazde
Crengi plecate o ascund.
Adormind de armonia
Codrului bătut de gânduri,
Flori de tei deasupra noastră
Or să cadă rânduri-rânduri.

Lângă râuri argintoase, care mișcă-n mii de valuri
A lor glasuri înmiite, printre codri, printre dealuri,
Printre bolți săpate-n munte, lunecând întunecos,
Acolo-s dumbrăvi de aur cu poiene constelate,
Codrii de argint ce mișcă a lor ramuri luminate
Și păduri de-aramă roșă răsunând armonios.

„MEMENTO MORI” 
(Panorama deșertăciunilor)

O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi
Pe freamătul de frunze la  ne tu mă chemi;
Deasupra criptei negre a sfântului mormânt
Se scutură salcâmii de toamnă și de vânt,
Se bat încet din ramuri, îngână glasul tău...
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu.
Când voi muri, iubito, la creștet să nu-mi plângi;
Din teiul sfânt și dulce o ramură să frângi,
La capul meu cu grijă tu ramura s-o-ngropi,
Asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi;
Simți-o-voi odată umbrind mormântul meu...
Mereu va crește umbra-i, eu voi dormi mereu.
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ELOGII VLAHUȚIENE ȘI EVLAVII CIORANIENE

În strălucita odă a lui Alexandru Vlahuță „Pădurile noastre” (descoperită ocazional în „Re-
vista Pădurilor” din 1926, nr. 12, p. 726-729), ci  m: „Ciudat cum noi, românii, n-am păstrat 
dragostea pădurilor. Și doar suntem copiii codrilor prin jumătate din trecutul nostru. Doina 
acolo am învățat-o, acolo am crescut și ne-am înmulțit, de-acolo am roit la câmp. Și arme din 
stejarul lui ne-am făcut, și mântuire înlăuntrul lui ne-am afl at, de câte ori un val mai greu a 
trecut peste noi...”.

 Mihai Eminescu își iden  fi că des  nul cu cel al pădurii eterne. Alexandru Vlahuță plăs-
muiește imnuri templului silvic: „Pădurea e cel dintâi și va fi  cel din urmă refugiu al omenirii”. 
Ca și eminescianismul silvic, silvofi lia vlahuțiană aduce elogii obârșiilor noastre pentru epocile 
respec  ve. Aceste profunde acte de conș  ință silvică ale lui Al. Vlahuță favorizau apariția pri-
melor vibrații ale lirei blagiene sensibilizate de verdele originar. Rămân încifrate mo  vațiile 
ce au contribuit la apariția eseului vlahuțian consacrat fraților zidiți în muțenia verde. Lucian 
Blaga comunicase trei ani cu academicianul Emil Pop, care îl familiarizase cu tainele verdelui 
carpa  n. As  el, Lucian Blaga devine marele poet al pădurii din secolul posteminescian: „Cresc 
arborii din mine...”, rezuma el, contopindu-se cu arborescența plaiurilor. În poezia „Cântec pen-
tru anul 2000” scriitorul profe  za: „Lângă Sibiu, lângă Sibiu prin lunci / numai stejari vor mai fi  
ș-atunci”. Era doar anul 1924 când se publica poezia!

La nici zece ani după publicarea eseului vlahuțian, Emil Cioran formulează (în 1934) o altă, 
neordinară teză sfi dătoare (era încă tânăr) referitor la subiectul fores  er inves  gat tradiționalist, 
clasicizat. Ineditul vizionarismului cioranian rezidă în dezgolirea temerară a reversului fenomenu-
lui (aici se produce fascinant scriitorul). Evitând infi nitele elogii, el atacă furios, răzbunător fune-
brul, reversul din natura lucrurilor, de obicei evitat de noi: „O mie și atâția de ani, ne ascundeam 
prin păduri și munți de frica dușmanului...” – blamează temerar scriitorul (teza poate fi  ecoul 
an  cipației eminesciene: „Poporul care doarme în somn de ani o mie”). Filozoful incriminează 
predecesorilor că se ascundeau „de propria frică” (1934). Opiniile cioraniene nu umilesc, ci mai 
curând impulsionează, tratează, elucidează complexitatea fenomenului etnogenezei, meandrele 
evoluției biopsihologiei fi inței naționale în contextul hazardului terorii istorice. Dar numai peste 
trei ani, Emil Cioran publică în „Vremea” eseul „Nihilism și natură”, unde atribuia învelișului ve-
getal funcția spațiului de refugiu pentru salvarea de agresiunea istorică: „O nostalgie vegetală, 
regrete telurice mă încovoaie și-aș vrea să fi u plantă, să mor în fi ecare zi cu soarele” („Revelațiile 
durerii”, Cluj, 1990, p. 163). Mai mult chiar, anume „printre arbori și fl ori te poți război cu Dum-
nezeu, dar cu greu te-ar mai interesa un singur om” (p. 160). Anume atunci „Începi să înțelegi 
ce e veșnicia când te afl i singur în fața naturii” (p. 161). Concluzia vine de la sine: poporul nostru 
este versat profund în materie de veșnicie, el a însușit modalitățile de acces la ea. De aici vine 
și eternitatea, personalitatea lui invidiată de semințiile hoinare prin spații văduvite de veșnicie.
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Într-un excelent studiu eseis  c asupra psiholo-
giei poporului în condițiile actuale, Andrei Țurcanu 
se ralia, în principiu, vizionarismului cioranian inițial: 
„Ne-am resemnat băjenindu-ne în munți și în codri, în 
care întotdeauna am avut o mai mare încredere decât 
în frații de sânge”. Raționalitatea declanșată a cri  -
cului revoltat, invocând argumentele incontestabile, 
la prima vedere, s  mulează, promovează afi rmarea 
spiritului anali  c, autocri  c, intelectualismul elitar, 
tratează organismul etnic contaminat de maladii, re-
fractar la profețiile temerare.

Un alt redutabil etnolog, Romulus Vulcănescu, 
respinge irevocabil aserțiunile de sorginte Cioran-Țur-
canu: „În adâncul codrilor sau al pădurii... localnicii 
duceau o viață de străjeri, nu așa cum a fost conside-
rată: când „Retragere din istorie”, când „anistorism”, 
„boicot al istoriei” (Lucian Blaga)... Nimic mai neade-
vărat. Din codri și păduri, autohtonul a dus o luptă pe 
viață și pe moarte cu cotropitorii”.

An  nomiile logis  ce ale interpretărilor fenome-
nului respec  v nu se exclud reciproc. Mai curând se 
completează. Or, an  cii ne-au lăsat axioma: „De obi-
cei, adevărul e la mijloc”. Adică fi ecare descinde și 
revine spre un adevăr numai lui cunoscut. E fructul 
iluziei infi nite căzut din arborele cunoașterii mis  ce.

SELECȚII DIN TOPONIMIA ISTORICO-GEOGRAFICĂ FORESTIERĂ

Conform numeroaselor inves  gații arhivis  ce (M. Gherman ș. a.), terminologia silvică devi-
ne un dialect comunicațional din  mpuri imemorabile. Fitonimul „pădure” e atestat în paginile 
cronicilor din 1515, „pădurean” – din 1590, „zăvoi” – 1520; iar noțiunile arboricole „ulm” – din 
1437, „pal  n” – 1600, „păducel” – 1436, „plop” – 1429, „lasă” (răchită) – 1589, „nuc” – 1549, 
„jugastru” – 1515, „pojărit” (incendiat) – 1426, „priseacă” (teren defrișat) – 1546, „rediu” – 1458.

Fondul lexical etnosilvic încorporează circa 30 de denumiri populare sub  tulatura „lemn”. 
Din ele vom nominaliza doar descendențele duhovniceș  : lemn domnesc, lemn sfânt, lemnul 
Domnului, lemnul Maicii Domnului, lemnul lui Dumnezeu...

Biserica de lemn a Mănăs  rii Săpânța-Peri este 
cea mai înaltă biserică de lemn din lume. Con-
strucția are o înălțime totală de 78 metri, se 
afl ă pe malul Tisei și a fost realizată în perioada 
1998–2003. Turla mănăs  rii este vizibilă de la o 
distanță de cinci kilometri peste Tisa și poate fi  
admirată de românii din Transcarpa  a, regiune 
a Maramureșului istoric din Ucraina.
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Terminologia fores  eră strălucește și în geografi a toponimismului rural: Codreni, Codru, Codrul 
Nou, Codreanca, Codrenii Noi, Cărpineni, Cornova, Curătura, Aluniș, Braniște, Dumbrăveni, Dum-
brăvița, Frunza, Frunzeș  , Frunzăuca, Poiana, Plopi, Pădureți, Rădeni, Rădiul de Jos, Rădiul Mare, 
Stejăreni, Teia... De asemenea și mediul urban tehnicizat e înnobilat cu lirismul terminologic fores-
 er. E sufi cient să reproducem numai denumirea străzilor capitalei: Arborilor, Arțarului, Bradului, 

Caișilor, Cornului, Crângului, Crinului, Dumbrăvii, Dumbrava Roșie, Floreni, Ghioceilor, Lalelelor, Lili-
acului, Luncii, Nucarilor, Nufărului, Pădurii, Salcâmilor, Toporașilor, Vișinilor, Zăvoiului...

Invocată chiar parțial, toponimia fores  eră se evidențiază dis  nct, strălucește prin mărgări-
tarele sonore, tandrețe, eleganță, copleșește prin lirism, cons  tuind o salbă a graiului strămoșesc.

LĂCAȘE DE RELIGIOZITATE ȘI SPIRITUALITATE

Ambianța de taină și liniște potrivită pentru comunicarea cu cerurile, o moștenim ca pe 
o supremă binefacere de la pădure. Anume aici, în tăinuite oaze de frumusețe au fost c  tori-
te mănăs  rile, lăcașele ce au stat la temelia culturii naționale. Scripturile vechilor mănăs  ri 
Neamț, Humor, Moldovița, Căpriana, Bistrița, Hâncu, Japca, Condrița ne-au lăsat drept moște-
nire cărți și manuscrise de excepțională valoare. Ștefan cel Mare c  torise numeroase lăcașe de 
cult, adeseori se retrăgea în liniștea chiliilor pentru a medita asupra des  nului țării năpăstuite. 
„C  toriile amplasate la umbră de codru ori sub streașina norilor, mănăs  rile Basarabiei sunt ca 
niște perle de frumusețe și zidire sufl etească”, consemna poetul Nicolae Dabija. Ele asigură du-
hovnicia plaiului. Mănăs  rea Căpriana este o străveche c  torie a lui Alexandru cel Bun, inaugu-
rată la 1492 într-un fascinant peisaj fores  er. De asemenea, mănăs  rea Hâncu (1678), Saharna 
(1777), Vărzăreș   (1420), Japca (XVII), Hârjauca (1740), Țâpova (1776), Dobruja (1782), Curchi 
(1773), Rudi (1777), Condrița (1783), Răciula (1794), Zloți (1943). 

Actualmente, aceste lăcașe restaurate revendică funcționalitatea lor primordială, sfânta 
lor menire. Zidite sub oblăduirea străjerilor verzi, mănăs  rile rămân cetățile teologismului și 
existenței etnice, iar arborii – mesagerii divinului, meniți a oblădui frunțile obosite ale enori-
așilor. Prin ramurile avântate spre înălțimi trimit Domnului bunele făptuiri ale omului, predau 
beznei pentru înhumarea subterană sacrilegiile, nelegiuirile comise de om din neș  ință. Mare-
le intelectual Pavel Florenski scria încă la 1920 (într-o corespondență adresată lui V. Rozanov): 
„Crengile copacilor se în  nd ca niște degete, de parcă ar vrea să-ți pipăie sufl etul, îți a  ng fața, 
nu întâmpină nicio împotrivire, iar taina lumii ți se strecoară prin toți porii”. Aceeași comuniune 
telurico-cosmică, depozitată în subconș  entul enoriașilor și al arborilor, e refl ectată și în ver-
sul poeților: „Copacii-n văzduh / cum lunecă demn – / sunt mai puțin lemn / și mai mult duh” 
(Nicolae Dabija); „Sus ramura bradului, / Jos creanga mărului. / Două brațe veșnic spre mine 
în  nse” (Gr. Vieru).
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O altă glorioasă fi lă din duhovnicia noastră s-a plăsmuit tot în templul fores  er, lăcaș unde 
peregrinau sfi nții părinți. Crâmpeie din pagina acestei dumnezeiri a evocat pentru pioasă cins  re 
Prea Cuviosul Arhimandrit Cleopa Ilie, inserată în volumul „Ne vorbește părintele Cleopa” (Editu-
ra Episcopia Română, 1996, vol. 5, p. 154): „În toamna anului 1930 am cunoscut pe Sfântul Cuvios 
Ioan, un mare rugător și călugăr cu viață sfântă. Tot în acea vreme am cunoscut alți părinți iubitori 
de liniște care trăiau în pădurile din apropiere (este vorba despre împrejurimile mănăs  rii Sihăs-
tria), Ieremonahul Partenie, Vasian de la Sihla, schimonahia Isidora, monahul Cleomida, Zenovia 
și Magdalena, ierodiaconul Cristofor, nevoitor aproape de schitul Sihla, monahinele Antonina, Eu-
frosenia și Pangra  a, monahul Timotei, Ilarion și Nicodim... Pe toți aceș  a i-am cunoscut și m-am 
folosit duhovnicește de nevoința și sfaturile lor. Dumnezeu să-i numere pe toți în ceata sfi nților!”

PURURI SĂ ELOGIEM FRATERNITATEA NOASTRĂ VEGETALĂ

Încă pe la 1680, Doso  ei caligrafi a primele fi le din vasta cronică fores  eră națională. 
În Psalmul I ci  m: „Și frunza sa.../ Ce pre toată vremea va sta verde”. Un elogios poem dedică 
pădurilor Alexandru Hâjdeu, in  tulat „Codrii Moldovei”: „Codrii-o, născători și purtători ai sla-
vei noastre: / Bogdanii s-au născut și au crescut la umbra lor, / Și s-au îmbărbătat, sfruntând 
năpaste, / Ș-au suferit și ei cu-al meu popor. / Ș-au pus pe fugă oș   codru natal, / Și au înfrânt 
noroade de vrăjmași; / De când i-a îmbrăcat în zale Decebal, / Codrii Moldovei ș  u a fi  ostași”.

Încă Constan  n Stama  -Ciurea atenționa societatea basarabeană asupra pericolelor ce 
planau asupra veșmântului de smarald al plaiului, invocând un argument drama  c din arsena-
lul pângăririlor fores  ere: nenumăratele care cu mangal se duceau tocmai din codrii Orheiului 
la Odesa, iar un car de mangal costa 10 ruble, pe când o găină 3 ruble. 

Grigore Ureche semnala respectuos pentru posteritate: „Că au pus Ștefan Vodă de au arat 
cu leșii o culme de deal la Botoșani și au sămănat ghindă ș-au făcut dumbravă mare, de iaste 
până astăzi copaci mari”.

 O referință la fenomenul dat găsim și în „Predoslovia” lui Ion Neculce: „Iar pentru Dum-
brava Roșie, cum că au arătat-o Bogdan-Vodă cu leșii, Miron Logofătul au lăsat de ne-au scris. 
Dar aceea dzicu să nu fi e basnă” (p. 266).

Vasile Alecsandri a plăsmuit poemul roman  c de elogiere istorică „Dumbrava Roșie”, unde 
evoca sacrilegiile plă  te pentru protejarea Europei de cruciadele asia  cilor (a turcilor, tătarilor, 
ungurilor etc.). Deznodământul glorioasei bătălii din Codrii Cosminului e abordat în capitolul 
opt al poemului, in  tulat „Aratul”, când leșii luați ca prizonieri sunt înjugați pentru a ara pă-
mântul pângărit ca să planteze păduri. (E. Alexandrescu, D. Gavrila, Ch., 1999, p. 125).

Tratatul lui Nicolae Iorga „Istoria lui Ștefan cel Mare” (1904) include un capitol istorico-ar-
 s  c de 12 pagini, sub genericul „Lupta de la Dumbrava Roșie”.
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George Coșbuc elogia aceeași glorie ștefaniană: „Și punând dușmanii-n juguri / Ei au sfărâ-
mat sub pluguri / Sângele Dumbrăvii Roșii”. Aceste argumente au inspirat ipoteze cu referințe la 
pionieratul nostru istoric în cul  varea pădurii: „Dumbrăvile roșii semănate de Ștefan cel Mare 
la Botoșani și Cotnari au fost create înainte de anul 1500, deci cu aproxima  v 200 de ani înain-
tea împăduririlor făcute de Petru I de la Lindulov și Taganrog. Aceste dumbrăvi sunt primele și 
cele mai vechi lucrări de împădurire din lume” (Ion Z. Lupe).

Moștenire de la an  cul Titus Lucrețius Carrus este un mare adevăr despre fenomenul ve-
getațional: „Natura și verdele nu încheie, nu termină. Atât că ne sugerează înțelepciune și feri-
cit-preafericit e cel ce ș  e să citească verdele”. 

 Asupra importanței ci  rii verdelui a stăruit și Alecu Russo: „Moldova are și ea analele sale, 
scrise pe frunzele codrilor...”

Obsedat de descifrarea tainei verzi, Vasile Vasilache exclamă aproape disperat: „Domnilor 
atoateș  utori... Lămuriți-mă și pe mine de unde s-a luat clorofi la asta?.. Răscolit sunt până la 
lacrimi de verdele ăsta...”. 

Iulia Hasdeu fascinează printr-o metaforă dedicată verdelui terestru: „marea de smarald”.
Grigore Vieru, de asemenea, freamătă îndelung asupra culorii enigma  ce: „Un verde ne 

vede... Cred că nu scriam niciodată acest vers, dacă nu-mi limpezeam fruntea și ochii în apa 
izvorului, în verdele ramului”.

În spectrul croma  c strămoșesc, verdele vegetal e califi cat ca simbol începând cu mileniul 
VI î. Hr., înregistrând o legendară cronică istorico-culturală.

REMINISCENȚELE PUSTIIRILOR FORESTIERE

Scriitorul și poli  cianul francez F. Chateaubriand (1768-1848) semnala vinovăția „regelui” 
naturii față de veșmântul arborescent as  el: pădurile au mers înaintea omului, pus  urile au 
venit în urma lui.

În poemul „Doina”, Mihai Eminescu aver  za epocal națiunea sa: „Codrul – frate cu româ-
nul – , / De secure se tot pleacă / Și izvoarele îi seacă / Sărac în țară săracă!”.

Referindu-se la prosperitatea istorică a meleagurilor pales  niene, Alexandru Vlahuță 
sancționa dur întreaga umanitate: „Cu fi ecare arbore cădea o fărâmă din puterea acelei minu-
nate vieți. Și când s-au dus toate pădurile, pus  u și uscăciune au rămas și pe pământ, și-n su-
fl etele omeneș  ”. Aici sunt invocate reminiscențele copilăriei umanității fores  ere conservate 
în subconș  entul ei. Ion Druță revine la sensibilitatea istorică în s  lul său, al furtunii emoțio-
nale, dezlănțuite în dulcele s  l autohton: „Câmpia Sorocii... O fi  crescut cândva pe aici, odată, 
demult, păduri adânci și dese. Le-o fi  ars vreun pojar, le-o fi  pus  it vreo furtună...”. Nostalgia 
gene  că, fatalismul druțian alimentează renascen  smul providențialității an  cipat de Alexan-
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dru Vlahuță: „Se duc pădurile noastre, ca niște răni rămân urmele lor. Răni de moarte pe trupul 
țării. Aș zice că-ncepe sfârșitul lumii noastre. Ce poți să faci? Cum o vrea ăl de sus...”.

Același ecou al regretului sedimentat în memoria istoriografi că moștenim și de la Lucian 
Blaga: „Păduri s-au s  ns / Și rând pe rând / Oamenii în umbră s-au retras / veșminte de pământ 
luând. / Dar șipotul, el a rămas ”.

În eseul cu  tlul fi tologic „Un popor vegetal”, Ana Blandiana releva ontogeneza noastră 
coborâtoare spre botanismul rudimentar, renaturalizator, când epocile istorice erau guvernate 
de inocența vegetală de până la debutul atrocităților din epoca zoologicului bes  al: „Am fost 
cândva arbori? Am fost cumva plante? Cu siguranță că da...”, își răspunde scriitoarea. 

Mircea Eliade, de asemenea, revigorează integritatea antropologicului cu cea a fi tologicu-
lui: „Misterioasa încăpățânare a vegetației” a supraviețuit „prin munți și prin păduri ca strămo-
șii noștri, care nu aveau altă vină decât cea de a se fi  „născut în calea răutăților”.

Valențele umanizatoare ale fores  erului Ion Hadârcă le etalează cu orfi smul spiritual arha-
ic-medieval: „Pădurea, / Ce ne-a purtat în trunchi / Până-n zori, / Ne-a făcut jumătate oameni, 
/ Jumătate viori”. Pentru el arborii „Prinși în duhul înverzirii” ori a înfl oririi reprezintă o „enigmă 
ver  cală”. La Ion Hadârcă, „stejarul-Părinte” este demnitarul demnităților noastre.

Ca niște sirene aver  zatoare au vibrat lirele cu mesaje prosilvice protectoare în toate epo-
cile literaturii naționale: „N-aș vrea ca generația mea să fi e învinuită că de răul ei a dispărut o 
singură plantă de pe pământ – fi e ea, planta aceea, chiar pelinul...”, scria disperat Andrei Lupan, 
conș  ent de vinovățiile inevitabile ale generației prizonierate de o epocă dirijată de căpetenii 
delirante. Animatorul public al ecologismului epocii respec  ve, scriitorul Gheorghe Malarciuc 
defi nea unicitatea peisajului național, ce ne crește în brațele lui gingașe, ca un „Pe  c de pă-
mânt, cam cât ar paște un melc, vorba bătrânilor...”.

Publicistul ecologist Alecu Reniță defi nește suges  v mesajul umanizator al verdelui dom-
nitor: „De la acea trecătoare, dar veșnică „Frunză verde”... și până la „Fiind băiet păduri cutre-
ieram” e un întreg tezaur de spiritualitate”.

 „Însuși simbolul vitalității pământului – frunza verde – a devenit refrenul tuturor cântece-
lor populare” – generaliza Ion Druță în 1987.

Ion Vatamanu rămâne la aceeași stringentă actualitate: „Pentru a ne menține ca spirit 
trebuie să învingem pe ambele fronturi: poluarea naturii și poluarea conș  inței omului”. 
„Poate stejarul, numai stejarul / Poartă inelele vremii de foc”, el e asanatorul patologiilor 
morale; subiect prezent în poemul „Disc de stejar viteza 1/33”: „El este pactul verde, / chin-
tesența / Zeul Trăirilor / în pact / cu Zeul Adormirilor... / El este lecția noastră de bună-pur-
tare / cu toate cele înconjurătoare / ...El sieși calendar lăuntric / sub scoarță-și răsfoiește 
veacul viu, / ...Zeu verde / Zeu-minune / Râde-n coperte, / Arde-n cărbune/ frunzele spun, să 
mai stejărim”. Poetul evocă sub  l exilul fores  er, diaspora arboricolă forțată de atrocitățile 
colonialismului: „Bine ai face să treci / peste cordonul acestei crenguțe și chiar peste vama 
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de sud a Ramului natal / tăiat dinspre mare”; „Tragedia cea mai românească a acestui arbore 
de neam / E că ramul de sub noi / Tot noi eram”. După admirabila sinteză a naturalității și 
spiritualității, Academia urmează să breveteze novația poetului Ion Hadârcă în galeria valo-
rilor silvice sub genericul doso  eizării teiului: „Doso  ei Doso  ei – / Teodoxafi lul ei / Dosofi a 
teiului / O înveți din Doso  ei / Ca din foile de tei / Cartea Doso  eiului / ...” „Frunzărită pe alt 
ram / Sanc  tatea sa Varlaam”.

Nostalgia demnității stejăritoare se declanșează uraganic și la Viorel Dinescu: „Stejarii 
crescuți peste osemintele noastre lipsite de glorie / Se vor usca încet pierzându-și frunzele cu 
fi ecare toamnă. / Vor rămâne de-a lungul veacurilor doar erorile noastre / mai nepieritoare 
decât arama”. Poetul gălățean dedică un superb imn verdelui doinitor: „a început să plouă cu 
plicuri verzi, ca să scap de ploaia de plicuri / cu care mă bombardează copacii / de mânie îmi 
voi schimba adresa / poate pe altă planetă”. Poetul fl uvializează infi nitul verdelui: „Râuri de 
verzi curg pe deasupra copacilor” în „noaptea înverzită”. Viorel Dinescu e mesagerul vital al 
arborescenței: e pădurarul ce visează să reînverzească până și „clanțele de la uși și ferestre”, tot 
el asistând cum „haltele” subteranului au transformat un arbore în cărbune.

Marele fi lozof al veacului XX Petre Țuțea asemăna fi ința națională cu vigurozitatea ontolo-
gică testamentară a pădurii: „Popoarele sunt ca pădurile, în care găseș   copaci viguroși, cioturi, 
hoituri, plante chircite. Privită din afară și de departe, pădurea pare grandioasă”.

Mihai Eminescu spune că din ghinda romană sădită aici a crescut un stejar viguros: „Un 
popor bătrân și unul tânăr sunt două ramuri din copacul omenirii, dar care s-au despărțit de 
mult și s-au deosebit de mult” („Opera poli  că”, vol. II).

Subiectul ecosilvic este un element indispensabil, defi nitoriu al creației poetului Nicolae 
Dabija, descendent din mediul ruralosilvic (Codreni) din sudul republicii, venerat în poezia in  -
tulată emblema  c „Urmele lui Dumnezeu”: „Pădurea din jurul satului meu / prin ea s-a plimbat 
Dumnezeu, / Ce vezi nu-s izme albe, cicori albăstrii – / sunt urmele încălțărilor Lui. / ...Frunza 
aici nu conspiră. / Nici izvorul nu minte / Vântul din iarbă, / și stânca și ulmii – / totul este la fel 
de la facerea lumii”. Poetul fi ințialității intuiește o gamă de sen  mente psihologice, peisaje es-
te  ce și drama  ce personalizate din mediul fores  er de la baș  nă: „Crescând între copaci, am 
auzit nu o dată arbori care o  ează... Am văzut copaci cu fl ori înlăcrimate. Pomi gă  ți de nuntă. 
Arbori pregă  ți de înmormântare. Arbori veseli...”.

Conform propriilor confesiuni, anume ambianța pădurii Bișcotarilor fusese laboratorul be-
nefi c, unde poetul a scris primul său volum de versuri in  tulat „Ochiul al treilea”. Volumul inclu-
de o poezie de mo  vaționalitate tema  că: „Sâmbătă, plecam acasă – / într-un sat de pădure-n 
ogrăzi / cresc ierburi sălba  ce, vulpi / se strecoară-n amiază pe străzi”.

Pădurea ca en  tate se profi lează prioritar în poemul de o largă rezonanță socială și ar  s-
 că in  tulat „Baladă”: „Cât pădurile ne dor / Mai avem un viitor, / Cât trecutul ținem minte – / 

Mai există lucruri sfi nte”.
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În creația poe  că a lui Nicolae Dabija sesizăm întreaga gamă cons  tuentă a ecosistemelor 
naturale, el personifi cându-le valorile bioecologice, e  co-ar  s  ce, material-culturale, teologi-
cale... Suges  vă în sensul dat este poezia in  tulată „Memoria copacilor”.

Poetul intuiește, suferă carnal-fi ziologic drama de la amplitudinea „cariului ce lucrează 
în aguzi...” până la „pădurile, prin care trec, par mai mâhnite”, poetul dând glas muțeniei lor 
sfâșietoare: „Când pomii sângeră pe deal, / și brazii toți se fac tămâi, / ...Ard fulgerele-n brazi, 
/ Între două bătăi de inimă se usucă un tei”.

Tema  ca silvocinege  că cons  tuie o permanență a creației publicis  co-eseis  ce a scriito-
rului. Nominalizăm aici doar unele  tluri confi rmatoare: „Stejarul unirii”, „Ul  mul lup”, „Codrii 
Cosminului”.

PĂDURILE NOASTRE
(fragment)

Ciudat cum noi, românii, n-am păstrat dragostea pădurilor. Și doar suntem copiii codrului, 
prin jumătate din trecutul nostru. Doina acolo am învățat-o, acolo am crescut și ne-am înmulțit, 
de-acolo am roit la câmp. Și arme din stejarul lui ne-am făcut, și mântuire în lăuntru lui ne-am 
afl at, de câte ori un val mai greu a trecut peste noi… În toate cântecele de demult ale poporului 
nostru afl ăm răsunetul acestei sfi nte iubiri seculare: 

 Eu mă duc – codru rămâne,
Plânge frunza după mine.
Încetul cu încetul ne așezăm in muzeu toate darurile și bogățiile fi rii noastre, tot sufl etul 

nostru – frumosul nostru sufl et de odinioară. 
Ce trist își cântă codru doina înstrăinării lui – în bubuitul greu al topoarelor, în țipătul de bes  e 

lacomă al ferestrăului… eu, zi și noapte, aud jalea codrului care se duce… Ce trebuie să-și spună vulturii, 
când văd ei de sus, năprasnica surpare a împărăției lor, pe care erau deprinși s-o creadă veșnică! 

Se duc pădurile noastre. Ca niște răni rămân urmele lor. Răni de moarte pe trupul țării. Ai 
zice că-ncepe sfârșitul lumii noastre. Ce poți să faci? Cum o vrea ăl de sus.

Copacii, prin frunzele lor, cu apa pe care o trag de la adâncimi considerabile prin vițele 
rădăcinilor, cumpănesc mânia vânturilor și reglează schimbările atmosferice, având chemarea 
și pu  nța de a vorbi cu norii despre nevoile pământului. Ei sunt sănătatea și îmbelșugarea, 
mândria și sărbătoarea pământului. 

Iubiți copacii! Ei sunt izvorul, ocro  rea și poezia vieții. Iubiți copacii! Au fost popoare, care 
s-au închinat pădurii. Acelea păstrează și azi, ca și în vremea de demult ceva proaspăt și robust 
în sângele lor – ceva din eterna  nerețe a zeilor. Pădurea e cel dintâi templu și va fi  cel din urmă 
refugiu al omenirii.
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Ce bogăție de viață era odinioară în Pales  na! Dar în Grecia! Și cum s-a dus. Cu fi ecare 
arbore cădea o fărâmă din puterea acelei minunate vieți. Și când s-au dus toate pădurile, pus  u 
și uscăciune au rămas și pe pământ, și-n sufl etele omeneș  .

Alexandru Vlahuță, 1926

IMPERATIVELE TEZAURULUI VERDE

Arborescența și-a picurat farmecele sale în sferele cugetului și duhovniciei din fi ința noas-
tră, „iată de ce ele îl cap  vează, îl atrag pe român cu o putere neînvinsă” (Alecu Russo), gene-
rând tripla fraternitate: duhovnicească, spirituală și materială. Dacă pădurea-i „țara prinsă-n 
mii de rădăcini” (Andrei Ciurunga), apoi rămurișul, ale sale camufl ate accesorii, leagă irevocabil 
sufl etele locuitorimii de baș  na lor. În formidabilul eseu, nominalizat anterior, Alexandru Vla-
huță numea pădurea „mândria și sărbătoarea pământului”, „poezia vieții”, iar renumitul silvi-
cultor Constan  n Bândiu o aprecia drept „sarea și cumințenia pământului”. Și tot dumnealui, 
în merituoasa postură de este  cian fores  er, formula un adevăr indiscutabil: „Dacă vreți să 
ș  ți unde se afl ă poezia, v-o spun eu: în tei, salcie, mesteacăn...” Decanul universitar sucevean 
Ioan Milescu citează o defi niție de valoare a fundamentalismului e  co-este  c: „Pădurile sunt 
obrazul unei țări”, iar Nistor Bud defi nește elocvent sufl e  smul silvic ca potențialitate spiritua-
lizatoare: „Natura este mama pădurii, iar pădurea-i împărăția sufl etului meu”.

Clipa de taină i-a „amin  t” poetului Nicolae Dabija o pierdere neînregistrată în cronici mu-
zeale: plantele vorbeau cândva în graiuri demult uitate pe pământ. Intuiția scriitorului evocă 
obârșia sa fores  eră, leagănul țesut din taine, miracole: „aplec urechea la stejarul gros / aud în 
trupul lui țambale”. Muzicalitatea arboricolă dabijiană este  zează fi nalitatea, funebrul trunchi 
blagian: „Ascult cum crește-n trupul tău sicriul”.

Zbuciumul ireconciliantului ocean verde era asemănat de poetul Alexei Mateevici cu cel din 
cetatea asediată a graiului matern: „Limba noastră-i frunză verde, / Zbuciumul din codrii veșnici”.

 Peste jumătate de veac, Grigore Vieru extrapolează vitalitatea fores  eră asupra monu-
mentalității Cărții eminesciene, care a eternizat pădurea românească, precum și pe cea ideală, 
universală: „Așezați-mi-o ca pernă / Cu toți codrii ei în zbucium”.

Prefațând volumul vierean „Un verde ne vede”, Mihai Cimpoi consemna: „În poezia aceas-
ta Grigore Vieru operează cu unul din simbolurile sale preferate: pădurea ca fi ință și lăcaș”. Un 
eseu dedicat aceluiași poet se in  tulează „Veghea universală a verdelui” (1987). Leo Butnaru 
atribuia verdelui postura de domnitor al culorilor.

Vasile Romanciuc a dedicat litanii statuilor verzi ce au inundat ca niște fl ăcări purifi catoare 
spațiul vital: „Să plantăm în lumină arborii, fremătătoare izvoare, / În care sufl etul nostru se 
vede. Oglinzi ce vibrează ca niște conș  ințe sensibile neajutorate, arborii viețuiesc și mor cu 
demnitate în picioare, spre deosebire de confrații lor vorbitori. A simți verdele înseamnă a 
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te coperi de supremația moralității, domnia inocenței, a coborî spre suferindele rădăcini care 
dobândesc vlaga pură din infernul subteran: „Și-adânc, în rădăcină, pădurea se ascunde... Ră-
dăcinile lor țin roca, pe care / Anul nostru de naștere-i scris”.

Poeme elogioase dedică Vasile Romanciuc frunzei căzătoare dornice de a se întâlni cu 
rădăcinile veșnic truditoare: „Frunză căzătoare / Și nemuritoare! / Uite, cade frunza la pământ 
/ Și eu măcar n-o-ntreb dacă o doare / ...De frunza lui ca de o verde respirare / E aeru-n jur 
colorat. / Frunzișul arboricol doinește aidoma sufl etului omului protejat de ramurile din tulpina 
corpului său: „ascult în codru cum șoptește frunza, / Ce tremură pe ramuri de stejar; / Prea 
poate-i o legendă veche-veche, / Rămasă de la primul cronicar...” Poetul deleghează mai întâi 
inima – singura devotată slujitoare – să citească enigmele muzeului verde: „Trec prin pădure – 
inima iară și iară / O veche taină încearcă să înțeleagă: / De ce dintr-o tulpină se naște-o vioară? 
/ Iar dintr-o vioară – o pădure întreagă?”

Liviu Damian asemăna verdele cu verbul matern: „Verde matern, verb matern – / Codrul te 
vede veșnic verde”, imposibil a le separa: „Cum să ne rupem de pădure / unde chiar sufl etu-a 
crescut / precum o ederă fl ămândă / pe ramura / de fag durut?”.

Mihail Garaz a vibrat decenii la rând în unison cu durerile pădurilor Suslenilor natali: „Nu 
se mai văd nicăieri / Urme adânci de copite. / ...Un pom întomnat, desfrunzi, / Numai tulpina 
mai sângeră / Și curge necunten spre lume...”.

Ion Gheorghiță medita nostalgic asupra paternității codrului anonim: „Am întrebat pădu-
rea: „– Unde ți-i mama? / Și pădurea s-a-nverzit către stele”.

Leonard Tuchilatu an  cipa delirul actual prin metafora arboricolă: „Sunt roadele amare 
ale unui copac / Rădăcinile căruia atârnă în aer”.

Ion Vatamanu emigrează din Bucovina fagilor spre stejarii codrilor: „Dar e fagul ca și mine 
/ Prin păduri bucovinene / Înfrunzește din tristețe, / Cade frunză în poeme”. În refugiul său se 
tămăduia cu frunza-patrie: „Frunza cântă pe copac, / Iar copacul pe meleag, / Iar noi doi – în 
umbra lui, / Îi cântăm pământului”.

Petru Zadnipru a plăsmuit veritabile tratate de lemnologie: „Din lemn se fac viori, / Din 
lemn se fac sicrie. / Din lemn e foaia albă, / Pe care mintea scrie... / Doar pentru cel ce are / 
Înaltul sens de om / În orișice-ntâmplare / Rămâne lemnul Pom”. 

Pădurea ca subiect ar  s  c e prezentă în lucrările multor prozatori. Nominalizăm aici doar 
romanul lui Liviu Rebreanu „Pădurea spânzuraților” (1922), nuvela lui Ioan Slavici „Pădurean-
ca”, romanul lui Alexandru Paniș „Hoții de pădure” (1982, 1995), romanul lui Ion C. Ciobanu 
„Codrii”.

Reproducem în scop informa  v generalizarea importantă făcută de Emil Alexandrescu și 
Dana Gavrilă în studiul lor privitor la arborii admirați de unii scriitori: „Dacă la Eminescu avem 
teiul și salcâmul ca imagini simbolice ale poetului, la Alecsandri avem bradul ca și la Bogdan 
Petriceicu Hasdeu, la Blaga avem gorunul...” (p. 352).



– 95 –

Idealitatea fores  erului eminescian, fondul lui de universalitate se ex  nde în metafora 
fi lozofi că stănesciană: „Din punct de vedere-al arborilor, / soarele-i o dungă de căldură, / oame-
nii o emoție copleșitoare... Ei sunt niște fructe plimbătoare / ale unui pom cu mult mai mare!”. 

Aceste metafore de ontologică valoare au un efect aproape hipno  zator, ne repun în fața 
verdelui ca primordialitate, lira stănesciană amplifi că surâsul enigma  c al sfi nxului vegetal: 
„Acel cuvânt îl visez / care a fost la-nceputul lumilor lumii, lemnul / arbore cu verzi urechi”.

Pe lângă faptul croma  zării imaginii pământului, pădurile mai aroma  zează atmosfera, 
conferindu-i miraculoase parfumuri sesizate de Nicolae Iorga în drumeția sa basarabeană (pe 
i  nerarul Soroca–Vadul lui Vodă): „Era în aer o mireasmă de tei, cântau privighetorile de o 
parte și de alta a pădurilor de pe mal: mai era nevoie să-mi spună cineva ce țară e aceasta! 
O cunoșteam din rădiurile Botoșanilor, din codrii Vasluiului, din găurile dunărene... doar era 
mireasma țării mele și aceasta nu înșală!”. 

Drept cel mai potrivit epitaf al lumii trecătoare, poetul Grigore Vieru l-a selectat pentru 
piatra sa funerară pe aceasta: „Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi !”. Simpleții verdelui genial vrea 
poetul să semene, lui îi aduce cel din urmă pios omagiu. E prețul și tributul dăinuirii sub zodia 
lui protectoare și alimentatoare.

PĂDUREA
Nimica n-are ca pădurea mai multe farmece s-atragă
Un sufl et ce iubește taina frunzișelor cu umbră dragă
Și nicăieri nu poți mai bine de lumea-ntreagă să te pierzi
Decât pe-ngustele potece sub bolțile cu frunze verzi.
Frumos e muntele ce-nalță spre ceruri fruntea lui semeață,
Frumos e câmpul ce se-n  nde ca și o mare de verdeață,
Frumoasă, marea liniș  tă sau cu talazul răzvră  t,
Însă nimica cu pădurea nu poate fi  asemuit.
Ea n-are-n sânul ei castele, dar soarele când o izbește
O populează cu fantasme, și cântu-o face de vorbește,
Ș-aci zăreș   palate-nalte, ș-aci, când ele se desfac,
Ridică vocea orice frunză și-n om se schimbă-orice copac.
Și câte gânduri nu deșteaptă câte-un stejar mai vechi, ce ș  e
A veacurilor dispărute povestea cea de bărbăție,
El, ce sub umbra lui bătrână s-adăpostească a putut
Câte-un Mihai al țării noastre, trăit și mort necunoscut.
Pădure, cine nu iubește suava ta melancolie,
Tu ce ridici spre ceruri brațe visându-ți dulcea poezie,
Și care om venind în  ne nu se pricepe înălțat,
Cu rănile în piept închise, cu doru-n sufl et alinat?



– 96 –

Poetul dacă se așează la vreo răspânt’e cu fântână
Vorbește cu izvoru-albastru de-a codrului frumoasă zână,
Ce se tot face nevăzută de când nu sunt nici frați de cruci,
Nici verzișori frumoși ca zmeii, nici poteră și nici haiduci.
Și cântecele ce deșiră îi sunt adesea însoțite
De milioanele de frunze în soare-apune poleite,
Iar apa alergând la vale, cu un murmur nedefi nit
Le duce fără de-a ș   unde și nici de unde i-au venit.
Ciobanul dacă se zărește printre desișul tău cel verde,
De rând de-ar fi  la-nfățișare, înfățișarea lui și-o pierde,
Și ca-ntr-o cadră ce-ar cuprinde pe un păstor al lui Virgil
Se-n  părește o idilă pe chipu-i încă de copil.
Îl vezi alăturea cu mieii, pe care blând îi păstorește,
Cu pieptul gol, în vânt cu părul ce alba față i-o umbrește,
Ca-n vremuri clasice de simplu, dar și frumos și fericit
Precum n-a fost până acuma de nimeni încă-nchipuit.
Voinicul dacă pe sub seară și-adăpostește-a lui comoară
De dragoste înfl ăcărată sub umbra ta ce-l înfășoară,
Din om ce este-l faci să pară ca sântu Gheorghe de măreț
Și tremură sărmana fată sub buza lui de îndrăzneț.
Pădure, cadrul tău convine la bucurie și durere…
Dar cântecul ce pe-a mea buză începe azi a tresălta
Din nou ca să răsune liber și să reia a lui putere,
Pădure, are trebuință de cadrul și de umbra ta.
Cu gândurile mele singur aș vrea ca să mă pierd în  ne,
Să simt o dulce voluptate sorbindu-ți aerul cel viu,
Să nu mai s-afl e om să ș  e nici de-al meu nume, nici de mine,
Și tot așa să nu mai fi e nici om de care eu să ș  u.
Tăcut, sub frunze ca nălucă să mă strecor fără-ncetare
Pe unde locul mai sălba  c s-ar întâmpla în drumul meu,
Iar dând uitării lumea-ntreagă și eu s-am parte de uitare,
Rănit de lupta unei viețe pe care n-am cerut-o eu.
Spre soarele ce se ridică să cânt cu frunzele ce cântă,
Cu paserile modulându-și concertul lor neîntrecut,
Cu șop  toarele izvoare ce-n armonie se frământă
Pe patul de-albe pietricele ce le e vecinic așternut.
Și cufundat prin al meu sufl et în armonie și verdeață,
Răpit din visele frumoase ce-n al meu cuget s-ar ivi,
Să simt și lumea să-nțeleagă că de-are traiul vreo dulceață,
E de-a uita că-l porți pe umeri ș-amenință a te strivi.

Alexandru Macedonski
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„Împărat slăvit e codrul, / Neamuri mii îi cresc sub poale, 
/ Toate înfl orind din mila / Codrului, Măriei Sale”.

M. Eminescu

CAPITOLUL  IV

PERSONALITĂȚILE SILVICULTURII 
NAȚIONALE

I

ARISTOCRATUL SILVICULTURII – DR. IU. CRAVCIUC

La începuturi au fost publicațiile, prelegerile, studiile, cărțile, comunicările, simpozioanele, 
pledoariile memorabile în domeniul silvologiei naționale ale dr. Iurie Cravciuc... Apoi, peste 
ani, am fost onorat să ac  vez sub oblăduirea sa în cadrul Comitetului de Stat pentru Ocro  rea 
Naturii. Era onorabil pentru mine să-i admir splendoarea umană irepetabilă și individualitatea 
profesională. Tactul, bunul simț și respectul erau religia dânsului organică, neimitată, ci moș-
tenită, asumată și promovată ca un cod comportamental profesional și uman. N-a cedat și n-a 
trădat principiile sale morale, indiferent de conjunctura administra  vă imprevizibilă, adeseori 
nocivă și distruc  vă din epoca cu osatură și făcătură ideologică.

Din 1946, Iurie Cravciuc a făcut parte din Comisia pentru Ocro  rea Naturii din cadrul Aca-
demiei de Ș  ințe, iar în perioada 1978-1983 a fost șeful Laboratorului pentru preîntâmpinarea 
uscării stejarului, unde erau angajați circa 15 specialiș  , a elaborat valoroase studii de impor-
tanță vitală pentru silvologia națională: „Creșterea plantațiilor silvice produc  ve în Moldova” 
(1969), „Pădurea și ocro  rea naturii în Republica Moldova” (1983), „Rezervațiile și monumen-
tele naturii din Moldova” (coautori V. Verina, I. Suhov – 1976), „Starea și perspec  va dezvol-
tării silviculturii în Republica Moldova” (1986), „Suprafețele afectate de uscarea stegarului și 
cauzele care au dus la uscarea stegarului” (coautori D. Gociu, A. Priseaginiuk, 1970-1980) etc. 
A pregă  t numeroși discipoli, silvicultori de înaltă reputație profesională. Se impunea, domina 
inclusiv statutar – cu statura unui stejar falnic, rezistent la calamități, intemperii, ideologii și ne-
omenii, permanent era calm, oglindea măreția pădurii, sensibilitatea și suplețea ei, era corect 
în a  tudini, atent, dârz, rezistent și neînfrânt. 
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În cadrul Comitetului de Stat pentru Ocro  rea Naturii, unde fusese invitat pentru a imple-
menta și realiza idealurile și năzuințele, speranțele sale silvice luminoase, oprimate de regimul 
social infernal. Dar n-a fost să fi e. Satrapii ideologici nu au permis relansarea sa profesională. 
S-a resemnat, probabil s-a retras în interiorul demnității proprii, a revenit la valoarea sa interi-
oară pentru a rezista și promova taciturn conceptul silvologic național. Posibil, s-a autoexilat în 
legendarele păduri imaginare și acolo își regăsea liniștea și calmul olimpic, neîn  nat de nimeni 
și de nimicnicii.

Rămân aievea recunoscător, în special, pentru capitolul dedicat cauzelor crizei fores  ere 
internaționale și a celei naționale, elaborat laconic, expus lapidar și exhaus  v, epuizând proble-
ma  ca complexă pe înțelesul oricărui ci  tor. 

Fiind pensionat și izolat total din s  hia silvică, cumplit dezamăgit ori răs  gnit în ideolo-
gii, am afl at regretabila veste că s-a retras în codrii cereș   domneș  , unde va păstori cu toată 
dragostea și devotamentul sacrul silvic de care a fost lipsit în lagărul socialismului sacrifi cator 
și parasilvicultor, profanator de toate și, posibil, pentru totdeauna. Intuiesc și evoc regrete-
le, posibil și răzbunările silvicultorului care a rămas dr. Iurie Cravciuc în splendida dumisale 
lucrare.

Indiscutabil, pentru că a fost prea bun, omenos și mărinimos, era neglijat, subapreciat, 
adeseori marginalizat și uitat. Au fost tratamentele ce s-au refl ectat distruc  v asupra stării du-
misale morale, spirituale și asupra sănătății. Foarte ocazional, am discutat cu el la grădina din 
cadrul orășelului Codru, unde ni s-au repar  zat loturi pomicole, la Schinoasa Veche, în apropi-
ere de cele două iazuri. Eram pe  mpurile  nereții noastre. A plantat acolo o livadă fascinantă 
din toate comorile fruc  fere și speciile ornamentale, o lucra cu dăruire și crea  vitate.

Avea un fi u și o fi ică. Involuntar, memoria mea păstrează și acum momentele cum s-a 
sprijinit în coada sapei, aidoma unui brav oștean, obosit după o luptă victorioasă, m-a privit cu 
blândețea sa proverbială și mi-a răspuns la întrebarea (somarea) adresată prea direct și inde-
cent: „De ce copiii nu vin să prelucreze pământul, nu vor să prășească?”. „Grigore, a reacționat 
el apăsat, copiii nu întotdeauna sunt un indicator al reușitei vieții unui om”. Port în memorie 
aievea regretele tardive ros  te cu sfâșietoare dureri sufl eteș  , iar privirile erau îndreptate în 
abisurile cereș  . A fost o confesiune-înțelepciune pentru mine, o lecție didac  că, confi rmată 
de experiența vieții de apoi.

Prac  c, fi ecare sâmbătă plec la grădină după lumină. E lumina lină emanată și de arborii 
fruc  feri plantați, îngrijiți, crescuți și ocro  ți de sufl etul unui silvicultor, savant, avocat și aris-
tocrat al pădurii, care dăinuiește falnic, simplu și modest și poartă un nume – Iurie Cravciuc. 
E din pleiada silvicultorilor sufl e  ș   bonomiș   – dr. Dumitru Gociu, Gheorghe Vdovâi, dr. hab. 
Petru Cuza, dr. hab. Alexei Palancean, Vasile Mahu, dr. Iosip Goanță, Vasile Starodub, Dumitru 
Samson, Anatolie Urbanovici și mulți alții.

13 noiembrie 2015
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CÂNTEC
Frumoasă eș  , pădurea mea, 
Când umbra-i încă rară
Și printre crengi adie-abia
Un vânt de primăvară... 

Când de sub frunze moarte ies
În umbră viorele, 
Iar eu străbat huceagul des
Cu gândurile mele... 

Când strălucesc sub rouă grea
Cărări de soare pline, 
Frumoasă eș  , pădurea mea. 
Și singură ca mine...

George Topârceanu

DINASTIA PĂDURARILOR URBANOVICI DIN HOLERCANI

Și plopii de la Nistru privesc în adâncimea
Măreței oglindiri.

Alexei Mateevici

Pădurea a fost salba verde de mândrie și ocro  re a holercănenilor. Un trup de pădure se 
în  nde pe malul străbunului Nistru, iar al doilea ocrotește hotarele pământurilor din partea 
nordică, la granița de nord-vest a Codrilor orheeni, și poartă nume inedit și slăvit – Țiganca. 
Multe poveș   și legende am auzit și tălmăcit despre această pădure. Faima și splendoarea ei 
era completată și de biografi a dinas  ei pădurarilor Urbanovici.

Ion Urbanovici a pădurărit înainte de al doilea război mondial, a par  cipat în bătăliile din 
acea cumplită confl agrație mondială, de unde nu s-a mai întors. Toți cei trei feciori ai lui – An-
drei, Chiril și Vladimir au con  nuat tradiția ilustrului lor părinte. Andrei Urbanovici și-a înce-
put ac  vitatea la Slobozia Dușca, Criuleni, apoi a fost transferat în 1958 la Țiganca, Orhei și a 
dedicat pădurii jumătate de secol. Holercănenii respectau și onorau pădurea și pădurarii lor, 
se mândreau cu ei, nu ezitau să se adreseze când aveau nevoie de ajutor, deoarece – în toate 
 mpurile – oamenii aveau nevoie de ajutorul pădurarului.

Am auzit de familia Urbanovici încă de prin anii 1970, când reputația lor era con  nuată 
de Anatol Urbanovici. El s-a născut la 15 decembrie 1951 în satul Slobozia Dușca din raionul 
Criuleni, a studiat silvicultura la Tehnicumul din Camenca în anii 1973-1976, apoi a fost angajat 
ca pădurar. El a reușit șă poarte cu cinste reputația tatălui și rudelor – foș   pădurari de pres  -
giu. În 1999 i s-a decernat diploma de veteran al muncii în ramura silvică, în 1998 i s-a acordat 
diploma pentru ac  vitatea profesională impecabilă, iar în 2000 i s-a conferit diploma pentru 
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locul doi în cadrul concursului „Cel mai bun pădurar din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultu-
ră Orhei”. Împreună cu soția, au format o familie exemplară, au construit o casă de gospodari 
adevărați în satul Holercani.

Fiul Mihail, născut în 1978, a crecscut în aceiași codri legendari și a moștenit dragostea 
și tainele plaiului verde, s-a remarcat ca un elev bun, fapt confi rmat prin diploma acordată de 
către direcția școlii din Orhei în 1989, unde a învățat, penru rezultate excelente la învățătură. 
Apoi, în 2006 a fi nalizat cu succes studiile la Universitatea Agrară, cu specializarea silvicultură. 
Cinci ani a ac  vat în calitate de pădurar-vânător în pădurea „Țiganca”, apoi ca lucrător provizo-
riu și așteaptă să fi e angajat conform profesiei sale.

După 40 de ani decicați pădurii și oamenilor, în urma instabilităților și dezmățului poli  c 
din anii respec  vi, noul director al Înreprinderii din Orhei i-a cerut lui Anatol Urbanovici să 
semneze o factură prin care se legaliza comercializarea a 18 metri cubi de lemn pentu con-
strucție. El a refuzat să fi e părtașul unei fraude. (De al  el, A. Urbanovici mi-a transmis personal 
originalul acelei facturi și ar fi  cazul să fi e demarată o inves  gație specială pentru elucidarea 
adevărului). Ca urmare, s-a dezlănțuit epopeea nemiloasă, fără scrupule și principii de prigo-
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nire a pădurarului onest. Până la urmă, a fost transferat la alt canton, apoi pensionat forțat. 
Cantonul a fost comasat special cu altul pentru a se debarasa defi ni  v de pădurar. El s-a adresat 
directorului general al Agenției „Moldsilva” cu un demers explica  v, pe care îl reproducem inte-
gral. Peste doi ani a plecat la ceruri nedreptățit și umilit, fără a primi măcar un răspuns formal.

Directorului general al Agenției „Moldsilva”,
Dlui Gheorghe Vdovâi

De la pădurarul cantonului nr. 11, Ocolul silvic Ivancea, G. S. Orhei
Anatolie A. Urbanovici

Solicitare

Lucrez pădurar de 35 de ani, dintre care 20 de ani am lucrat la cantonul nr. 11 (Țiganca), 
Ocolul silvic Susleni. Dar, de fapt, în pădurea aceasta mă afl u din 1958, când aici venise să lu-
creze ca pădurar tatăl meu, Andrei Urbanovici. Mă trag din dinas  a de pădurari Urbanovici. 
Bunelul Ion a lucrat și el pădurar, la fel ca și cei trei feciori ai lui – Andrei, Chiril și Vladimir. Am și 
eu un fi u, Mihail, care a crescut de mic în pădure, iubește pădurea și, când a venit  mpul să-și 
aleagă profesia, n-a ezitat,  a făcut studii superioare în silvicultură, a lucrat egher-superior tot 
în Țiganca, acum însă a rămas fără lucru.

Toți pădurarii din familia aceasta mare au fost mereu în frunte în ac  vitatea lor, fi ind s  -
mați de toată lumea care i-a cunoscut. Și eu mi-am făcut meseria cu multă dăruire și responsa-
bilitate, fără încălcări și obiecții însemnate.

În pădure întotdeauna au fost multe animale sălba  ce, de aceea am fost mereu preocupat 
de protejarea lor, luptând cu braconierii.

În 2005, în pădure au intervenit schimbări mari: am săpat un iaz mare, am construit o casă 
de lemn pe malul iazului, un grajd mare și multe alte construcții. În toate aceste lucrări am fost 
implicați și noi. În afară de lucrările legate direct de profesie, eram obligați să îndeplinim și alte 
numeroase comenzi. De multe ori nu eram de acord cu ceea ce se făcea. De exemplu, am fost 
împotriva tăierii pădurii pentru a elibera teren pentru construcții și multe altele. Dar n-a fost ni-
mic în puterea mea, deoarece toate se făceau la comanda fostului președinte V. Voronin. Totul a 
durat circa doi ani, când toată afacerea aceasta a fost transmisă fi ului acestuia – Oleg Voronin. 
Acesta nici n-a vrut să ne cunoască, devenisem de prisos, imediat și-a adus oamenii săi și pază 
din „OMON”. La comanda directorului general al Agenției „Moldsilva”, dl A. Popșoi, în mod forțat, 
 mp de trei zile, am fost obligați să părăsim cantonul. Printre altele, acest canton a fost construit 

de tatăl meu, mai apoi, în 1990, a fost reparat capital de mine, cu cheltuieli și forțe proprii.
În 1992, alături de canton, am mai făcut o căsuță cu bașcă sub ea, cu lejancă și cuptor de 

copt pâine de care ne foloseam și noi, dar mai mult lucrătorii care rămâneau, adeseori, pe noapte.
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În perioada 2001-2006, Î. S. Orhei s-a preocupat, în special, de reparația acestui canton: 
au fost schimbate toate ușile și ferestrele, acoperișul, bașca a fost transformată în beci mare și 
frumos, ornamentat cu pietricele. Toate acestea au costat sute de mii de lei ca, până la urmă, 
în 2009, toate să fi e demolate.

Oricum ar fi , mă simt legat de locurile unde am crescut de mic și pe care le-am îndrăgit 
pentru totdeauna, aici mă cunosc toți și aveam cu cine lucra.

În legătură cu schimbările care au loc, dacă e posibil, rog să fi u restabilit la vechiul loc de 
muncă.

Vă mulțumesc an  cipat.
Cu respect,  A. Urbanovici,  2009

Am reprodus intergral confesiunea pă  mitului și nedreptățitului pădurar în speranța de 
a repara măcar ceva. Ne referim la examinarea posibilității de a instala o placă comemora  vă 
acolo unde a muncit o dis  nsă dinas  e de pădurari, care cons  tuie o pagină de glorie din is-
toria silviculturii naționale și locale. De asemenea, Primăria Holercani  urmează să examineze 
problema pentru a-i conferi  tlul de cetățean de onoare al satului. Am intervenit de mai multe 
ori către conducerea Agenției „Moldsilva”, în special către prim-vicedirectorul general, dr. hab. 
A. Palanceanu, cu demersuri pentru a fi  angajat la serviciu fi ul, Mihail Urbanovici, ca pădurar la 
cantonul de la Țiganca, pentru a con  nua tradițiile acestei nobile dinas  i de pădurari naționali.

SIMBIOZA SILVICULTURII, CULTURII ȘI SEMIOTICII

„Plânge-l, mamă, că-i român
Și-i pe mână de păgân”.

În ul  ma zi a anului 2015 a urcat la ceruri dis  nsul etnopo-
litolog, moralist, scientolog, ecopedolog și intelectual Vladimir 
Iacovlev. 

S-a născut la marginea es  că a țării – Mălăieș  i din Transnis-
tria –, la 17 august 1939, an fără rouă, precum scria marele liro-
sof Lucian Blaga: anul pactului imperial criminal URSS-Germania 
și începutul celui mai abominal război mondial. A fost și a rămas 
copilul războiului, al foametei, al terorii ideologice și al dezmățu-
lui democra  c, copil orfan de Țară, ca și majoritatea conaționali-
lor sacrifi cați. „Eu sunt copil de război... Pe tata l-am cunoscut la 
vârsta de șapte ani... Copiii războiului se maturizează accelerat. 
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Prac  c, ei trec peste copilărie și devin perfect maturi. În  mpul foametei eram bărbatul familiei 
– lângă mama bolnavă și un frate mai mic”, ne mărturisea dl V. Iacovlev în interviul publicat în 
săptămânalul „Literatura și arta” la 24 mai 2001 (inclus în cartea „Regalitatea sincerității” (Edi-
tura „Augusta”, Timișoara, 2003, p. 130–142). 

Contextual, reproducem și al doilea pasaj profund emoționant al unei copilării greu de 
imaginat: „La vârsta de șapte ani, pe vremea foametei de după război, am prins un pui de cioa-
ră. L-am strâns la piept și mă bucuram de luciul penelor negre ca tăciunele. Pe neprins de veste, 
cineva m-a încleștat din spate ca să-mi ia cioara. Am strigat ajutor... S-a apropiat tatăl, proaspăt 
întors din război în haine militare. Ne-a despărțit, a luat puiul de cioară și l-a dat „hoțului”... Eu, 
indignat, exploziv, am început să țip. Atunci el mi-a prins privirea și mi-a lipit în memorie fraza: 
„El are nevoie de ea, fi indcă-i fl ămând, tatăl lui nu s-a întors din război”.

După facultate, dl V. Iacovlev l-a întrebat frontal, direct pe șeful catedrei, dr. Isai Șrira: „De 
ce nu m-ați lăsat pe mine la catedră, dar pe colegul mai slab, M.C.?”. Răspunsul a fost tot sincer: 
„Fiindcă tu mă vei concedia repede, nu tolerezi conformismul, compromisuri, iar el o să-mi per-
mită să fi u șeful catedrei cât, cum și până când voi dori”. Anume as  el, sub zodia intransigenței, 
moralității, nonconformismului a evoluat întreaga-i viață și ac  vitate. As  el, peste 40 de ani, 
am afl at adevărul incredibil, stupefi ant: neangajându-l la catedră pe V. Iacovlev, eu și colegii 
am ratat cel mai bun posibil profesor-mentor. Era manopera condamnabilă a moldoveniș  lor, 
asistați de alogenii cosmopoliți majoritar, îndoctrinați și intoxicați, care capturaseră Facultatea 
de Geografi e și Biologie a Ins  tutului Pedagogic din Tiraspol.

A rămas în memoria mea vizuală și afec  vă prelegerea sa ecologistă și scientologică din 
cadrul unui simpozion din 1988 – o fi gură luminoasă și nobilă cu părul cărunt, însemnul înțelep-
ciunii na  ve. Mult mai târziu, l-am asemănat leit cu alt magistru-ministru – Nicolae Mătcaș. Iar 
printre savanții naturaliș  , l-aș asemăna doar cu acad. Boris Ma  encu. Ca și legendarul intelec-
tual ne  tularizat ș  ințifi c, Valen  n Mândâcanu, nu a admis să susțină un doctorat poli  zat, pa-
raș  ințifi c, plă  nd tribut regimului comunist, adevăr mărturisit recent în presă: „Eu am pregă  t 
teza de doctor în 1969. Mi s-a spus că-i foarte bună, dar trebuie să scriu primul capitol, unde să 
includ hotărârile par  dului. Și eu am refuzat. Am lucrat apoi la Ins  tutul de Pedologie, iar din 
1992, am devenit șef de secție la Ins  tutul de Ecologie și Geografi e”. Și-a socializat confesiunea 
în paginile ziarului „Timpul”: „Eu sunt un savant necunoscut și neacceptat... Sunt exclus de vreo 
15 ani și din procesul decizional”. 

Era cunoscut și apreciat harul pedagogic și educațional-instruc  v în sensul modern al no-
țiunii, descoperind un fenomen paradoxal defi nit „erudiție necompetentă”. Adică, un student 
poate avea cele mai bune note, „dar să nu poată face nimic, fi indcă nu pricepe nimic”. Anume 
aceste lacune serioase căuta să le lichideze în procesul didac  c, iată de ce se „simțea foarte 
bine în mediul studențesc, miezul sa  sfacției pedagogice este atunci când deschizi, eliberezi, 
faci asanarea gândirii perimate, îndoctrinate. E ceva extraordinar de plăcut”.
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Domnul V. Iacovlev a iubit, suferit, pă  mit și a (ne)murit, mai întâi, prin obârșia sa româ-
nească. În interviul nominalizat declara memorabil: „Un bătrân român de origine evreiască, la 
85 de ani, vorbea admira  v: printre fenomenele uimitoare inexplicabile, sunt: supraviețuirea 
poporului român în integritate statală și cum s-a păstrat și se dezvoltă dulcea limbă româneas-
că. El credea că există în lumea aceasta ceva divin, ceva de forță la  nească”. Tot atunci, mărtu-
risea la redacție: din toate colaborările mele cu presa, „Literatura și arta” a fost cea mai produc-
 vă. Prezentase răspunsurile la întrebările pentru interviu pe circa 30 de pagini scrise inspirat și 

stăruitor. Deoarece depășeau spațiul publicabil, am selectat 14 pagini pentru ziar. Pentru mine, 
rămâne poate cel mai frumos, mai sincer și memorabil interviu, unul elitar, select și onest. Alt 
interviu statutar – și ul  mul – avea să acorde co  dianului „Timpul” la 13 septembrie 2015. 

M-a surprins prin promovarea bunătății naționale, afi rmând: „Noi trebuie chiar să îmbute-
liem bunătatea poporului, exportând-o ca o valoroasă bogăție”. Ne-a explicat de ce dușmănia 
sporește, se înmulțește, crește odată cu creșterea capacității raționale umane, a inves  gat și 
deconspirat psihologia criptocomunistă criminală: „Să ne punem o întrebare retorică: cine sunt 
intelectualii noștri? Aceș  a sunt cavalerii intelectului comunist, c  torii unei societăți apreciate 
ca o eroare istorică”. Insistând ca moralitatea să fi e criteriul defi ni  v de evaluare umană, a re-
acționat imediat: ea nu poate fi  cuan  fi cată, nu-i măsurabilă. Însă n-am afl at explicația de ce 
dispar prieteniile ca fenomen primordial. În 2013 i-am dedicat o schiță radiofonică elogioasă pe 
deplin meritată, dar n-a mai fost să fi e audiată… 

Biata geografi e (și compă  mita ecologie), decapitată ideologic de liderii carisma  ci și 
pragma  ci, a primit ul  ma lovitură de grație prin plecarea celui care a iubit-o, slujit-o cu trup 
și sufl et o viață de om, chiar peste puterile de rezistență ale unui intelectual sensibil, neapă-
rat, dar atacat vehement și consecvent jumătate de veac. Era modelul intelectualului solitar și 
solidar, precum sunt atare personalități, enciclopedist de formație și vocație – pentru care nu 
existau teme neabordate, necercetate și neevaluate. Mereu studia, învăța, muncea, inves  ga, 
gândea și lupta singur pe câmpul bătăliilor – aidoma cavalerului tristei speranțe servan  ene. 

Mulți îi cunoșteau prestanța și pres  giul de orator și polemist de temut, a purtat nume-
roase dispute colegiale în cele mai diverse domenii, multe din ele nefi nalizate. Dar esențiala și 
fundamentala dispută, inegală și neimparțială, a purtat-o cu acad. I. Dediu. Posibil, unele ex-
plicații ale relațiilor dintre intelectuali a oferit N. Iorga în legendarele sale cugetări: „Poți cri  ca 
la altul defectele tale, fi indcă pe acelea le cunoș   mai bine. Este o corec  tudine a viciului și o 
incorec  tudine a virtuții. E lucru fi resc, între bărbați, să prigoneș   pe cine nu înțelegi. Urile cele 
mari ucid sau se ucid. Viciile sunt călăi care te omoară încet, ca o sabie neascuțită. E un succes 
din care nu te dezme  ceș   decât numai după crimă”. La atare inedite relații se referea, la 6 
decembrie 2015, și cunoscutul scriitor și intelectual disident Dorin Tudoran, afi rmând: „Există 
nu doar prieteni ideali. Există și dușmani ideali. Uneori, tocmai cei din urmă schimbă defi ni  v 
cursul lucrurilor”. 
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Din cauza unor animozități subiec  ve, nu am comunicat câțiva ani, iar la 18 august 2015 
am purtat câteva polemici zguduitoare și contestatoare de sinceritate totală, tranșantă. Nu-
mi lăsa spațiu de interpretări, ezitări și refugiu în diplomații sterile. Ardea podurile, uneori nu 
lăsa șanse recuperatorii. Dar era explozia momentului și revenea la normalitate. Atunci am 
recunoscut erorile mele opționale, dar n-am mai afl at dacă le-a acceptat. Însă am dat Cezarului 
ce-i aparținea – adevărul promovat, apărat și meritat. M-a rugat să scriu despre marele bărbat 
geograf dispărut enigma  c de prematur, dr. Vasile Proca, fostul șef al Sectorului de Geografi e, 
oferindu-mi lucrarea in  tulată „Studii geografi ce în Republica Moldova”,  părită în 1997 – cu-
legere de materiale editate cu prilejul aniversării 60-a.

Providența a decis înălțarea sa cerească fără a reuși să-și  părească monografi ile. Prin 
2010, am propus un proiect Ministerului Mediului, unde solicitam suport fi nanciar în scop 
editorial. El spera, își dorea foarte mult ca studiile să fi e discutate în consilii ș  ințifi ce. Prima 
lucrare preferințială a fost „Programul Național Strategic de Acțiuni în domeniul Protecției Me-
diului Înconjurător (sistemul paradigma  c de creație), lansată în 1995 ca rezultat al cercetărilor 
grupului de lucru pe care l-a condus. A organizat prima conferință internațională în problema 
dezvoltării durabile cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), unde 
a fost discutat și aprobat programul respec  v. „Și aici e suferința mea de 20 de ani. Deși Pro-
gramul a fost aprobat ofi cial, nimeni nu l-a mai deschis. Am înțeles că nimănui nu-i pasă de 
munca noastră”. În comun cu cercetătorii V. Bohatereț și I. Roșca a publicat monografi a „Renta 
naturală. Temelia dezvoltării viabile” (Editura„Terra Noastră”, Iași, 2009). 

Indiscutabil, numai după vaste și îndelungate studii, inves  gații și meditații, dl V. Iacovlev 
a început monografi a cu un generic modern și actual – „Integritatea naturii” – o sinteză teore-
 că și aplica  vă la cerințele dezvoltării viabile (2009), unde demonstrează faptul că „noțiunea 

atribu  vă „durabilă” se cere a fi  înlocuită prin „viabilă” (pag. 1). Din paginile lucrării afl ăm 
viziunile sale metodologice neordinare: „Ecomimia trebuie ruptă de la doctrinele poli  ce și a o 
reconstrui pe o teorie reală, a fi zicii, biologiei, a ș  ințelor spațiului geografi c și evoluția sistemu-
lui natural”. Ipotezele respec  ve sunt profund argumentate și dezvoltate în compar  mentele 
„Metodologia integrității sistemice a naturii în contextul dezvoltării viabile” și „Inves  garea și 
ameliorarea stratului de interferență a factorilor naturii”. Statutul cercetat și inovațional, gran-
doarea vizionară, fi losofi a gândirii iacovliene, le afl ăm din fraza: „Legea Integrității și suprema-
ția legilor naturii asupra celor social-economice este piatra de temelie în dezvoltarea viabilă a 
societății umane”. Cum și peste câți ani se va produce această mare minune reabilitatoare și 
salvatoare față de natura mumă?” 

Ul  ma lucrare a apărut anul trecut în colaborare cu dl A. Ghera – „Ordinea universală în 
sistemele naturale” – și reprezintă referențialul cercetărilor pe parcursul a circa 50 de ani, o 
sinteză sistemică în temeiul teoriei și metodologiei cunoașterii lumii reale în dezvoltare succe-
sivă, iar elaborările și sintezele teore  ce sunt incluse în capitolul 8 – „Metodologia inves  gați-
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ilor sistemice a structurilor naturale” și 10 – „Op  mizarea ac  vităților antropice pe principiile 
dezvoltării viabile”.

După interviul generos, primejdios și victorios asumat pentru co  dianul „Timpul” – „Cum 
să scăpăm de monstrul din Academie?” (în 2003 bulversase mediul academic prin publica-
rea unui material iden  c în „Literatura și arta”) – urma să fi e moral decapitat și eliminat din 
cercetare. Cum și cine l-a salvat, ar fi  bine să afl ăm cândva. Presupun, as  el a repurtat marea 
răzbunare, revanșa pentru toate umilințele, marginalizările, inclusiv pentru profanările ecolo-
gismului și etnologismului. Dincolo urma ul  ma barieră – ecuatorul S  xului ce ne transcende 
dincolo de noi. 

Dumnealui n-a plecat, ci s-a înălțat în tării, rămânând vârful de lance al galeriei marilor 
intelectuali naționali morali. Amoralitatea omologată poli  cului ofi cios, absolut nu conta și n-o 
cuan  za cumva. În cazul nostru, moartea morală națională s-a pricopsit cu o achiziție fulminan-
tă. Împreună cu dumnealui s-a prăbușit ceva din mine, partea similară și raportată la înălțimea 
spirituală, morală, ecologistă, etnopoli  că și românească, însă – vai nouă! – complet neapre-
ciată, nevalorifi cată, neonorată, dar blamată, repudiată poli  c și corpora  v-opresiv. A ispășit 
onorabil, cu stoicism două disidențe ideologice endemice: delirul, utopia comunistă și demo-
crația-demonia imperială siberiană. Toată viața a venerat patria istorică și baș  na, glumind cu 
consăteanul Vladimir Beșleagă: trebuie să plecăm la Mălăieș   ca să fi m înhumați acolo. Aceas-
ta a rămas una din ul  mele sale doleanțe.

Regretabilă și irecuperabilă a fost neimplicarea domnului V. Iacovlev la soluționarea pro-
blemelor vizionare de cercetare. Drama savantului, o găsim în cărțile sale, iar personalitatea su-
fl etească s-a înălțat la ceruri – împreună cu tainele sale ferecate, neros  te și neîmpărtășite. Cu 
siguranță, cărțile scrise vor avea alt des  n, răzbunând autorul, res  tuindu-i  tlurile academice 
și dis  ncțiile refuzate ostenta  v și primi  v. El n-a cerșit și n-a acceptat onorurile și favorurile 
unui stat neofi t și nenorocit, dar poporul l-a slujit smerit. E dintre ul  mii intelectuali mohicani 
naționali. Și aceasta spune totul.

Ianuarie 2016

În locul unui eventual epilog, reproduc tezele mereu actuale ale dlui V. Iacovlev despre 
Patrie și păduri, formulate în interviul nominalizat:

„Acum cinci ani, un proiect susținut de Banca Mondială și condus de un lider venit din 
zona pădurilor conifere, foarte bine primit de demnitarii noștri, prin mo  vația atrăgătoare a 
banului nemuncit, argumenta pădurea din perspec  va materiei prime. Vorba ceea: copacul 
este lemn și tot copac rămâne, fi e unde o fi , în Polonia, Rusia sau Moldova... Mare efort s-a 
depus pentru a lămuri faptul că pădurile Moldovei nu sunt nici la parametrii cuveniți și nu au 
capacitățile de producție a lemnului industrial și nici nu pot suporta un regim de exploatare în 
scopuri industriale. Des  nația și funcția lor de bază este menținerea echilibrului ecologic. Ma-
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nagementul patrimoniului silvic, de fapt, în arealul arid al zonei temperate, se cere organizat în 
structura și funcțiile ecologice ale pădurii... Problemele primordiale țin de argumentarea tere-
nului cu des  nație silvică, elaborarea cadrului legisla  v a tehnologiilor de împădurire, determi-
narea unui sistem de calcul a rezultatului scontat, modelarea și evaluarea efi cienței ecologice și 
economice a pădurilor. Se cer inves  gațiile cuvenite pentru a sădi în viitorii 20-25 de ani câteva 
sute de mii de hectare de pădure (200-250 de mii). Restabilirea pădurilor devine o problemă 
națională de primă prioritate. Al  el ne vom zbate în instabilitate ecologică.

E adevărat că pădurea-i un factor primordial în formarea sen  mentului național de pa-
trio  sm. Înlocuirea stejarului sau a răchitei, a altor arbori cu mesteacănul alb, ca și prezența 
specialiș  lor străini în pădurile noastre, fără îndoială, au avut efectele lor în formarea câtorva 
generații de oameni...

Un intelectual fără Patrie este inu  l și poate deveni periculos oricând și oriunde. Așa cum 
spunea C. Noica: „Înainte de a cunoaște gândirea lui Kant și înțelepciunea lumii, Eminescu 
înțelesese alte câteva lucruri esențiale. Cunoscuse în anii copilăriei și adolescenței pădurile și 
apele... cutreierase, adesea pe jos, în in  mitatea aceea cu lacurile și așezările o bună parte din 
cele trei țări româneș  ”.

NICOLAE STURZA – UN VERITABIL CODREAN BASARABEAN

Prima remarcabilă evidențiere publică a individu-
alității domnului Nicolae Sturza s-a produs în toamna 
anului 1972, fi ind student în primul an la Facultatea de 
Geografi e și Biologie a Ins  tutului Pedagogic din Tiras-
pol. Eram toți veniți de prin satele republicii și nu ne 
cunoșteam reciproc. Chiar la prima cursă de alergări 
pe stadionul  raspolean, ne-am lansat în compe  ție 
băieții celor trei grupe de geografi  și toți am rămas 
uluiți: Nicolae ne-a întrecut cu două cercuri la alergări 
pe pista stadionului orășenesc pres  gios.

Ceva mai târziu, aveam să afl u că vine dintr-o fa-
milie numeroasă din Lozova Strășenilor. Probabil, asta 
l-a călit și l-a înzestrat cu o forță fi zică de rezistență uriașă. Era un alergător de cursă lungă sub 
toate aspectele. Apoi, după anul trei, fi ind în detașamentul studențesc la Cahul, munceam la 
calea feroviară. Noi formam o echipă din cinci studenți, iar el, de unul singur, ne depășea după 
volumul de lucrări efectuate. Adeseori, pentru a ne completa modesta bursă, săpam în doi 
șanțuri, el era uluitor de puternic, nu cunoștea oboseala. 
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Indiscutabil, Nicolae s-a născut într-o zodie norocoasă, deoarece a locuit și a muncit acolo 
unde a copilări, la baș  na sa, pe meleagul lozovean. Singur, ca un haiduc codrean lozovean, a 
inițiat construcția casei cu două niveluri de la temelii și a reușit să facă toate lucrările compli-
cate și complexe. 

În anii studenției, avea divergențe serioase cu profesorul de botanică – o personalitate 
neordinară. Cu toate acestea, Nicolae afi rma surprinzător, incredibil pentru noi: voi deveni 
botanist. Așa a și fost. Aproape întreaga viață – trei decenii (5 decembrie 1985 – 11 octombrie 
2015) a muncit în calitate de colaborator ș  ințifi c la Rezervația „Codrii”, unde era responsabil 
de compar  mentul „Flora și vegetația” pentru Analele naturii. Era un bun ghid pentru oaspeții 
sosiți în excursii, în special pentru studenții și elevii ce studiau fl ora și fauna rezervației. A acu-
mulat diverse materiale din domeniul fl oris  cii, o parte le-a publicat ca autor: „Noi comple-
tări la lista speciilor de plante din Rezervația „Codrii”, 2011; „Specia nouă din genul Crepis L. 
(C. pulchera) în fl ora Republicii Moldova”, 2011 etc., este coautorul publicațiilor „Diversitatea 
fl oris  că a ecosistemelor valoroase din rezervația „Codrii”, 2001; „Plante otrăvitoare: seria de 
ar  cole., 2004; „Morfologia, ecologia și geografi a bumbăcăriței (Eriophorum la  folium Hop-
pe) în Codrii Moldovei”, 2007; „Reacția vegetației silvice din rezervația ș  ințifi că ,,Codrii” la 
impactul climateric al secetei din anul 2007” etc. În teza de doctor în ș  ințe, Natalia Jardan 
consemnează faptul: „Dl Nicolae Sturza, în baza cercetărilor ș  ințifi ce, a iden  fi cat specii noi 
de plante pentru teritoriul rezervației în anii 1993, 1996, 2006, 2011 etc.”. Nu este întâmplător 
calmul, bunătatea și simplețea lui na  vă, pur vegetală. Precum scria marele poet: sunt iarbă, 
mai simplu nu pot fi  pentru a dăinui și nemuri. As  el, prin tenacitatea și munca asiduă a reu-
șit să se egaleze cu profesorul său performant, ba chiar să-l depășească la unele capitole ale 
botanicii aplica  ve. 

Simplețea, altruismul, omenia și modes  a, colegialitatea, respectul, bunătatea și hărnicia 
au fost cărțile sale de vizită, virtuțile venerate și onorate profund. Nu a supărat pe nimeni, fi ind 
de un pacifi sm proverbial, iar calitățile sale erau forța de convingere și învingere. Era gata să-i 
ajute pe toți și în toate, fi ind profund mărinimos, respectuos și generos. A fost un bun familist 
și un tradiționalist, puritan în cel mai frumos sens al cuvântului, nu a tolerat și nu a admis falsul, 
imoralitatea de orice speță, aroganța, a iubit și a ocro  t tezaurul natural ca un oștean basa-
rabean din seminția și măreția arborilor Codrilor voievodali. Îl energizau și inspirau colegii de 
grupă Andrei Mi  oglo, Valeriu Carauș, Ion Grip, Petru Pavlicenco, Nicolae Spălatu, Petru Vicol, 
Vasile Ghindă. Toți aveau serviciul militar înfăptuit, iar Nicolae venea de pe băncile școlii, era 
cel mai tânăr. Ei îl protejau și îl ajutau ca pe „fi ul” mic al „regimentului” studios. Nu ș  u de ar fi  
acceptat rememorarea publică a accidentului cu fostul director al Rezervației, care l-a privat de 
unele inves  gații inedite ce-i aparțineau.

Anume atare oameni sunt talpa, stâlpul și sarea acestui pământ, de care a fost legat prin-
tr-un tainic legământ întru a-l sluji până la mormânt.
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II

ECOLOGISMUL ȘI ETNOENCICLOPEDISMUL PROF. ION DEDIU
(teze, ipoteze și metereze)

„Printre axiomele-aver  sment ale epocii noastre 
este și faptul că secolul XXI va fi  ecologic ori nu va fi ”. 

Ion Munteanu 

„Lumea acum e ancorată în cultul genialității ca slăvire
a progresului în afară. Atât. Or, cu cât suntem mai avansați,

 mecanic și material, cu atât suntem mai departe de 
 esența reală a lumii, de sfi nțenie”.

Petre Țuțea
    
Probabil, așa sunt rânduielile cereș  : unele fenomene întârzie să 

se producă, altele să vină, celelalte uită să se nască... Însă toate și totul 
sunt după voia Domnului. Ion Dediu a venit la  mpul potrivit și în locul 
potrivit: s-a născut la Rediu Mare (Dondușeni, jud. Soroca) din Româ-
nia Mare, la 24 iunie 1934. Zilele prejubiliare mi-au dăruit nopți albe 
rememoratoare și evaluatoare, rare mărgăritare creatoare. 

Profesorul, savantul, managerul, omul de cultură, poli  cianul, po-
liglotul și etnoenciclopedistul Ion Dediu este unul dintre pilonii aces-
tei epoci zbuciumate, tragice și evlavioase ori admirabile. Descendent 
din glorioasa seminție transilvăneană (sibiană), repatriată din mo  ve 

La întâlnirea absolvenților din 15 august curent, după 38 de ani, mi-a ținut o prelegere 
memorabilă despre valorile morale și decadența socială catastrofală – cu tactul și prudența 
unui dascăl experimentat, multpă  mit, pățit și înțelepțit.

S-a bucurat, l-a admirat și profund venerat pe colegul de facultate, doctorul în geografi e, 
poli  cianul și omul de cultură Tudor Strișcă – cu care se va reîntâlni în aulele cereș  ... Eternă 
să-i fi e memoria, precum i-a fost și viața zidită în muncă, bonomie și evlavie.

(„Făclia”, 23 octombrie 2015)
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religioase pe meleagurile sorocene, reprezintă a patra generație de intelectuali basarabeni, 
care a rezistat confruntărilor drama  ce dintre românism și slavonism, ortodoxism și comunism. 
Marele poet, prieten și vecin Anatol Codru elogia istorismul și românismul auten  c (cu toate 
că a fost un șef poli  c al mediului academic). În recentul, poate cel mai spectaculos interviu 
prejubiliar, ci  m confesiunile de credință: „De pe  mpul lui Burebista (secolul I î. Hr.) am fost 
instalați ca grăniceri, ca păzitori ai Daciei de Est. Am o adresare, un sfat pentru românii „de 
dincolo”: nu vă temeți de noi.. Am două fete și doi băieți, fi ica, Corina Fusu, îmi urmează calea 
vieții, ca om poli  c...”.

În unul din discursurile solemne, Ion Dediu afi rma: „Dintre toate  tlurile – cel mai mult țin 
la cel de profesor universitar”. A profesat la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, Universitatea „Al. I. Cuza” (Iași), Academia de Ș  ințe a Republicii Moldova, 
Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir” (Iași), ULIM, Universitatea de Ecologie și Ș  ințe 
Socioumane, la mai multe universități din lume (SUA, Rusia, Anglia, Polonia, România, Bulgaria, 
Ucraina, Norvegia, Turcia etc.). 

* * *
Dacă Ion Dediu scria (publica) numai eseul ecoetnologic și de istorie a culturii in  tulat „Re-

pudierea determinismului geografi c” putea fi  considerat o personalitate proeminentă (poate 
purta o polemică cu editorialul „Nordiș  i”, semnat de către Nicolae Dabija, drept răspuns lui 
Serafi m Saca, care afi rma – prin anii ’80, la o solemnitate de la Uniunea Scriitorilor, că în regi-
unea respec  vă s-au născut cele mai multe talente la un kilometru pătrat?): „De mult bântuie 
prin Basarabia falsa legendă despre dominarea intelectuală a „nordiș  lor”. Recunosc, o vreme, 
am crezut în această poveste”. Cert este că în partea de nord a Moldovei de peste Prut consta-
tăm cea mai mare densitate de personalități marcante din toate domeniile: Hurmuzăcheș  i, 
Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Enescu, Ciprian Porumbescu, Nicolae Iorga, Ștefan 
Luchian, Grigore An  pa, Alexandru Arșinel etc. Dar sudul răstoarnă întreaga ipoteză a „deter-
minismului geografi c nordist”: Alexei Mateevici, Ion Ungureanu, Mihai Grecu, Petru Cărare, 
Nicolae Corlăteanu, Nicolae Botgros, Nicolae Sulac, Eugeniu Grebenicov, Ion Osadcenco, Ion 
Bostan, Vitalie și Alexandru Marin, Anatol Eremia, Gheorghe Vodă (Limba Română, nr. 3-4, 
2010). O altă confi rmare a ipotezei (tezei) nominalizate este și eseul ecofi losofi c și de fi losofi e a 
culturi, publicat în revista „Literatura și arta” din 2003, in  tulat „O nouă ș  ință interdisciplina-
ră – ecosofi a” (recenzie la cartea-manual „Îmblânzirea fi arei din om sau Ecosofi a” de Toma G. 
Maiorescu), care putea fi  elaborat numai de un veritabil intelectual național.

* * *
Enciclopedismul savantului este enorm la capitolul evenimente, fapte, personalități pro-

eminente, inegalabil în cunoașterea biobibliografi ei contemporanilor săi remarcabili. Ceea ce 
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uită istoriile și rătăcesc arhivele ține minte dumnealui. Inevitabil, sesizezi amprenta, atașamen-
tul și magne  smul baș  nei, fi ind cetățean de onoare al satului Rediu Mare. Cu toate că era 
bolnav, la sfârșitul anului școlar, a plecat acasă pentru a înmâna premiile personale celor mai 
buni elevi din școala care-i poartă numele.

* * *
Relecturând fulminantul prin vas  tate curriculum, remarcăm două evenimente cu totul sin-

gulare și epocale: moderarea primului mi  ng al mișcării de eliberare națională din Moldova și 
par  ciparea, în 1992, la Conferința ONU „Mediu și Dezvoltare”, unde a semnat pentru republica 
noastră Declarația de la Rio de Janeiro – Agenda 21. Apoi nominalizăm funcțiile de ministru al 
Mediului (1990-1994) și președinte al Comisiei parlamentare pentru Agricultură, Industrie Ali-
mentară, Ecologie și Dezvoltare Rurală (1994-2001).

Din recentele confesiuni de credință ale profesorului, adevărate perle memorialis  ce și fi lo-
sofi ce, evocăm câteva: „Actualmente pare că a devenit o nouă religie a nu munci, dar a șmecheri, 
a nu respecta cuvântul, inversând valorile morale tradiționale”; „Marele meu noroc a fost N. Tes-
temițeanu, de nu era el, cine ș  e, poate nu eram cel de azi”; „Am crezut în neamul meu sfânt și 
vă sfătuiesc să procedați la fel”; „Tatăl mi-a spus în ul  ma lui povață: „Ionaș, să nu iei de la nimeni 
un fi r de ață și să faci numai binele!”; „Arta de a deveni Om – este singura cale resacralizatoare 
a sufl etului și ne oferă puntea salvatoare peste prăpas  a sensului materialist-ateist al vieții în 
societatea contemporană” (revista „Noosfera”, 2012, nr. 6, pag. 215); “Tinerii poli  cieni de azi au 
mari ambiții. Dar și muniții” (2009); „Nu suntem bărbați adevărați, nu respectați cuvântul dat, ne 
reproșa un estonian și avea dreptate. Toate războaiele nu ne-au afectat atât de cumplit precum 
catastrofa ul  melor decenii”.

* * *
Remarcabilul academician Alexandru Bogdan lansa la conferință paradigma ultramodernă 

de bio-eco-geoeconomie, completată cu termenul cosmoeconomie, sancționând draconic cer-
cetătorii chișinăuienii, sincronizându-i. Savantul a înmânat din partea Academiei Române Di-
ploma Academică „Opera Omnia”, în semn de recunoș  nță deplină profesională și academică, 
și Diploma într-o formulă unicat – nominalizarea ca profesor onorifi c la Programul postdoctoral 
în cadrul unui proiect al UE. De la tribuna forului omagial, dr. hab. A. Hanganu a lansat în premi-
eră lucrarea „Membrul corespondent Ion Dediu. Biobibliografi e”, cons  tuită din patru compar-
 mente: opiniile despre ac  vitatea ș  ințifi că și cea poli  că, interviuri, bibliografi a și imagini. 

* * *
Considerăm necesar să reproducem câteva secvențe din explozivul media  c lansat la 17 

iunie: „Cred că cei 200 de ani ne-au patrio  zat. Am fondat loja „Noosfera”. În prezent sunt 
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Asistent al Marelui Maestru. Poate și datorită Masoneriei am reușit să ne menținem bine până 
acum. Junimea a fost, de fapt, loja Steaua de Sud. Și poate că, dacă nu era Junimea, România nu 
ar fi  fost ce este astăzi. Masonii sunt arhitecții României Mari. Un gând ascuns al meu, dar vi-l 
spun deschis, este că ar fi  bine să repetăm marea operă de unire pe care cei de la Junimea au 
reușit să o facă la sfârșitul anilor ’50 din secolul al XIX-lea. Cred că s-a reușit ceva în acest sens 
recent, la Vilnius. Nu-i modest să zicem, dar dacă nu eram noi aici, în ul  mii 25 de ani, poate că 
istoria sovie  că se mai lungea”.

* * *
Se păstrează în memorie imaginile triumfale și epocale de patrio  sm și eroism (nu exa-

gerăm) de la primul mi  ng al mișcării întru susținerea restructurării gorbacioviste din preajma 
Catedralei din capitală, apoi de la tribuna conferinței ș  ințifi ce din Casa Tehnicii (1988), unde 
plenar se manifesta, dar și risca. De asemenea, am memorizat pentru totdeauna declarația 
referitoare la discursurile druțiene televizate diversioniste: „De ce nu-l strânge Domnul?” Iar-
tă-mă, Doamne! 

Fiind slujitor și protector, anchetator și judecător, inves  gator și guvernator în domeniul 
ecologismului, nu a renunțat la principii când a fost umilit ori persecutat, denigrat sau culpa-
bilizat (desfi ințarea Catedrei etc.).Oricine rămâne fl atat de opiniile, referințele, declarațiile de 
credință, confesiunile in  me, care denotă o personalitate cu vaste viziuni, generoasă, inepui-
zabilă și mărinimoasă. Port ca o pecete reproșurile făcute cu mult tact, răbdare de fi er, simplu 
și sincer – în urma unor gafe comise, care testau ignoranța de atunci (inclusiv numeroasele 
suges  i de a susține doctoratul).

* * *
Deranjat de faptele reprobabile ale unor discipoli, a recurs la consultațiile psihiatrului, care 

i-a explicat că „...Dânșii sunt dependenți, într-o anumită măsură, de discipolul lor, iar pentru 
a se elibera de povară, recurg, conș  ent, la atare acțiuni indecente ca unica eliberare”. Peste 
ani, descoperisem explicația fulminantă oferită de către dr. Vasile Șoimaru: „Caracterele n-au 
defecte”. Totuși, completăm: dacă nu reproșăm, ratăm. Profesorul, dr. Iachim Gumeniuc se 
confesiona mulți ani în ură: „Boris Ma  encu a fost idolul meu ș  ințifi c și intelectual. Dar nu 
i-am spus-o. De asemenea, nu am declarat profesorului atașamentul meu. Aici literatura m-a 
protejat și distanțat. Subscriu afi rmațiilor lui Cornel Busuioc și ale dr. hab. Maria Nedealcov: 
„Ucenicia la catedră (viitorii doctori în biologie – Vasile Buzdugan, Valeriu Moșanu, Leonid Ro-
goșevschi, Ruslan Melian, Dumitru Drumea) au fost, probabil, cei mai frumoși ani ai vieții” și 
„suntem copiii dumneavoastră spirituali”. 
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* * *
Dintre infinitele prelegeri publice proecologiste, evocăm o secvență reprezentativă, 

publicată în „Literaura și arta” din 2004: „Problema protecției mediului este una perpetuă 
pe parcursul ultimilor 300 de ani. Piscul interesului față de aceste probleme a fost atins în 
sec. 20, la sfârșitul anilor ’80, începutul anilor ’90. Primul laborator a fost fondat la USM 
în 1982. Tot atunci s-a înființat catedra interuniversitară specializată. Am reușit să introdu-
cem cursul de ecologie și de protecție a mediului în toate universitățile chiar și la conser-
vator. Tot atunci a crescut și interesul presei, în special al celei scrise față de ecologie. Și 
acum, din punct de vedere al intereselor tuturor segmentelor societății, ecologia se află pe 
locurile 7-10. Dar noi am pierdut inițiativa și domeniul ecologismului nu mai deține locul 
în topul priorităților”. 

  
* * *

În cadrul celei din urmă polemici cordiale, am insistat foarte mult să rememoreze  poate 
cele mai înțelepte povețe ale profesorului său auzite cândva. „Da, era uzbecul M. Burnașev, 
mentorul meu, izgonit de naționalismul uzbec la baș  nă și apoi sancționat de naționalismul  
moldovenesc. Dumnealui afi rma: „Să faci bine oamenilor buni nu-i mare scofală, mulți o pot 
face. Să faci bine oamenilor răi e un mare eroism”. An  cii încă ne povățuiau: orice rău poate 
transformat, trebuie să intuieș   calea spre el.

* * *
Tezaurul științific și cultural național este completat cu cele cinci volume – „Intro-

ducere în Ecologie” (2006), „Ecologia Populațiilor” (2007), „Ecologie Sistemică” (2007), 
„Biosferologie” (2007) și „Tratat de Ecologie 
Teoretică” (2007). Autorului i-a fost decer-
nat prestigiosul Premiu al Academiei Româ-
ne „Grigore Antipa”. Numai facultățile unui 
romantism nobil, intelectualizat, în cele din 
urmă pragmatizat generează și guvernează 
plăsmuirea operelor ca triumf personal-ge-
neral, ele fiind răspunsul adecvat la criza 
ecologică mondială. Păstrez în memorie și 
actualmente un episod neordinar prin sem-
nificațiile lui, produs într-o zi a anului 1987 
la catedră: dl Ion Dediu ținea în mâini și 
admira îndelung două volume ale lucrării 
„Экология” („Ecologia”) (1986), semnată 
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de E. P. Odum (1913-2002), cu coperțile de un verde dens, închis (lucrările acad. Ion De-
diu sunt de un verde luminiscent). Consideram o atare izbândă inimaginabil de realizat. 
Dar, peste trei decenii, admir opt volume, pe care și E. Odum le-ar invidia. Teza respectivă 
relansează afirmația dlui dr. Grigore Stasiev din revista „Noosfera” (2008, nr. 1, pag. 84): 
„Avem un Odum al nostru”. Tot în „Mediul ambiant” (nr. 4(58), 2011), citim (pag. 48): 
„...îl consider pe colegul acad. Ion Dediu cel mai mare ecolog al vremurilor noastre...” 
(acad. prof. dr. Constantin Toma, membru al Academiei Române). Nu excludem eventuale-
le contestări ale tezei temerare a savantului ieșean, dar cunoaștem sigur că nu există unde-
va opt volume dedicate integral ecologiei teoretice. Și nici nu se știe când vor mai apărea. 
Cu două decenii în urmă, lecturam, foarte curios, lucrarea lui Bogdan Stugren, o premieră 
națională, surprins de prof. G. Mustață: „Dacă ar fi să fac o comparație între aceste două 
mari tratate de ecologie teoretică, ar trebui să apreciez că domnul acad. Ion Dediu ne oferă 
nu abecedarul ecologiei teoretice, ci biblia ecologiei teoretice și cu aceasta consider că am 
spus exact ceea ce trebuia” („Mediul ambiant”, 2011, nr. 2, p. 47).

* * *
Mai mult ca o ipoteză de lucru este faptul că ecologia secolului XXI va fi  direcționată și ca-

talizată evolu  v de vectorii și conceptele lansate în cele opt volume, devenind un descendent 
merituos, de peste un secol și jumătate, al fondatorului ecologiei– Ernst  Haeckel (1834-1919) 
și al lui Grigore An  pa, care a studiat în Germania și este „primul și cel mai prolifi c elev al fon-
datorului ecologiei”. Pentru elucidarea novaționalismului, metodologiei, s  lului etnicizării, sin-
cronizării și integrării gândirii național-universale, este sufi cient să reproducem modelul inter-
pretării și tratării unei singure noțiunii: „Teoria punctului singular”, elaborarea căreia a început 
în anii 20 ai sec. XX, odată cu modelele cosmogonice ale lui A. Einstein A. Fridman. Conform ei, 
circa 15 miliarde de ani întreaga materie, spațiul Universului și  mpul s au contopit (colapsat) 
într un singur punct. Materia și an  materia nu pot coexista în același loc și în același  mp, așa 
că ele s au anihilat reciproc, as  el provocând o mare explozie („Big Bang”, după Lemeter, 1924; 
A. A. Fridman, 1925; G. A. Gamov, 1946). As  el, s-a format un mare nor (prima stea în istoria 
Universului). Așa a apărut Soarele, acum 10 miliarde de ani, apoi Pământul (acum 5 miliarde de 
ani). Problema originii, provenienței sau a stabilității Universului (neschimbării, constantei, așa 
cum credea chiar A. Einstein) nu este produsul sec. XX, este veche de când lumea, încercând s 
o rezolve mai multe personalități ale lumii, inclusiv (printre primii) Eminescu (Scrisoarea I), an-
 cipând cu 100 de ani teoria modernă a originii Universului: „...cel dintâi și singur./ Iată-l cum 

din chaos face mumă, iară el devine Tatăl...” („Enciclopedie de Ecologie”, pag. 751). Dar sesizăm 
supraevaluarea aportului savanților ruși la dezvoltarea ecologismului, în special afi rmația că 
academicianul rus D.S. Lihaciov a defi nit noțiunea de „Ecologia culturii” sau contribuțiile lui N. 
Gumiliov (pag. 214, 216) etc.
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* * *
Ion Dediu a transformat ecologia în a doua sa religie (săvârșind o întreagă „preoție” ecolo-

gistă a vieții, realizând visul tatălui ca feciorul să devină preot). Împreună cu feciorul Octavian, a 
c  torit primul monument eclezias  c restaurat – Biserica medievală din lemn „Adormirea Mai-
cii Domnului” (1642) – reamplasat actualmente la Muzeul Satului de lângă porțile Chișinăului. 
Grație faptului că arhitectul ecologismului național este profund religios, „...Dumnezeu ne-a 
ajutat pe toți prin apariția acestei opere magnifi ce”, afi rma judicios profesorul Gheorghe Mus-
tață („Noosfera”, 2008, nr. 1, p. 83). O exigentă și obiec  vă autoevaluare găsim în interviul pu-
blicat în „Literatura și arta” (inclus apoi în cartea „Regalitatea sincerității”, Timișoara, 2003, pag. 
84), de unde afl ăm de la autor: „Prin naștere, ereditate, moștenire psihologică și e  co-morală 
mă consider și permanent mă simt țăran, virtute la care țin cel mai mult în viață”. („Taranul este 
omul absolut” – Petre Țuțea.)

* * *
Anume triada creș  nism-românism-ecologism l-au înălțat și afi rmat. Virtuțile de poliglot, 

publicist, eseist, epigramist, umorist le completează, energizează și înnobilizează. M-a uluit în 
ul  ma dintre confesiuni după conferirea dis  ncției patriei istorice: „Mie unuia totul mi s-a dat 
în viață foarte greu, cu muncă și efort istovitor. Eu, carele ani buni consideram că totul se obține 
și menține lesne de ușor, ca o mană cerească, am fost uimit, debusolat chiar...”

* * *
Elogiile-l fl atează. Cri  cile-l insensibilizează. „Un scriitor fericit este o comedie”, scria Cio-

ran. Parafrazându-l, putem spune: un savant fericit este o nerozie... Însă nefericirea e improprie 
creatorului. L-am admirat, ascultându-l în picioare, pe președintele României, în sala Traian 
din Iași. Având enorm de mulți discipoli și prieteni (adevărații prieteni nu au prieteni, rezuma 
judicios cineva, ori marii profesori n-au ucenici sau discipoli, deoarece nu doresc ca defectele 
lor să fi e cunoscute ori „să se plimbe prin lume”, precum ironiza aforis  c Aurelian Silvestru), 
e regretabilă necolaborarea cu dl Vladimir Iacovlev – dis  ns intelectual basarabean de origine 
transnistreană. Întrebându-l cine va fi  fericitul lui moștenitor, răspunsul a urmat fulgerător de 
tulburător (dovada naturii vulcanice): „Habar n-am!” Dar intuim că ș  e răspunsul. În primii ani 
ai restructurării, celebrul, pe atunci, transnistrean Eugeniu Nirca era oponentul intransigent 
și ultraconsecvent an  român al elevului său, gata să recurgă și la ul  mul argument: cârja sa. 
La 29 octombrie 2013, „Ziarul Național” scria: „Ape tulburi la Ins  tutul de Ecologie și Geo-
grafi e – disensiuni între actualul director, Petru Cuza, și directorul onorifi c viager, Ion Dediu. 
Sunt efectele organice inerente mediului de creație. Chiar declarasem (excentric) directorului: 
funcția obligă să provoci atare disensiuni crea  ve producătoare de valori (comori) și anulează 
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stufoasele erori. Sesizăm orgoliul, subiec  vismul taberelor confl ictuale. Dacă ele ar lipsi ori 
n-ar apărea periodic, chiar ar fi  evidentă stagnarea ori degradarea clinică. Liniștea perfectă-i 
apanajul cimi  relor”.

* * *
Din  nerețe, poposind în capitală de la o margine de țară, ajuns din sărăcie printre stră-

ini, de o ignoranță a  pică, vroiam să învăț ceva, am căutat apropierea de I. Dediu, I. Ciocanu, 
V. Iacovlev, P. Soltan, B. Ma  encu, N. Dabija etc.

* * *
E logic a întreba dacă nu subiec  vizăm descalifi cant, inadmisibil. Precum nu e o curiozitate 

simplă a afl a ce, când și cum regretă (detestă) dis  nsul patriarh. A omite ceva e mai contra-
produc  v ca a exagera. Ne salvează celebra butadă caragialeană: „Nu credeți cumva că am 
fost lăudat prea tare?” Mie unuia nu mi se pare, răspunse. Noi formulăm opinii, nu remedii 
adulatoare, de intrare-n grații... Indiscutabil, valorile școlilor ș  ințifi ce, ale revistelor, ins  tu-
țiilor fondate, par  dului poli  c, curentelor de opinii, managementului ins  tuțional etc. pot 
fi  contestate, subapreciate, detestate... Dar e imposibil a fi  neglijate ori anulate. Răspunsul, îl 
găsim în mo  o-ul Enciclopediei: „Am făcut ce am putut, să facă alții mai bine” (Cicero). Cu pri-
lejul aniversării a 60-a in  tulam cronica din „Literatura și arta” „Patriarhul ecologiei naționale” 
(afi rmație contestată de unii, acceptată de alții). Ca să fi nalizez cu actualul generic: „Vă las ca 
amin  re o glorioasă moștenire”.

* * *
În nominalizatul anterior interviu, ci  m: „Am spus-o și o voi repeta tuturor: iubiți poporul 

rus, fi indcă nu este un popor mai rău decât poporul român. Vreau să vă spun din ce cunosc: 
începând de la cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și până în primii ani ai secolului 
al XX-lea, rușii aveau cea mai rafi nată intelectualitate. Dar a venit 1917 și, primul lucru făcut de 
noul regim – lichida, din 25 în 25 de ani, vârfurile națiunii ruse și ale popoarelor din URSS”. De 
circa trei secole, Rusia este o problemă mondială, a devenit jandarmul euroasia  c – tot colo-
nizând și jefuind zeci de popoare. Pare recunoscut faptul că ideologia ar  s  că dostoievskiană 
a inspirat demonul catastrofei din 1917, precedată și asistată de marxism, precum Nietzche a 
moșit tezele (ipotezele) patologiei fasciste. Nu există scuze pentru sângele vărsat sub acope-
rirea utopiilor fericitoare. Poate oare exista rafi nament intelectual în țara barbariei, mojiciei 
și iobăgiei? E un primi  vism erijat în mesianism (P. Țuțea). Mesianism slav sclavagist. Rusia 
poartă blestemul conducătorilor și binecuvântarea literaturii, afi rma cineva dintre personali-
tățile culturii. Dar nici asta nu salvează accidentul slav. Rusia e o intermediaritate, segregația 
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protectoare și comunicațională (interrelațională) a două civilizații: Orient-Occident. Nu e un 
des  n (fes  n) fascinant. De al  el, posibil noi tot reprezentăm intermediaritate Pruto-nistrenă 
la  no-slavă? România este marginea es  că a la  nității, noi – sub marginea la „paradisul neu-
rasteniei” (Cioran). După cruciadele abominale de la începuturile creș  nismului, cum, cine și în 
ce fel putem afi rma că popoarele respec  ve au produs intelectualitate? Și încă rafi nată? „Ma-
rea” operă a popoarelor mari sunt războaiele  coloniale, anatemele și blestemele... Nu aveau 
 mp, necesități și calități pentru intelectualizări și rafi nări. Cultura este apanajul orașelor-state, 

al etniilor sedentare, insulare, suferințele, sacrilegiile și sărăciile lor au produs patrimoniul cul-
tural mondial. Ipoteza respec  vă a fost argumentată de fi losoful de origine austriacă Leopold 
Kohr: statele mari reprezintă un rău pentru economie și pentru societate. În 1957, în plin avânt 
civilizațional, când omenirea se gândea la modul serios să exploreze cosmosul și să creeze un 
guvern mondial, Kohr publică lucrarea „Căderea națiunilor”, în care venise cu o teză contrarie, 
precum că statele mici, națiunile mici și economiile mici sunt mai pașnice, mai prospere și mai 
crea  ve decât statele masive și superputerile.

* * *
Mulți ani în urmă sugeram patriarhului să scrie memorii – un documentar al istoriei mo-

derne. Dacă romanul vieții și ac  vității va fi  scris doar parțial, atunci rămânem mai săraci și 
neajutorați, seminaufragiați. Pe parcursul a teri decenii, am purtat polemici infi nite și diferite, 
am ascultat înțelepciuni rafi nate, profunde, opinii judicioase, valoroase, temeinice.

Persistă în memorie parfumul amar al afi rmației: „Nu mi-i rușine că am fost membru de 
par  d”. Proverbiala „canalie liberală” eminesciană se potrivește de minune canaliei comuniste, 
ai cărei mutanți suntem. Eminescu îi scria Veronicăi Micle: „Canalia liberală a nimicit ideile ce 
mi le făurisem despre viață!” E despre toate jer  ele criptocomunismului. Iată și argumentul 
eminescian indiscutabil: „Ce voia Curtea din Viena în Bucovina?”: „Să câș  ge câteva poziții față 
de Rusia; ea nu râvnea deci la sufl etele oamenilor…”, iar „Rusia nu se mulțumește de a fi  luat 
o parte mare și frumoasă din vatra Moldovei, ci voiește să-și ia și sufl etele ce se afl ă pe acest 
pământ și să mustuiască o parte din poporul român”. Obsesia slavismului, repulsia față de el 
este explicabilă: la 33 de ani m-am trezit șocat, intoxicat, dresat, rusifi cat, mutant, senzație 
traumantă și diabolizantă... Ion Dediu imediat a parat: „N-ai rezistat!”. „Nici n-aveam cum re-
zista, eram într-un mediu slavizat uniformizat și românofobizat, n-am benefi ciat de pluralism 
forma  v”.

Contextualitatea aniversară ne oferă prilejul de a evalua prestanța miniștrilor Mediului. 
Consemnam într-un recent eseu (12 februarie), in  tulat „Salubrizarea morală, spirituală și 
ambientală” (există soluții depoluante, an  degradante?): În ul  mii 16 ani, la cârma Ministe-
rului Mediului s-au perindat 9 miniștri – una din cauzele calamităților ambientale. Probabil, 
de aici urmează să demareze tratamentul depoluant? Dacă ratăm, nu tratăm, degradăm, 
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păgânizăm. Recenta desemnare a ul  mului ministru (re)confi rmă statutul compromis (une-
ori, pentru a salva pe cineva, urmează a-l avansa). Fiind imparțial și obiec  v am ac  vat ani 
sufi cienți în cadrul Comitetului de Stat pentru Ocro  rea Naturii din perioada sovie  că. Peste 
câțiva ani, după defunctul URSS, scriam în ziarul „Viața satului”: „Vinovații principali pentru 
cataclismele ecologice sunt managerul nominalizatei ins  tuții și președintele Academiei, dl 
A. Jucenco”. Desigur, era o (semi)eroare vizionară, metodologică. Ins  tuțiile date nu erau 
atunci afectate de către debandada poli  că paranoizantă ca actualmente. Am fost plăcut 
surprins că evaluarea noastră a coincis în  mp cu aprecierile obiec  ve și autocri  ce ale patri-
arhului ecologismului național, acad. Ion Dediu, inserate în paginile cărții „Acad. Ion Dediu. 
Biobibliografi e, AȘM, 2014 (pag. 42): „Recunosc (fără a-mi pune cenușă pe cap), că într-un 
anumit sens și mie mi-ar aparține vina pentru faptul că au slăbit: Par  dul Ecologist, Mișcarea 
Ecologistă, multe alte ONG ecologiste..., ac  vitatea lor prioritară fi ind concurența acerbă 
pentru profi t fi nanciar. Tragică situație!”

* * *
Cunoscând și recunoscând par  cularitățile memoriei omeneș  , deci și româneș  , urmea-

ză ca USM să repare/reabiliteze biografi a didac  că și națională a prof. Ion Dediu, atribuind 
numele său catedrei respec  ve, laboratorului, fondând Facultatea de Ecologie, inaugurând 
prelegeri dedicate savantului etc. 

* * *
Lansăm o solicitare (nu sfi dare) Academiei de Ș  ințe să-i confere  tlul de academician 

ca excepție. El a fost un fi u agonisitor, nerisipitor: a adunat și promovat faptele evlavioase, 
judicioase ale predecesorilor săi. Faptul că ecologismul a fost parte integrantă a Parlamentului 
se datorează aportului prof. Ion Dediu. Fără contribuția sa, ea nu mai poate accede din nou 
în Parlament. Dacă la 5 iunie marcăm Ziua Internațională a Mediului, apoi la 24 iunie poate fi  
decretată Ziua Națională a Mediului. În eventuala carte verde a ecologiș  lor ori Cartea de Aur, 
academicianul va deține un loc de cinste. Dacă acad. Mihai Cimpoi și-a consacrat diminețile tra-
diționalelor ore eminesciene, apoi Ion Dediu le-a dedicat orelor ecologismului. Care au cerut 
sacrifi cii colosale, inclusiv de sănătate (și-a pierdut vederea în infi nitele redactări, ghidat fi ind 
de perfecționismul caracteris  c), sacrifi când și confortul familiei. 

* * *
La un eventual colocviu al ecologismlui mondial, noi vom fi  prezentați onorabil de opera 

sa, apreciată de specialiș  i în domeniu drept „Biblia ecologiei teore  ce” ori cea mai importantă 
operă ecologistă scrisă în limba română. Vasta ac  vitate a savantului combate antropocentris-
mul dezastruos și c  torește revenirea la (teo)ecocentrismul primordial.
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* * *
Comunitatea ș  ințifi că, ecologistă și de cultură din republică și din România, inclusiv din 

comuna natală Rediul Mare, au consemnat pe larg și profund elogios evenimentul aniversar 
al acad. Ion Dediu – octogenar prin diverse manifestații publice, simpozioane profesionale, 
evocări biobibliografi ce, lansări editoriale, alte acțiuni omagiale. În contextul evenimentelor 
omagiale a fost lansat prin Conferința Internațională organizată de către Ins  tutul de Ecologie 
și Geografi e. Primăria Rediul Mare i-a conferit  tlul de Cetățean de Onoare al comunei, iar li-
ceul din localitate va purta numele academicianului Ion Dediu. În ul  mii ani, dl acad. Ion Dediu 
a conferențiat în cadrul Universității Tehnice de Stat, care a conferit numele lui unei aule din 
cadrul Facultății de Urbanism și Arhitectură.

Anterior, Universitatea „Apollonia” din Iași i-a acordat omagiatului pres  giosul  tlul de 
Doctor Honoris Causa, iar în Diploma de Excelență acordată actualmente a fost remarcat apor-
tul plurivalent „al savantului cu renume mondial și patriot consacrat”, în special, este apreciată 
colaborarea fructuoasă cu Ins  tutul de Cercetări „Acad. Ion Haulică” și Liga Culturală Română, 
fapte consemnate de către președintele Universității „Apollonia”, prof. univ. dr. Vasile Burlui 
și președintele Ligii Culturale, Departamentul Moldova, acad. prof. univ. dr. Constan  n Mari-
nescu.

Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași l-a sărbătorit și i-a 
oferit academicianului o diplomăp, unde se consemnează: „Prin opera vastă în domeniu, ați 
devenit cel mai important ecolog român, iar prin întreaga operă ș  ințifi că, educațională, socia-
lă și economică, unul dintre marii ecologi ai prezentului”. Revista de ș  ință, ecologie și cultură 
„Noosfera”, fondată de acad. Ion Dediu, a găzduit eseuri, evocări, aprecieri, studii omagiale 
dedicate polivalenței personalității omagiatului. 

Ul  ma strălucire apreciatoare a fost Ordinul Național al României „Pentru Merit” în grad 
de Comandor „În semn de înaltă apreciere pentru îndelungata ac  vitate pusă în slujba cerce-
tării aprofundate în domeniul ecologiei, pentru rezultatele remarcabile obținute în ac  vitatea 
didac  că”. Decizia prezidențială a reeditat șocul benefi c din 17 iunie, aureolând slujitorul și 
domnitorul din catedrala etnoecologismului românesc.

(„Noosfera”, 2014, nr. 12, p. 117-124)

PROMOTORUL SILVICULTURII GENETICO-POPULAȚIONALE

Dumitru Gociu, doctor în biologie, născut în satul Molnița, regiunea Cernăuți, vine la Chi-
șinău în 1964, fi ind înmatriculat la Facultatea de Biologie a Universității de Stat din Moldova.  

Și-a urmat studiile la doctorantura Ins  tutului de Botanică din Sankt-Petersburg, fi ind mai 
apoi încadrat ca specialist principal la Ins  tutul de Botanică din Chișinău. În diverse perioade a 
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mai ac  vat ca șef al Laboratorului de Ecologie Silvică al 
Ins  tutului de Ecologie, director interimar al Ins  tutu-
lui de Ecologie, șef al Direcției Departamentului pentru 
Protecția Mediului Înconjurător, cercetător ș  ințifi c în 
cadrul ICAS. Timp de zece ani a exercitat funcția de șef 
al secției Rezervații Naturale și Ș  ință din cadrul Asoci-
ației de Stat pentru Silvicultură Moldsilva.

Pe parcursul anilor a publicat circa 130 de ar  co-
le ș  ințifi ce, 12 monografi i ca autor și coautor, a pre-
zentat circa 35 de comunicări la diferite simpozioane, 
este coautorul Concepției creării fondului seminolo-
gic în baza noțiunii de populație și a rețelei sectoa-

relor ca sursă de semințe. În cele aproape cinci decenii de ac  vitate profesională și publică, 
domnul dr. Dumitru Gociu a fost printre foarte puținii intelectuali care n-au abandonat statutul 
lor, nu s-au aventurat spre glorii deșarte și n-au fost aspiranții funcțiilor gras plă  te.

Istoriografi i silviculturii naționale vor consemna perioada 1998-2003 ca una dintre cele 
mai efervescente – conform numărului de publicații cu tema  că fores  eră apărute în presa 
scrisă. Au fost abordate profund și contradictoriu gravele anomalii ce amenință patrimoniul 
verde al republicii. Ceva iden  c s-a produs anterior, cu aproxima  v un deceniu în urmă, pe 
 mpul când președintele comunităților ecologiste era regretatul Gheorghe Malarciuc (1934-

1992) – animatorul polemicilor dure cu fostul Minister al Gospodăriei Fores  ere de pe  mpuri-
le sovie  cilor, pornit pe calea democra  zării. Ambele evenimente prosilvice de largă rezonanță 
profesională și socială s-au produs cu par  ciparea directă și ac  vă a domnului Dumitru Gociu.

Pe parcursul anilor 2010-2014, el a izbu  t din nou să se manifeste pe tărâmul publicis  cii 
ș  ințifi ce fores  ere. Spre regret, preponderent, lucrările sale au des  nul de sertar, deoarece 
autorul lor este în opoziție dras  că cu prac  cile învechite, anormale, care stăpânesc devastator 
pădurile noastre istorice.

Fie și condițional, biografi a cercetătorului silvic și a cetățeanului Dumitru Gociu este con-
s  tuită dintr-o altă fi lă emblema  că. Ne referim la perioada când a asigurat conducerea labora-
torului de silvicultură din cadrul Ins  tutului de Ecologie, unde a ac  vat prodigiosul colec  v de 
cercetători: Petru Cuza, doctor habilitat, Alexei Pălănceanu, Dionisie Boaghe, doctori în biolo-
gie, Petru Hadârcă, Sergiu Magdâl... Nu ș  m când va apărea un colec  v ș  ințifi c de cercetători 
atât de valoros ca acesta.

Probabil, nu există aspecte ale inepuizabilei problema  ci fores  ere care nu au fost abor-
date în publicațiile sale ș  ințifi ce. El poartă în sufl et ca pe o povară grea patologiile păduri-
lor autohtone moștenite din trecut, dar și cele provocate recent. Totdeauna este calm, sobru, 
demn, medita  v, taciturn precum este și măria sa, pădurea.
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Fiind concediat din serviciu din considerente inexplicabile, dumnealui rămâne un slujitor 
fi del pădurii, este preocupat de problemele ce țin de evoluția regenerării naturale a pădurilor, 
op  mizarea structurii lor funcționale adusă în raport cu condițiile specifi ce de mediu prin pris-
ma doctrinei dezvoltării durabile, promovează orientarea managementului biologic, rămâne 
adeptul conservării diversității biologice fores  ere prin implementarea fără rezerve a tuturor 
formelor posibile de protecție a mediului propuse în clasifi carea Uniunii Internaționale a Con-
servării Naturii.

În contextul priorităților respec  ve, dl D. Gociu, în premieră, propune ca toate lucrările din 
domeniul silvic să fi e efectuate în baza conceptului gene  co-populațional, inclusiv crearea și 
u  lizarea rațională a rețelei seminologice, aplicarea complexului de tehnologii în reconstrucția 
ecologică a arboretelor degradate, a elaborat concepția pentru crearea Fondului Seminologic 
în baza noțiunii de populație, regulamentele Fondului Seminologic și a rețelei de pepinierit, a 
elaborat recomandările privind u  lizarea rațională a materialelor reproduc  ve. 

Este o legitate explicabilă faptul că el refl ectă măreția, mărinimia și bonomia codrilor noș-
tri voievodali, deoarece ei au cons  tuit temeinicia vieții ș  ințifi ce, publice și personale. Des-
cendența glorioasă de român bucovinean a fost și rămâne adevăratul său blazon de tristețe și 
noblețe. Probabil, nu e accidentală apariția, în 1992, a cărții „Pădurea – rădăcina sufl etului”, 
dl Dumitru Gociu fi ind coautorul principal. Anume genericul respec  v refl ectă atașamentul 
unei vieți dedicate legendarului tezaur fores  er panromânesc. Probabil, unor atare slujitori ai 
păduri a dedicat Nicolae Labiș poemul

„BĂTRÂNUL PĂDURAR”

Bătrânul pădurar visează parcă, 
Îndrăgos  t de
codri ca de-o arcă, 
Pe care-n  mpi mai vechi ca amin  rea

Sub ochii lui, 
plini de senin și zare, 
Sub ochii oglindind o depărtare, 
Dureri
și bucurii de-ale pădurii
S-au petrecut, și-n sufl et el
le-a strâns, 
Și neschimbându-și apa cătăturii
În
taină-a râs cu ele ori a plâns.

Or, primăvara în
bârlog ursacii
Nu mai încap de maica-le, săracii, 
Iar ea, 
dorindu-și alții, mai mărunți, 
Îi bate și-i
alungă către munți...
El îi privește-ntunecat la
față -
Noi începuturi triste de viață.
Natura, 
ascultați-o, îi murmură
Cântecul ei de ger și de
căldură, 
Vibrarea fi nă de omăt asprit, 
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Foșnirea
moale-a frunzelor căzute
Ori șopotul de
unde-năbușit
Când vin de la izvor un pâlc de ciute.
În
cicluri neoprite – ierni și veri –
Ne fură  mpul, care cu
poveri, 
Și de priveș   a inimii hambare
Mai goale le
găseș   la cercetare, 
Gândind că sărăcit, ca
mâine pleci

În pribegie către neguri reci.
Dar el, privind
cămările din sine, 
De zi cu zi le afl ă tot mai
pline, 
Pădurii daruri fermecate toarce –
Ce dăruie, -nsu  t i se
întoarce, 
Și de va fi  cândva de-aici plecat, 
Pleca-va dintre
toți cel mai bogat.
Cu-avere simplă codrii îl
încarcă...
Adânc el îi iubește ca pe-o arcă…

ULTIMUL ROMANTIC AL SILVICULTURII NAȚIONALE

„Oamenii oneș   și devotați binelui public 
nu au loc în societatea noastră“. 

Ion C. Bră  anu (1821-1891)

1

Respectând rigorile informaționale moderne, prezentăm un curriculum concis al dr. hab. 
Petru Cuza, directorul Ins  tutului de Ecologie și Geografi e, publicat în ziarul „Timpul” la pre-

s  gioasa rubrică „Omul săptămânii”: „Petru Cuza s-a 
născut pe 27 iunie 1962 în or. Călărași, învață la școala 
medie nr. 1, apoi studiază la Facultatea de Silvicultură 
(Ins  tutul Silvotehnic din Voronej) (1979-1984). Pe par-
cursul anilor 1990-1993 este doctorand la Ins  tutul de 
Botanică, iar în 1994 devine doctor în ș  ințe biologice. 
La 28 aprilie 2011 susține teza de doctor habilitat cu 
tema „Par  cularitățile populaționale și morfofi ziologice 
ale speciilor de stejar și rolul lor în menținerea fi toceno-
zelor fores  ere în Republica Moldova”.

Ac  vitatea profesională, o începe ca inginer pen-
tru culturi fores  ere la Întreprinderea Silvică Ungheni 
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(1984-1987), apoi devine inginer silvic șef. Din 1993 îmbrățișează cariera de cercetător ș  ințifi c 
la Ins  tutul de Ecologie, Laboratorul Ecologie Silvică, apoi colaborator ș  ințifi c superior (1995-
1997), fi ind apoi angajat director adjunct la Rezervația Ș  ințifi că „Plaiul Fagului” (1999-2008). 

Din 2005 până în prezent, este conferențiar universitar la USM. Pe parcursul anilor a pu-
blicat circa 140 de lucrări ș  ințifi ce, inclusiv două monografi i, este redactor ș  ințifi c al revistei 
„Mediul ambiant”.

Comunitatea ș  ințifi că și didac  că îl cunoaște ca cercetător și pedagog modest, compe-
tent dedicat domeniului său, un intelectual prin descendență, caz apreciat de silvicultori. Mun-
cește în subteran fără a cerși onoruri și recompense, nu este angajat în grupări de interese per-
sonalizate, își înfruntă des  nul cu demnitate, raportându-l și subordonându-l idealurilor sacre 
naționale. Cu anii a confi rmat etalonul statutar moral al silvicultorului, a dăruit totul pădurii și 
nu a cerut nimic în schimb, nu a comis ilegalități, fi ind un puritan a  pic epocilor sale. 

Pentru mulți specialiș  , probabil prima carte de vizită a personalității respec  ve (cuziș  i  
ieșeni l-ar invidia) a fost publicația din ziarul „Țara” din 2001. Era o luare de a  tudine principi-
ală în apărarea unui fost inginer silvic. Materialul publicat confi rma apariția unei personalități 
cu demnitate profesională și civică – cercetător militant, atașat și devotat iremediabil patri-
moniului silvic. Mai demonstra s  lul replicii demne, imposibil a reproșa ceva din partea celor 
arhiorgolioși, aroganți, incompetenți și poli  cianiș   profi tori... Peste un  mp, a prezentat alt 
argument confi rma  v în cazul când a depistat ilegalitățile, sacrilegiile comise la Rezervația „Pla-
iul fagului”, nu a ezitat să le combată public în paginile săptămânalului „Literatura și arta” – fără 
a se teme de eventualele urmări pentru cariera personală.

Pădurea, catedra, laboratorul sunt spațiile sale de manifestare și delectare, slujire și dă-
ruire. Pragma  smul și patrio  smul său profund și nemimat l-a valorifi cat și atribuit integral 
muncii didac  ce, de cercetare, popularizare a valorilor silvice și umane, instruirii discipolilor pe 
potriva sa. Are vocația, des  nul românului de sorginte istorică, tratează românismul ca valoare 
moștenitoare și protectoare pentru arealul nostru, fără a admite concesii ori anumite ezitări în 
cadrul statutului etnospiritual.

Candidând la funcția de director al Ins  tutului de Ecologie și Geografi e, colec  vul l-a votat 
cu 95 de procente și a avut numai un vot împotrivă din cei 56 de academicieni ai secției AȘM. 
Istoriografi a academică va consemna în analele sale această performanță, iar Ins  tutul admi-
nistrat înscrie o fi lă inedită în biografi a ecologismului. 

2

Situația din domeniul forestier este permanent în vizorul activității sale. Vom invoca 
numai două argumente în favoarea acestei afirmații. În cadrul ședinței Guvernului din 21 
septembrie 2011 ,dl Ion Lupu, director general al Agenției pentru Silvicultură „Moldsilva”, 



– 124 –

s-a adresat cu propunerea de a mări volumul masei lemnoase colectate pentru anul 2012 
din salcâmetele respective, invocând motivul uscării lor în masă. Dl P. Cuza, fulgerător, 
elaborează și adresează Guvernului manifestul cu genericul ameliorării pădurilor respec-
tive, unde menționa: „Pe parcursul ultimelor două decenii, au fost înaintate numeroase 
propuneri, care argumentau exploatarea salcâmetelor în baza degradării valorii calitative 
a masei lemnoase. Însă starea arboretelor practic nu s-a schimbat pe parcursul anilor. No-
ile generații de salcâm, de regulă, după primii 5-7 ani, se usucă masiv, deoarece condițiile 
ecologice sunt improprii exigențelor bioecologice ale salcâmetelor, care nu suportă cerno-
ziomurile carbonatice. 

Anomalia ecosilvică a salcâmizării sudului republicii se explică prin faptul că ele sunt cul  -
vate în condițiile de mediu proprii stejarului (stejar pedunculat și stejar pufos), unde la începu-
tul secolului trecut era doar 3 %, iar actualmente cons  tuie circa 36 %...”.

Desigur, reieșind din complexitatea problemei, era și natural ca autorul să propună iniți-
erea cercetărilor tema  ce pentru elaborarea tehnologiilor pentru dezvoltarea durabilă a cul-
turilor fores  ere în condițiile sudului republicii. În plus, stejarul pufos, fi ind o specie termofi lă, 
poate supraviețui la temperaturi ridicate. În condiții respec  ve, se recomandă a fi  cul  vat ste-
jarul pedunculat, provenit din populațiile adaptate la condițiile aride.

Savantul silvic recomandă ca salcâmetele cu vitalitate și putere slabă de lăstărire să fi e 
subs  tuite cu specii de stejar pufos și stejar pedunculat. Pentru asigurarea lucrărilor cu materi-
al fores  er de reproducere gene  c ameliorat, de asemenea, urmează să fi e efectuate cercetări 
în problema selectării și ins  tuirii plantațiilor ca surse de material semincer. 

Autorul demersului a mai propus câteva capitole principale: elaborarea tehnologiilor sil-
votehnice de instalare a semințișului sub masiv, îngrijirea până la starea de masiv; elaborarea 
unor metode de s  mulare a fruc  fi cației în arboretele seminciere; depozitarea, păstrarea și 
u  lizarea norma  vă a ghindei conform prevederilor Concepției bazei semincere și a genofon-
dului populației etc. 

Salcâmizarea improprie sudului republicii s-a produs prin faptul că specialiș  i procedau 
conform tradițiilor cunoscute: plantau prioritar salcâmete, deoarece speciile autohtone de 
stejar se dezvoltă mai lent în primii ani, iar lucrările sunt mai cos  sitoare, neglijând efectele 
ecologice nega  ve.

3

În al doilea demers, din 2011, Petru Cuza formula acțiunile imediate pentru remedierea 
stării de sănătate a pădurilor:
1. Pentru menținerea în con  nuare a diversității gene  ce a patrimoniului fores  er națio-

nal este imperios necesar ca regenerarea lui să se producă pe baza semințișului natural. 
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Numai as  el va fi  menținută plasma germina  vă variabilă și asigurată capacitatea adap-
 vă față de factorii de mediu în care aceasta vegetează. Intensifi carea ac  vităților pentru 

crearea bazelor semicere la principalele specii fores  ere va permite u  lizarea în cultură 
a materialelor fores  ere de reproducere (semințe, puieți, butași) cu calități ereditate su-
perioare. 

2. Aplicarea tehnologiilor pe baze ecologice menite să redreseze starea de vegetație a arbo-
retelor degradate și derivate prin promovarea lucrărilor de reconstrucție ecologică (arbo-
retele respec  ve cons  tuie circa 70 %).

3. La efectuarea lucrărilor de împăduriri se impune: respectarea strictă a tehnologiilor de 
instalare și îngrijire a culturilor fores  ere; asigurarea strictă a corespondenței între exi-
gențele ecologice ale speciilor și posibilitatea stațiunilor sau selectarea speciilor în strictă 
concordanță cu condițiile de mediu local. 

4. Reieșind din tendințele de încălzire globală și ex  nderea proceselor de deșer  fi care, în 
special la sudul republicii, este necesar ca în componența culturilor fores  ere să predomi-
ne arboretele de stejar pufos. 

5. Asigurarea ges  onării silvo-cinege  ce a fondului fores  er pe baze ș  ințifi ce. 
6. Racordarea volumelor de tăieri în rezervațiile ș  ințifi ce cu posibilitatea ecologică a ecosis-

temelor pentru menținerea și op  mizarea diversității biologice, intensifi carea cercetărilor 
ș  ințifi ce în baza unor programe coordonate cu Academia de Ș  ințe, promovarea în rezer-
vații a turismului ecologic rural. 

7. Ins  tuirea pe lângă Agenția „Moldsilva” a Consiliului coordonator public pentru promo-
varea poli  cilor fores  ere și asigurarea ges  onării ecologice a pădurilor și dezvoltării lor 
durabile.
Nu și-a făcut iluzii asupra efectului pe  țiilor sale. Problema urma să fi e examinată la Consi-

liul Ș  ințifi c al Grădinii Botanice, dar a intervenit un magician, profesionistul tuturor  mpurilor, 
anihilând totul. A primit un răspuns dezarmant numai după depunerea repetată a manifestului. 
Însă surpriza așteptată a urmat prin comunicatul din presă din 15 iunie: Din iniția  va deputa-
ților PLDM, Parlamentul a format o Comisie de anchetă, care va inves  ga ges  onarea fondului 
silvic național. La numai câteva zile, la o întrunire a corpului silvic, se remarca efectul pozi  v 
al deciziei parlamentare: numeroase grupări preocupate în delapidări fores  ere abandonează 
ac  vitatea lor clandes  n, clanurile jefuitoare se destramă…

4

La sfârșitul lunii august, a fost adresat Ministerului Mediului, Academiei de Ș  ințe și Agen-
ției „Moldsilva” un demers provocat de circumstanțele poli  ce foarte instabile, unde erau 
abordate următoarele probleme: Indiscutabil, orice personalitate managerială din cadrul aca-
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demic este vulnerabilă sub multe aspecte profesionale. „Nu-i o excepție și dl dr. hab. P. Cuza, 
directorul IEG. Dar menționăm faptul că conduita managerială a directorului IEG este corectă, 
deoarece temelia paradigmei ac  vității o cons  tuie ones  tatea profesională și umană, care 
compensează onorabil lacunele inerente ac  vității manageriale. Aici dumnealui se conduce 
de un principiu unic în peisajul nostru național”: „Avem întâi nevoie de oameni de caracter 
și oneș  , și numai pe urmă de oameni pricepuți în conducerea treburilor publice. As  el de 
oameni sunt mai de nădejde decât secăturile obraznice cărora nu le s  clesc ochii decât după 
afaceri…” (Iuliu Maniu). La 14 mar  e 2014, inginerul silvic, dr. hab. A. Palanceanu a publicat 
în ziarul „Literatura și arta” o splendidă declarație de credință pădurilor. Dl Petru Cuza este de 
aceeași confesiune și profesiune de credință și devotament profesional.

După desemnarea prin concurs, un academician declara public succint: am selectat un 
director cins  t al IEG și putem fi  foarte sa  sfăcuți. Acesta-i răspunsul la contestările în adresa 
sa. Unanim este cunoscut faptul că, actualmente, a avea un manager onest, corect este proble-
ma problemelor. Un avantaj este faptul că nu blochează iniția  va angajaților, le permite să se 
manifeste în toate ac  vitățile, să evolueze profesional și intelectual.

Preocupat, consacrat și devotat total paradisului pădurii, cercetătorul publică sistema  c 
rezultatele inves  gațiilor și se implică ac  v la elaborarea poli  cilor și strategiilor silvice, inclusiv 
la sancționarea tăierilor ilicite, anularea arendei pădurilor, sistarea extragerilor ilicite a prundi-
șului din Nistru și Prut etc. – fi ind conș  ent că nu va avea susținere poli  că și va suporta con-
secințele de rigoare. Sunt puține exemple în biografi a IEG ca directorul să promoveze adevărul 
ș  ințifi c – indiferent de opțiunea altor ins  tuții, precum a fost cazul când a convocat Consiliul 
ș  ințifi c al IEG pentru a respinge teza de doctor în ș  ințe inadecvată a unui nomenclaturist 
PLDM-ist.

În postură de manager respectă principiile con  nuității: înainte de a demola ceva, pregă-
tește subs  tuentul adecvat. Fiind printre puținii cercetători-silvicultori care nu au făcut com-
promisuri profesionale, a slujit pădurea onest și cu enorme sacrifi cii personale. În anii direc-
toratului, a însușit sub  litățile manageriale, apreciind, protejând și implementând excelența 
morală și profesională. Sperăm că profesioniș  i ambientaliș   (inclusiv poli  cienii) responsabili 
de poli  cile ecologismului național vor valorifi ca potențialul dr. hab. Petru Cuza în ges  onarea 
durabilă a patrimoniului fores  er național.

2012-2016 

 PĂSTORUL PĂDURILOR NORDULUI REPUBLICII 
 
Păstorul ori patriarhul pădurilor din arealul nordic al republicii, dl Vasile Starodub, chiar și 

prin e  mologia numelui său ne sugerează vechimea stejarului. Este o sinonimie și coincidență 
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organică, fi rească și logică. Descinde dintr-o dinas  e de 
pădurari, iar fi ul său Vitalie a îmbrățișat silvicultura și ac-
tualmente este inginer silvic șef la Întreprinderea pentru 
Silvicultură din Orhei, iar anterior a ac  vat în cadrul cer-
cetării la ICAS. Istoria silviculturii naționale din ul  mele 
cinci decenii poate fi  studiată și evaluată din fi lele bio-
grafi ei profesionale a silviultorului Vasile Starodub. 

Și-a început ac  vitatea profesională în 1970 în cali-
tate de maistru în Ocolul silvic Ocnița. În 1973 a terminat 
Facultatea de Silvicultură a Academiei Agricole din Kiev, 
iar în 1975 a fost desemnat șef al Ocolului silvic Lipcani. 
Peste trei ani devine inginer pentru paza și protecția pă-
durilor, iar în 1990 a fost avansat la funcția de director al 
Întreprinderii pentru Silvicultură din Edineț.   

Începând cu anul 1988 i s-au acordat numeroase dis  ncții raionale și naționale pentru 
ac  vitatea remarcabilă. În anul 1989 a fost inclus pe tabla de onoare din raion, în 1996 Minis-
terul Agriculturii și Alimentației i-a apreciat meritele în calitate de manager, iar în 1999 Agenția 
„Moldsilva” i-a conferit Diploma de merit în cadrul ramurii fores  ere.

Consiliul Județean menționa succint și foarte elogios calitățile personalității sale cu prile-
jul împlinirii jubileului: bunătate sufl etească, pasiune, cordialitate și responsabilitate. Iar prin 
munca depusă urmărea să transforme nordul republcii într-un adevărat colțișor de rai.

Își prezenta foarte bine și cu punctualitate rapoartele de ac  vitate. Avea răspunsurile pre-
gă  te la toate întrebările ce țin de ac  vitatea gospodăriei. De mai multe ori întreprinderea pe 
care o administra a fost apreciată ca cea mai bună din republică.

Pe parcursul anilor, a efectuat nenumărate raiduri de patrulare în diferite sectoare de pă-
dure, a elaborat diferite tac  ci pentru a deconspira și anihila braconajul și contravențiile silvice. 
A pregă  t și instruit numeroși discipoli în domeniul fores  er, care con  nuă cauza lui cu dem-
nitate. 

Evident, în perioada prea lungă de instabilitate poli  că, nu l-au ocolit problemele, con-
fl ictele, nedreptățile și absurditățile care i-au afectat serios starea sănătății. Însă și-a păstrat 
op  mismul, pasiunea și dragostea față de pădure, a rămas mereu punctual, amabil, energic, 
recep  v – calitățile defi nitorii ale personalității sale. A rămas mereu consacrat și devotat muncii 
cu toată enegia și ac  vismul profesional inepizabil pentru protecția patrimoniului verde din 
nordul republicii.
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MINISTRUL NISTRULUI ȘI CODRULUI

Acum doi ani, holercăneanul Grigore Racu îmi 
comunica informația referitoare la actele grave de 
braconaj la Nistru. Desigur, am sesizat Inspectoratul 
Ecologic și doi angajați au fost la fața locului pentru 
a depista infractorii. Nu am afl at despre rezultatele 
inves  gației, dar pe  ționarul a fost amenințat pen-
tru divulgarea ilegalităților piscicole ce se petreceau 
în văzul întregii comunități holercănene. Apoi, tot el 
a sesizat de nenumărate ori toate ins  tuțiile de pro-
fi l că apele menajere de la școală, grădiniță etc. sunt 
deversate chiar în centrul satului – cu toate că Minis-
terul Mediului a alocat un grant de câteva milioane 
de lei pentru construcția instalațiilor de purifi care a 
apelor, însă banii au fost u  lizați nu ș  m cum și n-au 
mai fost date în exploatare (păstrez copia actelor de 
control). De asemenea, am sesizat Agenția„Moldsilva” despre tăierile ilicite ale pădurii de pe 
malul Nistrului – au fost tăiați arborii de pe un sector de mai mulți ari și se observă foarte bine 
acel sector pleșuv. 

Însă apogeul dezastrului s-a developat în sâmbăta neagră, la 5 decembrie, când minis-
trul Mediului, dl Valeriu Munteanu, împreună cu alți angajați, au „pescuit” sute de metri de 
plase din apele bătrânului Nistru și le-au depozitat, formând un peisaj cutremurător. Am trăit 
un coșmar, a fost pângărită sfi nțenia Nistrului copilăriei, deoarece acolo am crescut, acolo 
am sărbătorit cele mai remarcabile evenimente și le port cu mine în sufl et ca o amin  re fa-
buloasă a apelor, valurilor și peștelui ce se arunca ca în poveș   deasupra oglinzii imaculate a 
apei... Însă iată că epoca independenței și a democrației a pângărit și criminalizat, a mor  fi -
cat legendele copilăriei și viața milenară miraculoasă a unei artere vitale care a alimentat via-
ța spirituală a miilor de holercăneni, precum sângele asigură organismul cu hrană și oxigenul 
vital. Pentru atare crimă, urmează ca toți angajații Serviciului Piscicol să se autosuspende din 
funcții, apoi să fi e lipsiți de dreptul de a mai deține funcții în domeniul mediului. (Poate sună 
incredibil, dar în 1992 am depus cerere de eliberare din Inspectoratul Ecologic anume din 
considerentul că nu se lucra, numai se mima. Peste cinci ani, am fost invitat să mă încadrez în 
domeniul silvic). Desigur, primarul, viceprimarul, consilierii, polițiș  i, conducerea raionului, 
pădurarul, comisarul raionului etc. cunosc foarte bine despre vandalizarea Nistrului, care 
durează de aproxim  v două decenii... Evident, toți trebuie suspendați (eliberați) din funcții 
și anchetați penal și moral.
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Comunistul T. Tanasiev primește a treilea mandat de primar holercănean. Reiese că este 
mandatat de cetățeni pentru permisiunea tacită de a pescui ilegal, profana Nistrul. Ori comu-
nismul presupune atare crime ecologice și sacrifi cii spirituale abominabile? Indiscutabil, Gu-
vernul și Ministerul Mediului vor iniția demiterea primarului și a Consiliului local și vor anunța 
realegeri la Holercani.

5 decembrie 2015
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CAPITOLUL  V

OPERE ȘI CAPODOPERE 
FORESTIERE (ARBORESCENTE)

PATRIARHII PĂDURILOR – ARBORII SECULARI

În pădurile noastre se întâlnesc arbori care se caracterizează prin dimensiuni impresio-
nante și au o vârsta excepțională. Ei sunt folosiți în scopuri de selecție, iar unii sunt declarați 
monumente ale naturii.

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri al României din anul 1937, pe lângă alte monumente 
ale naturii, au fost evidențiați doi stejari și un păr. În 1962, numărul  arborilor seculari a ajuns 
până la 118. Ei creșteau în 42 de amplasamente.

Prin Hotărârea Consiliului Miniștrilor al RSSM din 8 ianuarie 1975 se prevedea ocro  rea 
a 119 obiecte naturale cu 372 de arbori seculari, dintre care: stejari pedunculați – 265, goruni 
– 10, stejari castanifolii – 3, fagi europeni – 40, peri pădureți – 5, tei argin  u – 1, plopi albi – 3, 
plopi cenușii – 10, plopi canadieni – 35, platani orientali – 2, arțar – 1, duzi – 3, scoruș domes  c 
– 1, sorb – 1, pini – 24, carpen – 1.

Majoritatea arborilor evidențiați se dezvoltă în condiții ecologice, care le favorizează o 
creștere deosebită. Înălțimea multor arbori seculari depășește 30 de metri. Fagii din ocolul 
silvic Palanca a  ng înălțimea de 35 de metri și au o vârstă de circa 250 de ani. 

Aceș   arbori sunt martori ai pădurilor trecutului. Cu ajutorul lor se precizează aria de răs-
pândire și hotarele pădurilor dispărute. De ei sunt legate legende cu diverși eroi din trecutul 
istoric. As  el, în Moldova sunt cunoscuți arborii seculari cu denumirea „Stejarul lui Ștefan cel 
Mare”, „Stejarul lui Suvorov”, „Stejarii lui Petru” ș.a.

Cei mai răspândiți arbori seculari aparțin speciei de stejari pedunculați. Stejarul „Șase 
Frați” din ocolul silvic Chițcani al gospodăriei fores  ere Tighina are 350-450 de ani. Cel mai 
bătrân stejar este „Stejarul lui Ștefan cel Mare” din satul Cobâlea, raionul Șoldăneș  . Un fag 
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de vreo 400 de ani crește în ocolul silvic al gospodăriei silvice Călărași. La marginea centrului 
raional Nisporeni crește unicul scoruș secular din Moldova. Impresionează silueta rezistentă a 
crengilor grele ale stejarilor seculari din pădurile Caracușeni și Volodeni din gospodăria silvică 
Edineț.

În jurul satului Căpriana se în  nde cel mai mare masiv, de 130 ha de pădure, parte compo-
nentă a Rezervației „Codrii”, care fusese apreciată ca „mândria Basarabiei” încă din 1930, fi ind 
declarată monument al naturii de către Consiliul de Miniștri al României. Deosebit de valoroase 
sunt sectoarele de lângă mănăs  re, cu multe monumente ale naturii legate de numele lui Ște-
fan cel Mare, cum este, de exemplu, stejarul cu o vârstă ce depășește 450 de ani, afl at în valea 
Ișnovățului, la 50 m de drumul Căpriana-Scoreni. Tot aici se afl ă și alți arbori seculari, mărturie 
a fondului secular fores  er –  cinci stejari de 250 de ani, unul de 350 de ani și un păr sălba  c 
de 200 de ani.

Actualmente, sub protecția statului sunt peste 400 de arbori seculari: stejar comun – 265, 
gorun –10, fag – 40, păr – 5, plop canadian – 35, plop cenușiu – 10, plop alb – 3, tei argin  u – 1, 
platan oriental – 2, arțar – 1, carpen – 1, scoruș domes  c – 1, sorb – 1, dud – 3, pin –  24 etc. 
Arborii seculari ocro  ți de stat sunt exemplare solitare sau în grupuri mici, izolate. Sunt impre-
sionanți prin vârstă, dimensiuni, frumusețe, raritate, sau prin faptul că au fost martorii unor 
evenimente istorice ori rămășițe ale unor păduri din trecut. După proveniență, au fost atribuiți 
la categoriile: specii de arbori autohtoni (stejar pedunculat, fag, gorun, pal  n de câmp, păr) și 
specii de arbori alohtoni (stejar castanifoliu, pin, molid, glădiță, maclură, castan etc.). Cei mai 
numeroși sunt arborii seculari de stejar pedunculat (Quercus robur) (196), de fag (36), de gorun 
(8),  de păr (5) și două exemplare de pal  n de câmp.

Gheorghe Postolache, profesor, doctor habilitat în 
biologie, șeful  Laboratorului Geobotanică și Silvicultură 
al Grădinii Botanice, a lansat volumul „Arbori seculari” 
din seria „Ariile naturale protejate  din Republica Mol-
dova”, grație efortului fi nanciar al Fondului Ecologic Na-
țional. În Legea nr. 1538 din 25 februarie 1998 privind 
fondul ariilor naturale protejate de stat sunt menționați 
433 de arbori seculari, care cresc în 158 de amplasa-
mente. De atunci, o parte din arborii ocro  ți au fost 
afectați de calamități naturale și antropice. Unii au fost 
doborâți de vânturi, alții s-au uscat, de aceea a apărut 
necesitatea determinării stării actuale a acestor arbori. 
As  el, în această listă rămân înregistrați 342 de arbori 
afl ați în 116 amplasamente și sunt propuși de a fi  incluși 
în registru încă 29 de arbori din 25 de amplasamente.
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În capital republicii sunt iden  fi cați 87 de arbori seculari, care reprezintă 23 de specii, afl ați 
în 42 de amplasamente, iar 13 arbori au fost afectați de calamitățile naturale. Numai pe parcursul 
ul  milor 40 de ani, 130 de arbori din lista celor seculari protejați de stat au fost recunoscuți ca 
substanțial afectați, 77 dintre ei fi ind irecuperabili. În 2014, dr. hab.  Gheorghe Postolache a publi-
cat lucrarea „Recomandări privind ameliorarea stării arborilor seculari din Moldova”.

STEJARUL – REGELE PĂDURILOR

Pădurile au un domnitor emblema  c – stejarul 
falnic, care predomină în pădurile din Occident. La noi, 
are mai multe semnifi cații – prin vigurozitatea-i falnică, 
reprezintă puterea, măreția, gloria victoriilor și dăinui-
rii prin veacuri. Se spune că stejarul atrage trăsnetul și 
că era sacru pentru zeii fulgerelor din culturile ariene... 
Stejarul este venerat, elogiat și apreciat ca un simbol na-
țional.      

 Stejarul era venerat în special de druizi și de civi-
lizațiile germanice, cel  ce și scandinave. Unele triburi 
americane îl considerau simbol al Mamei Pământului.

Lemnul greu al stejarului a fost comparat cu inte-
gritatea. Fiind longeviv, mai semnifi că puterea și viața 
eternă. În iconografi a creș  nă stejarul simbolizează cre-
dința de netăgăduit a lui Hristos, virtutea și, totodată, 
este o sursă de lemn durabil pentru realizarea crucilor. 

Stejarul din curtea Universității de Stat din 
Moldova, ocro  t prin lege

Cel mai bătrân stejar din sud-estul Europei
Cajvanam un oraș în județul Suceava, în Bucovina de Sud, cunoscut 
în special pentru stejarul mul  secular, despre care localnicii spun că 
„la umbra sa au poposit însuși domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare 
și oștenii săi”, probabil în anul 1476. Are înălțimea de 23 de metri și 
o circumferință de 11 metri, în punctul cel mai gros. Testarea vârstei 
stejarului cu datare radio-carbon a stabilit vârsta lui de circa 800-900 
de ani. În 1942, Academia Română l-a declarat monument al naturii, 
fi ind cel mai bătrân stejar din sud-estul Europei și al 13-lea dintre 
stejarii bătrâni de pe con  nent.
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În iudaism, stejarul e pomul făgăduinței și simbolizează prezența lui Dumnezeu. Romanii ofe-
reau ghirlande de stejar ca premii celor care salvau vieți în bătălii. Un as  el de obicei avea ecou 
încă în secolul al XVIII-lea, când stejarul a devenit simbol al eroismului la germani. Începând cu 
secolul al XIX-lea, frunzele de stejar au fost folosite pentru ilustrarea victoriilor și la reprezenta-
rea semnelor militare. În China, pe lângă faptul că simbolizează puterea, stejarul reprezintă și 
slăbiciunea, deoarece, spre deosebire de salcie sau bambuc, el rămâne rigid în fața furtunii și 
se rupe, în loc să se îndoaie.

Cel mai bătrân stejar din republică

Cel mai bătrân arbore din republică are peste 700 de 
ani și se afl ă în satul Cobâlea, raionul Șoldăneș  . Arborele 
are înălțimea de peste 22 de metri. Legenda spune că la 
umbra lui s-a odihnit și domnitorul Ștefan cel Mare. Fiind 
menționat pentru prima dată în cronicile anului 1456, steja-
rul a fost martorul multor evenimente din viața sătenilor. În 
acel loc a existat o bisericuță de lemn. În perioada sovie  că, 
s-a transformat în club școlăresc, apoi depozit de grâu, us-

cătorie de tutun, muzeu al satului. Ulterior, la insistența sătenilor, lăcașul sfânt a fost reamena-
jat și redeschis. În anul 1986, în cinstea stejarului de la Cobâlea, a fost organizată prima ediție a 
Fes  valului „La umbra stejarului”, cu prezentarea tradițiilor și obiceiurilor naționale. Din 1992, 

evenimentul este organizat o dată la doi ani, la 2 iulie, în 
ziua morții lui Ștefan cel Mare.

Stejarul fruc  fi că o dată la 5-6 ani, iar dacă ghinda este 
bună, încolțește și crește. În pădurile din Șoldăneș   și în alte 
părți cresc mulți stejărei, descendenți ai falnicului arbore.

STEJARUL DE LA COBÂLEA
Făcut-a Ștefan-Vodă
Popas la umbra mea –
Mergea la bătălie?
Dintr-un război venea?

Tăcerea e uitucă
Și eu, sunând din foi,
Repet și pentru mine,
Copii, și pentru voi..

Demult, a stat odată, 
O clipă într-un an,
Coroana mea rotată
Pe fruntea lui Ștefan. 

Vasile RomanciucStejarul de la Lipcani, Briceni
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Stejarul Unirii

28 mar  e 1918...
Primăvară...
Înmugureau pomii, de pretu  ndeni își făcea loc iarba cea victorioasă, păsările soseau în 

stoluri frumos caligrafi ate pe cer din țările sudului...
După un veac de iobăgie sufl etească și poli  că, Basarabia se trezea la viață. Își amintea de 

graiul străbunilor, de propria iden  tate...

* * *
Imediat după ce a avut loc votarea, inginerul hotarnic Alexandru Botezatu, împreună cu alți 

par  cipanți la actul istoric, au sădit, la 27 mar  e 1918, un stejar în curtea Palatului Unirii (azi Ins  -
tutul de Arte de pe strada A. Mateevici, colț cu str. Sfatul Țării), pe care l-au botezat „Stejarul Unirii”.

În 1940 stejarul avea 22 de ani. La 28 iunie niște soldați sovie  ci au încercat să treacă peste 
el cu tancul, apoi l-au tăiat cu topoarele – care o fi  fost vina copacului?! – și i-au dat foc chiar în 
curte, în prezența unor copii curioși și vecini speriați. Cum Alexandru Botezatu murise încă în 
1925, i-au devastat casa, iar cărțile găsite, cele mai multe de specialitate, au fost aruncate pe foc.

În primăvara următoare însă alți lăstari își făcuseră loc pe lângă trunchiul stejarului. Noii 
proprietari ai casei inginerului hotarnic – niște ac  viș   sovie  ci, cărora le plăceau mai mult 
mestecenii – îi rupseră cu ură ramurile, iar când lăstarii se încăpățânară să răsară și în primăvara 
următoare, noii stăpâni ai curții și ai Basarabiei, derutați, au retezat trunchiul stejarului de tot 
și au așezat peste locul acestuia, pe o rază de câteva zeci de metri, mai multe tone de beton. 
Mlădițele nu mai răsăriră, în schimb – povesteau martorii oculari și bătrânii orașului – în primă-
vara următoare, lăstarii plăpânzi de stejar răsăriră în toate curțile și grădinile vecine, crescuți 
din rădăcinile pe care stejarul și le în  nse pe sub case și garduri către alte ogrăzi, ca, de aici, 
de la un an la altul, să plece către alte părți ale orașului. As  el, mulți dintre stejarii mândri și 
falnici de azi ai Chișinăului s-ar putea să fi e crescuți anume din acele mlădițe, care se trag din 
stejarul sădit de Alexandru Botezatu și prietenii săi din Sfatul Țării și pe care aceș  a, atunci, în 
anul 1918, îl botezaseră cu multă dragoste și sfi nțenie Stejarul Unirii. 

Nicolae Dabija,
„Literatura și artă”, 1994, 24 mar  e

Stejarul

Stejarul de la răscrucea celor două drumuri care duc, unul spre Odaia Rusului, iar altul spre 
pădurea Crainei, a fost, de când ține minte, Duda, cel mai plăcut loc de odihnă pentru călăto-
rul obosit de cale. Creștea stejarul în mijlocul câmpului, sprijinind cu ramurile cerul amiezii și 
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adumbrind cu frunza gura de izvor, care îngână preacins  tă doină veche și prea frumoasă doină 
nouă, zi de vară, zi de toamnă, zi de iarnă, zi de primăvară.

Stejarul de la răscrucea celor două drumuri a trecut ca și bunelul prin două războaie, a fost ca 
și bunelul rănit în ul  ma bătălie, dar, spre deosebire de bunelul, pe care ploile lungi de toamnă îl 
închid în casă și-l culcă în pat, stejarul de la răscruce a întâlnit totdeauna apele cerului cu brațele 
larg desfăcute, cu fruntea sus ridicată, cu dorul de pădure fremătându-i în ramuri nestăvilit.

Ploile i-au crescut rădăcinile mai adânci și mai nestrămutate.
Ploile l-au făcut să-și uite durerile, ploile au încercat să-i tămăduiască rănile...
Dar taman atunci, când stejarul de la răscruce, se părea, trăiește o nouă  nerețe, când 

păsările se întorceau de peste mări și țări să-l îmbrace în cântece și în glorie, stejarul de la 
răscruce n-a mai ș  ut să crească frunză verde și a rămas în mijlocul câmpului fără de umbră și 
fără de sufl are.

Oamenii l-au scos din țărâne i-au găsit rădăcinile sănătoase, dar i-au afl at tulpina cu scor-
bură. Și au zis oamenii, care l-au scos din țărâne: „A fost mai tare decât un stejar stejarul. Schi-
jele să nu-l fi  a  ns, avea să trăiască mult și bine, dar l-au a  ns schijele și a murit, și n-a murit 
de moarte bună”.

A murit frumos stejarul de la răscruce, în mijlocul câmpului a murit, din sămânța lui crește 
acum o mladă nouă, pui de stejar cu frunză sunătoare și glas de bucium în ram...

Dumitru Matcovschi

Trei scriitori – Vladimir Beșleagă, Nicolae Popa, Nicolae Spătaru – și un stejar din Codru
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ȘTEFAN-VODĂ ȘI CODRUL
Baladă

Ștefan-Vodă rătăcit 
Întră-n codrul înfrunzit.
Codru-i zice: – Domn viteaz!
Ce-ți curg lacrimi pe obraz?
– Ah! îmi plâng ostașii mei
Morți luptând ca niște zmei!
Codrul zice: – Dragul meu, 
Încetează plânsul tău,
Căci din bravii mei trufași 
Faceți-oi voinici ostași,
Ca să scapi biata moșie 
De păgâni și de urgie.
– Fă! răspunde mult voios
Domnul mândru, inimos.

Codrul prinse a vui.
Brazii ași însufl eți,
Pe stejari a mi-i trezi,
Iar copacii mari și mici
Se făceau ostași voinici,
Și spre Domn, înaintau
Și din gură cuvântau:
– Să trăieș  , Măria Ta!

Hai la luptă, hai, Ștefane,
Du-ne-n hoardele dușmane!

Ștefan-Vodă-nveselea
Și la luptă purcedea, 
Peste munte și muncel
Cu tot codrul după el.
Vai de ungurul semeț, 
Ce lupta c-un brăduleț!
Vai de leah, vai de tătar,
Ce luptau cu un stejar!

Vasile Alecsandri, 1875

BRADUL LA CREȘTINI

Sunt cunoscute multe legende referitoare la pomul de Crăciun. Una dintre acestea este le-
genda Sfântului Boniface, un călugăr englez, care a organizat Biserica Creș  nă în Franța și Ger-
mania. Într-o călătorie a sa a întâlnit un grup de păgâni care, adunați în jurul unui stejar, se pre-
găteau să sacrifi ce un copil zeului Thop. Pentru a împiedica acest masacru și pentru a salva viața 
copilului, Boniface a doborât copacul cu o ușoară lovitură de pumn. În acel loc a crescut un brad. 
Sfântul le-a spus păgânilor că acel brad este Copacul Vieții și că reprezintă viața eternă a lui Iisus.

O altă poveste spune că un pădurar sărac a întâlnit în ajunul Crăciunului un copil părăsit și 
înfometat. Deși foarte amărât, pădurarul i-a oferit copilașului adăpost și hrană pentru o noap-
te. Trezindu-se a doua zi dimineața, pădurarul a găsit un pom încântător în fața ușii sale.
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Alte interpretări susțin că originea pomului de Crăciun se afl ă în „Piesa Paradisului”. În Evul 
Mediu majoritatea oamenilor nu puteau ci   și interpreta cele scrise în Biblie. „Piesa Paradisu-
lui”, care arată originea omului și alungarea lui Adam și a Evei din Gradina Raiului, era inter-
pretată pe 24 decembrie. Fiind însă iarna, câteva mere au fost agățate de crengile… unui brad.

Germanii atribuie începuturile tradiției pomului de Crăciun secolului al XVI-lea, când creș-
 nii au adus bradul împodobit în casele lor.

În Anglia, prințul Albert, soțul reginei Victoria, a lansat moda pomului de Crăciun în anul 
1841, decorând primul brad cu lumânări, dulciuri și fructe. În 1850, Charles Dickens descria 
pomul ca fi ind acoperit cu păpuși, mici instrumente muzicale, puș   și săbii (jucării), fructe și 
bomboane…

Americanii secolului al XIX-lea găseau pomul de Crăciun o adevărată ciudățenie. Prima eta-
lare a bradului într-un loc public datează în anul 1830, când locuitorii germani din Pensylvannia 
l-au așezat în fața unei biserici pentru a strânge bani.

În jurul anului 1890 rechizitele pentru ornamentarea bradului de Crăciun veneau din Ger-
mania, iar popularitatea pomului era în creștere în SUA. Europenii obișnuiau să aleagă brazi 
mici și rotunzi, pe când americanii îi preferau pe cei înalți până la tavan.

La începutul secolului al XIX-lea americanii își decorau pomii cu ornamente realizate ma-
nual, în propriile case, pe când comunitatea germano-americană con  nua să-și împodobească 
pomii cu mere, nuci și prăjiturele.

Electricitatea a permis ca pomul de Crăciun să strălucească necontenit. As  el, brazii au 
început să apară în piețele din orașe, în toate clădirile importante, par  culare sau publice, 
semnalând începutul vacanței de Crăciun prin ceremonia înfrumusețării. 

În Polonia brazii de Crăciun sunt împodobiți cu îngerași, păuni sau alte păsări și cu o mul-
țime de steluțe. În Suedia, pomii erau decorați cu ornamente pictate și fabricate din lemn, 
precum și cu fi guri din paie. În Danemarca erau agățate în pom steluțe naționale, clopoței și 
inimioare. Creș  nii japonezi preferă minievantaie și felinare din hâr  e. În perioada bronzului, 
ramura de brad a apărut în grafi ca bijuteriilor, îndeosebi în ornamente pentru femei, mai cu 
seamă în cel al brățărilor. Simbolul ramurii verzi s-a ex  ns și în decorul scuturilor și armelor de 
luptă, la vremea când acestea aveau rolul sacru de sceptru.

Bradul cu tulpina etajată, care reprezintă etapele vieții, a fost creat ca simbol al axului 
recunoașterii de sine. Ramura de brad nu a lipsit nici la ritualul axului nașterii prin poziția cu 
spicul în creștere, consolidând sensurile etapelor vieții, ale regenerării. În fi nal, prin semnul 
spicului în descreștere s-a marcat sfârșitul vieții terestre.

Pozițional, ramura bradului cu spicul spre cer în creștere a întărit conceptul vieții terestre. 
Când a fost redată ramura cu spicul spre pământ, a însemnat întoarcerea spre începutul nefi -
inței, trecerea spre axul veșniciei spirituale, spre încetarea mișcării. Și când a lipsit, simbolic, 
verdele-crud a rămas culoarea sacră atât pozițional, cât și prin pigment.
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În unele mitologii bradul a fost arborele primordial ce a semnifi cat mau multe evenimente 
ale vieții umane.

APARIȚIA PLANTELOR LEMNOASE

Se spune, și nu fără temei, că pădurile sunt obrazul unei țări. Așa tăcute cum sunt, ele 
sunt adevăruri de durată, legate de om și raporturile acestuia cu natura ce-l înconjoară. Marile 
civilizații s-au clădit în mare măsură cu lemnul pădurilor din perioadele lor de înfl orire, iar mij-
loacele de navigație s-au dezvoltat în întregime pe seama lemnului.

Cu ajutorul lemnului, omul și-a făcut primul foc, din lemn și-a confecționat unelte și arme, 
din lemn și-a ridicat locuința. În primele sale ambarcațiuni din lemn, omul s-a aventurat până 
dincolo de marginea orizontului; lemnul i-a dat posibilitatea să facă explorări, să cucerească 
noi teritorii, să se scufunde, să zboare, să facă comerț și să schimbe idei cu țări și cu popoare 
de dincolo de mări. „Lemnul ne-a ținut de cald milenii de-a rândul, a salvat pe Noe, din el și-a 
ridicat regele Solomon templul său, cu el s-a ridicat Troia, s-a descoperit America și Australia, a 
făcut din Anglia stăpâna mărilor…”.

Dar cum au apărut pădurile? Cu circa 500 de milioane de ani în urmă, o algă verde a 
părăsit marea, a reușit să se mențină acolo unde apa întâlnește uscatul, s-a ancorat în el 
și a devenit erectă. Când această algă s-a instalat pe uscat, Pământul se găsea la sfârșitul 
perioadei Cambriene, iar vietatea respec  vă aparținea unui grup bine diferențiat, având o 
diversitate de forme. Evoluția ei a mai necesitat 100 de milioane de ani pentru a da naștere, 
în perioada Siluriană, unui  p de uscat care a format, după toate probabilitățile, primele 
păduri de pe glob. 

Din acele  mpuri, pădurile s-au impus prin marea lor în  ndere geografi că, având pentru 
dezvoltare o biotemperatură medie anuală de 3 grade C și un volum mediu de precipitații de 
400-500 mm. Oriunde pe mapamond, pădurile au, după caz, ca formații vegetale „vecine” tun-
dra și climatul subpolar ori subalpin, iar în condiții cu defi cit de umiditate – stepa, cu mărăcini 
și tufărișurile xerofi le.

Ioan Milescu

BIBLIA POETICĂ ÎNCHINATĂ PARADISULUI PĂDURII

Cu prilejul Zilei Silvicultorului, pe 16 septembrie 2003 am publicat un ar  col in  tulat „Silvi-
cultori români, treceți Prutul”. Și iată că miracolul s-a produs! La 21 septembrie, Salonul Literar 
al Uniunii Scriitorilor a găzduit marea sărbătoare a spiritualității silvice – premiera antologiei – 
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„Poezia pădurii” în cinci volume, c  torie admirabilă a editurii bucureștene „Orion”, antologistul 
ei fi ind pres  giosul poet și remarcabilul om de cultură Radu Cârneci.

Părea imposibilă o surpriză de atare anvergură pentru împă  miții de spiritualitate silvică.
Agenda mea silvică ori, mai curând, registrul pe care-l susțin pă  maș mai mulți ani (cu 

dragoste inexplicabilă, arhaică) a benefi ciat de o zi foarte fer  lă, ea completându-se copios cu 
nestematele poe  ce silva  ce din patrimoniul literar național. În acea zi Măria sa Pădurea a fost 
regina spiritualității, ea fi ind sărbătorită pe potriva splendorilor sale. I s-a adus recunoș  nța 
pentru incomensurabilele jer  e ale ei depuse la temeliile civilizației româneș  . Grație roadelor 
sale lemnoase, pădurea strămoșească moșește nașterea cărților prin măna lucrătoare a omu-
lui, dăruindu-ne as  el cuvântul întrupat în pagina de carte.

„Noi suntem legați de pădure fi ințial, remarca în discursul inaugural Mihai Cimpoi. Ea ne-a 
fost casă, vatră, cetate... Comuniunea cu pădurea e o paradigmă ontologică. De aceea suntem 
organiciș  , am propus modelul nostru de cultură. Radu Cârneci ne-a reamin  t de aceasta prin 
antologia ce cuprinde poezia scrisă despre pădure. E dureros că lemnul românesc se vinde în 
alte țări. S-ar potrivi și la noi legile japonezilor: pentru un arbore tăiat primeș   o amendă, că nu 
te a  ngi apoi nici de o frunză”.

„Radu Cârneci a realizat o carte de excepție, o c  torie editorială ce include întregul tablou 
al liricii româneș  , consemna Arcadie Suceveanu. Există și dimensiunea pur ecologică a cărții, 
ea fi ind o adevărată armă este  că. Autorul a depus o muncă enormă, toate volumele au pre-
fețe și pos  ețe, ea include cei mai mulți poeți din Basarabia și Bucovina, poezii scrise în toate 
zările româneș  , atestându-se as  el unitatea lor spirituală. Sen  mentul silvestru este foarte 
larg, fi ința românească s-a contopit cu vegetalul. Acum șapte ani, tot aici, lansam Integralul 
Baudelaire, pentru care îi mulțumim domnului Radu Cârneci. Cronicarii sper că vor consemna 
evenimentul produs astăzi. Cărțile de versuri ale domniei sale au modelat  nerețea noastră po-
e  că. Domnul Cârneci ne-a trimis acum o lună antologia ca să reușim s-o ci  m, ca azi să putem 
vorbi despre ea, fapt pentru care îi mulțumim în mod special”.

„Pe noi, pădurarii, ne bucură faptul că poeții scriu atât de inspirat despre pădure, a sub-
liniat Alexei Palancean, prim-vicedirector al Serviciului Silvic de Stat „Moldsilva”. Pădurile s-au 
reîntregit de mult, la solemnitatea ofi cială consacrată Zilei Silvicultorului uniformele noastre nu 
se deosebeau cu nimic”.

„Radu Cârneci a realizat antologia antologiilor, a apreciat fenomenul editorial poetul Leo 
Butnaru. Dumnealui își face meseria onorabil în cultura românească”. 

„Numai un minunat român putea să realizeze o asemenea antologie, a consemnat Grigore 
Vieru. Pădurea face parte din valorile supreme ale românilor. Pădurea și grâul sunt valori primor-
diale româneș  . Cine ridică mâna asupra limbii române ridică mâna asupra spiritualității noastre. 
Cine ridică măna asupra pădurii ridică mâna asupra fi inței noastre fi zice. Fiind în Germania, m-am 
convins de o realitate: poți mai ușor trece o vamă decât să pătrunzi în pădurile nemților”.
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„Toate guvernele, poate cu excepția celui al lui Mircea Druc, n-au fost preocupate de soar-
ta patrimoniului natural. Radu Cârneci a realizat un act de eroism, a construit carcasa spiritua-
lității româneș  ”, a menționat academicianul Ion Dediu.

„Alcătuitorul antologiei a apelat la marea forță a binelui, s-a lucrat pentru purifi carea fi in-
ței noastre”, a apreciat laconic fenomenul editorial Galina Furdui.

„Ștefan cel Mare a câș  gat bătăliile cu ajutorul pădurilor și pierdea unde nu era codru. 
Primii poeți au fost pădurari. Radu Cârneci e unul din marii poeți români. L-am prezentat încă 
în revista „Nistru”, dumnealui e și un mare editor. Cel mai bine l-a tradus pe Baudelaire. Am 
descoperit că poeții care scriu despre pădure nu pot scrie prost. L-am ci  t pe Eminescu în sânul 
pădurii, am scris poezii în preajma satului meu. Vă felicit că ați editat o asemenea antologie. 
Cred că meritați să vi se confere  tlul de pădurar emerit”. (Autorul – ?)

„Remarcăm calitatea biblică de a iubi natura cu o credință mis  că a domnului Radu Câr-
neci, a consemnat Ion Hadârcă. Antologia este o compe  ție a spiritelor cu vastă pregă  re fi lo-
logică, un unicat, inclusiv prin calitatea de selectare, generozitate, probabil împrumutată de la 
aceeași pădure. Dumnealui a meritat  tlul de clopotar”. 

Emoționantă a fost și alocuțiunea domnului Radu Cârneci de la sfârșitul lansării: „Anto-
logia „Poezia pădurii” este cartea tuturor. Pădurea este cea mai democra  că creație a naturii: 
aici cel mare este mare, cel mic este mic... Am muncit la antologie trei ani. E regretabil că actu-
almente noi nu mai suntem prietenii pădurii. Noi suntem dușmanii ei. Este o nebunie ce se în-
tâmplă în ul  mii ani cu pădurile României, odată cu retrocedarea lor. Noi trebuie să ne înscriem 
cu toții în cruciada verde. România va fi  admonestată pentru neglijență față de păduri. Aceasta 
este durerea mea. Țările care ș  u să-și păstreze pădurile fac un lucru excepțional”.

Radu Cârneci s-a manifestat în acea zi ca un declamator veritabil reci  nd asistenței poezii 
din antologia lansată. 

Primul volum include circa 130 de poezii, iar în total antologia întrunește în paginile sale 425 
de poeți de la Văcăreș   până azi, transformându-se într-un „monument al literaturii române”. 
Autorul a anunțat și alte proiecte unice pentru cultura noastră, la care lucrează la fel de inspirat.

MARIN DRĂCEA – FONDATORUL SILVICULTURII ROMÂNEȘTI

Pădurea este izvorul sănătății noastre 
trupeș   și sufl eteș  , izvorul energiei româneș  .

Marin Drăcea
  
Marele silvicultor român Marin D. Drăcea (14 octombrie 1885–14 iunie 1958) a fost pro-

fesor la Facultatea de Silvicultură a Politehnicii din Bucureș   și promotorul introducerii în Ro-
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mânia a silvotehnicii moderne. În 2010 devine, post-mortem, 
membru al Academiei Române. Din  1991 a fost ins  tuționalizat 
Premiul „Marin Drăcea”. 

Este autorul și promotorul primelor fundamente ș  ințifi ce 
pentru silvicultura românească de excepție. „Am luat și de la fran-
cezi, și de la germani fel de fel de teorii, dar nu s-a căutat nici până 
acum a se stabili întru cât aceste teorii se pot aplica în silvicultura 
noastră și întru cât sunt aplicabile în condițiile specifi ce în care este 
așezată țara noastră”, constata el. A fundamentat ș  ințifi c cultura 
salcâmului în România, dovedind că acesta, printr-o tehnică adec-
vată, poate oferi o producție lemnoasă chiar mai mare decât cea 

realizată în zona sa de origine (SUA); a promovat tratamentul regenerărilor progresive pentru 
pădurile de stejari, reușind as  el performanțe de excepție pentru reconstrucția ecologică a aces-
tor păduri; a elaborat o monografi a ș  ințifi că în două volume despre metodele de îngrijire a 
pădurilor, premieră pentru silvicultura românească și europeană; în premieră pe plan european 
a promovat conceptul de silvicultură ecologică, concept valabil și în prezent, desigur într-o accep-
țiune mult lărgită;  a elaborat primul tratat de silvicultură românească, în 1942;  a fundamentat 
ș  ințifi c acțiunea pentru realizarea perdelelor fores  ere de protecție, precum și necesitatea îm-
păduririi ținuturilor secetoase ale țării, în principal Dobrogea și Bărăganul; a elaborat și promovat 
conceptul de conș  ință fores  eră. După acad. Constan  n Chiriță, Marin Drăcea a apărut „ca o 
necesitate istorică”, fi ind „cel dintâi încărcat de răspunderi, chemat să gândească și să defi nească 
liniile principale ale poli  cii fores  ere româneș  ” (acad. Victor Giurgiu).

Vasta ac  vitate profesională a marelui silvicultor a fos refl ectată în studiile „Marin Drăcea 
în istoria, prezentul și vitorul silviculturii româneș  ” (Victor Giurgiu, 1995); „Marin Drăcea – 
Opere alese” (sub îngrijirea  acad. Victor Giurgiu, 2005) etc.

REGAL SPIRITUAL EMINESCIAN

Capodopera „Arborele Eminescu”

Capodopera „Arborele Eminescu”, realizată în tehnica linogravurii policrome, în trei culori, 
în care ideea și imaginea plas  că au fost exprimate echilibrat, refl ectă atât des  nul Poetului, 
cât și des  nul ar  stului plas  c, al autorului lucrării. „Arborele Eminescu” a trezit rezonanțe 
puternice, răspândindu-se în lumea întreagă într-un număr impresionant de reproduceri.

Pentru a explica faima acestei opere, să încercăm a pătrunde mai profund fondul ei de 
idei exprimat cifrat prin modalitățile simbolico-metaforice, să-i analizăm forma și procedeele 
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execuției tehnice, care sunt într-un echilibru desăvârșit și într-o 
unitate perfectă. O condiție necesară, impusă unei lucrări de 
artă desăvârșită, caracteris  că și acestei opere, este ca mijloa-
cele tehnice de expresie, culorile să nu iasă în prim-plan.

Tulpina, crengile și ramurile copacului hărțuit de vânt, 
conturând profi lul Poetului proiectat pe înaltul cerului, porțiu-
nea solului din care se înalță tulpina alcătuiesc o siluetă expre-
sivă, imprimată cu o singură culoare – neagră, profundă, dar 
care are totodată o mare varietate tonală. Această varietate 
e realizată prin modifi carea de dimensiuni a suprafețelor acoperite cu negru, de la pata ma-
sivă din porțiunea de sol micșorându-se în tulpină și în ramurile coroanei copacului, petele 
de culoare neagră devenind tot mai subțiri. Culoarea rece a cerului este aplicată uniform pe 
toată suprafața, având aceeași intensitate tonală, însă, la tangența cu linia solului, cu tulpina 
copacului devine mai deschisă, efectul producându-se la întâlnirea cu o tonalitate mai tare. 
Efectul emoționant e sporit și prin prezența celor două frunze „de aur”, prin raportul croma  c, 
contrastant, evidențiindu-se și aici o modalitate de expresie plas  că. Această expresie con-
trastantă este exprimată și prin poziția ver  cală a copacului în opoziție cu mișcarea orizontală 
a vântului, un vânt puternic „vizibil”, ce pare că încearcă să-l frângă. Expresia de contrapunct e 
valorifi cată aici și într-un alt sens, mai cuprinzător, ce constă în conceptul de unitate și luptă a 
contrariilor, existent în raporturile dintre materialitate și spiritualitate, idee evidențiată plas  c 
prin îngemănarea profi lului Poetului cu copacul, simbolizând materia, prin capodoperă însăși 
cu mesajul ei idea  c și este  c emoționant în contrast cu forma materială perisabilă, vulnerabilă 
la agresivitatea  mpului distruc  v, a unor factori ai mediului și al oamenilor, adică a unor indi-
vizi iresponsabili, care au folosit lucrarea, alterându-i forma și 
conținutul, aducându-i grave prejudicii și autorului ei.

Vântul năprasnic din această imagine reprezintă un ele-
ment component important, simbolizând aici forțele răului. 

Modalitățile de expresie simbolice, folosite de autor și 
în alte lucrări de artă grafi că de șevalet, pictură, artă monu-
mentală, au fost valorifi cate magistral în această linogravură. 
În „Arborele Eminescu” un rol deosebit îi revine culorii, cro-
ma  ca având un rol substanțial la crearea atmosferei, marcată 
puternic de melancolie. Aurel David se manifestă ca un bun co-
lorist cu experiență bogată în domeniul picturii de șevalet. Are 
o predilecție pentru pictura în plainair, pe care a prac  cat-o 
intens, din contactul direct cu natura realizând un număr mare 
de lucrări, multe dintre acestea depășind caracterul de studii.
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În această lucrare autorul a apelat la secțiunea culorilor reci ale spectrului croma  c. Me-
sajul, valoarea este  că pot fi  recepționate în mod diferit – de la admirație până la negarea to-
tală a valorii ar  s  ce a acesteia (opinie nega  vă pe care am auzit-o chiar de la unii specialiș  ). 
Această percepție, mai mult sau mai puțin adecvată, depinde de competența și cultura specta-
torului, o comunicare mai intensă și afec  vă fi ind posibilă între lucrare și cei ce cunosc opera 
Poetului, des  nul lui Eminescu, condițiile în care a trăit și a creat, precum și cultura și istoria 
Țării. Nu poate fi  vorba de o comunicare efi cientă, emoțională, plenară între această lucrare și o 
persoană care nu a auzit nimic despre Eminescu sau opera sa, despre istoria noastră. Nu poate 
fi  vorba de o comunicare efi cientă și o receptare exhaus  vă a lucrării de către spectator nici 
fără cunoașterea modalităților de expresie simbolico-metaforice în arta plas  că.

Arborele (copacul) este un simbol de o semnifi cație ieșită din comun, prin bogăție, can  -
tate, calitate și cons  tuie unul din marile arhe  puri care organizează reprezentările inconș  -
entului colec  v. În perpetuă evoluție, el e viața în ascensiunea ei și simbolul ver  calității. Dar 
reprezintă și ciclul evoluției cosmice: moarte și regenerare. Copacul mai are și o valoare simbo-
lică de pilon al lumii. E în natura lui să lege partea de sus și partea de jos. Cu rădăcinile a  nge 
partea subterană, pământul și apa, iar cu frunzele –cerul și focul (soarele). El este elementul 
care unește cele trei lumi (subterană, terestră și celestă) și reprezintă Universul.

În tradiția ezoterică întâlnim diferite  puri de arbori care se confundă sau se completează: 
copacul mi  c (pomul vieții, copacul nemuririi, copacul inversat, copacul mijlocului...) sau copa-
cul real, considerat sacru datorită proprietăților lui naturale sau legăturilor cu religia și magia 
(„Dicționar universal de rituri, credințe și simboluri”).

„Pe măsura dezvoltării mitologiei ideea despre copacul puternic, copacul de nezdruncinat 
care formează axa centrală a șuvoiului energiei divine, ce unește lumea spirituală și lumea re-
ală, s-a transformat în imaginea simbolică a Arborelui vieții sau a Arborelui cosmic. Rădăcinile 
sale sunt în apele sepulcrale, în spațiul transcendental și trecând prin pământ ajung până la cer. 
Acest simbol se întâlnește prac  c la toate popoarele. Arborele vieții deseori devenea metafora 
creării Universului. În multe tradiții el crește pe Muntele Sfânt sau în Paradis” (Jack Tresindder,  
„The Hutehinon Dic  onary of simbols”).

(Fragment din volumul semnat de ar  stul plas  c Gheorghe Vrabie: „Aurel David. Timpul, 
ar  stul și opera”, Chișinău, Editura „Cartea Moldovei”, 2004, p. 88, 89, 92).

„Codrii de Aramă” și "Padurea de argint"

La 30 km de Piatra Neamt, între localita  le Agapia si Varatec, sunt amplasate două re-
zervații naturale: Codrii de aramă, o pădure de goruni seculari (o varietate de stejar) și de 
mesteceni de 200 de ani, și Pădurea de argint. Aceasta din urmă Codrii de aramă Frumusețea 
locurilor a fost admirată de M. Eminescu și Al. Vlahuță, pictată de N. Grigorescu și C. Hogas.    
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Pădurea de Argint se afl ă la al  tudinea 
de 540 m, are o suprafață de două hectare, 
a fost declarată arie protejată în anul 2000 și 
reprezintă o zonă împădurită, având rol de 
protecție pentru specii arboricole de mes-
teacăn (Betula pendula). Și-a luat numele de 
la scoarța albă, strălucitoare a mestecenilor. 
Rezervația Codrii de Aramă are aproxima  v 
9,4 hectare. A fost numită as  el după culoa-
rea arămie pe care o au, toamna, frunzele 
gorunilor. Acest peisaj a jucat un rol impor-
tant în creația poetului Mihai Eminescu. La 
asfi nțit se poate admira, sub lumina razelor 
solare „văzduhul tămâiet”.
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Plantare de arbori la baș  na Poetului Național  

În 2012, în ajunul zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, comunitatea academică și ș  ințifi -
că din silvicultură și agricultură a plantat la Ipoteș   și Botoșani, locurile de baș  nă ale poetului, 
mai mulți arbori semnifi ca  vi. În curtea casei în care s-a născut marele poet, au fost plantați 
șapte tei argin  i. Un exemplar a fost plantat alături de teiul sădit de însuși Mihai Eminescu, la 
mormântul părinților săi. Două exemplare de molid argin  u au înlocuiot cei doi molizi uscați, 
care au fost sădiți de marele istoric și cărturar Nicolae Iorga, în 1939, în fața bisericii pe care a 
c  torit-o. Dou brazi argin  i și două exemplare de pin negru au fost sădiți în fața bisericii familiei 
Eminovici, construită înainte de 1800.

George Călinescu consemna în opera sa valoarea ecosilvică ontologică a creației marelui 
poet: „Ape vor seca în albie, și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o 
stea va vesteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le 
ridice în țeava subțire a altui crin pe tăria parfumurilor sale”.

Teiul lui Eminescu este, probabil, cel mai bătrân arbore din Grădina Copou și unul dintre 
cei mai importan   arbori-monument din România. "Gheorghe Asachi a întâlnit un tei cu o 
coroană rotată superbă, dar care nu intra în viziunea amenajării parcului în s  l mixt. El nu se 
încadra în axa centrală a parcului. Dar datorită frumuseții lui, a fost menținut, iar în perioada 
în care Eminescu și-a desfășurat ac  vitatea la Iași, el a oferit umbra, el a oferit cadrul pentru 
refacerea forțelor sleite de o muncă extrem de intensă. Aici, la umbra teiului, ieșenii îl întâlneau 

Teii din curtea casei în care s-a născut Mihai Eminescu
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frecvent pe marele nostru poet, fi e alături de Veronica Micle, fi e alături de bunul său prieten, 
Ion Creangă. După plecarea lui la Bucureș  , ieșenii l-au botezat Teiul lui Eminescu…".

(Autorul - ?)

În fața teiului se afl ă un bust de bronz. Atașamentul lui Mihai Eminescu pentru tei pare să 
fi e o nostalgie germanică. În apropiere de tei, în locul unei clădiri vechi de la sfârșitul secolului 
al XIX-lea, s-a construit un Muzeu dedicat lui Mihai Eminescu (după proiectul arhitectului Vir-
giliu Onofrei), inaugurat cu prilejul centenarului morții poetului, la 15 iunie 1989. În fi ecare an, 
aici are loc Sărbătoarea Teiului. Cele două turnuri de la intrarea în muzeu simbolizează dragos-
tea (Veronica Micle) și prietenia (Ion Creangă).

Teiul lui Eminescu din Parcul Copou, Iași
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„Copacul lui Mișu din Copou”

Fiecare popas al poetului Nichita Stănescu la Iași includea în mod obligatoriu, indife-
rent de situație, și un popas la Teiul lui Eminescu. Mircea Radu Iacoban, fostul director al 
Editurii Junimea, scria: „Când ajungea la Iași, într-un singur loc trebuia să mergem întot-
deauna. La Teiul lui Eminescu, copacul lui «nea Mișu», cum îi spunea el. Stătea și tăcea sub 
copac, nu zicea nimic”. De fapt, de la gară poposea direct la Casa Pogor, sediul Junimii, și 
bea o cafea, discuta probleme literare. Acolo a rostit Nichita o propoziție care avea să facă 
epocă. „Aici «Miorița» a devenit «Odă în metru antic»”, a spus el, sugerând, astfel, deve-
nirea poeziei române de la creatorul anonim la geniul luceafărului poeziei românești. Un 
coleg l-a întrebat: „Dragă Nichita, ce-ar spune Eminescu dacă ne-ar vedea aici, cu cărțile în 
mână?” „Ne-ar lua limba înapoi. Noi nu avem ce să spunem despre Eminescu. Trebuie să 
tăcem, el a spus totul».

Mihai Eminescu a fost înhumat la umbra unui tei din cimi  rul Bellu din Bucureș  . (În 1912, 
I.L. Caragiale a fost înhumat în stânga lui Mihai Eminescu, iar în 1918, în dreapta – George Coș-
buc).  Pe placa turnată la Paris este gravată o strofă din poezia „Nu voi mormânt bogat” (opera 
sculptorului Ion Georgescu (1856-1898):
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„Reverse dulci scântei 
Atotș  utoarea,
Deasupra-mi crengi de tei
Să-și scuture fl oarea.
Ne mai fi ind pribeag
De-atunci înainte
Aduceri aminte
M-or troieni cu drag”.

* * *
Când voi muri, iubito, la creștet să nu-mi plângi;
Din teiul sfânt și dulce o ramură să frângi,
La capul meu cu grijă tu ramura s-o-ngropi,
Asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi;
Simți-o-voi odată umbrind mormântul meu...
Mereu va crește umbra-i, eu voi dormi mereu.

(O, mamă...)

Teiul lui Eminescu din Blaj

Arborele a fost 
declarat monument al 
naturii, iar alături este 
o inscripție: "Lângă 
acest tei s-a oprit Mi-
hai Eminescu în 1866 
și a salutat cu entuzi-
asm Blajul, pe care de 
mult dorea să-l vadă". 
În apropiere, străjuind 
orașul, de pe un deal 
vizibil din orice punct 
al Blajului, se afl ă "Cru-
cea lui Avram Iancu".
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Pe lângă plopii fără soț...

“Plopii fără soț” era, inițial, un grup format din 29 de plopi albi, crescuți la marginea Șo-
selei Bucium din Iași, care l-au inspirat pe Mihai Eminescu să scrie poezia Pe lângă plopii fără 
soț, publicată în august-septembrie 1883, apoi inclusă în volumul Poesii (1884). Cândva, Dealul 
Bucium era acoperit de codrii seculari ai Iașului, pe pante crescând stejari, iar în lunci –plopi, 
sălcii, arini... Pe acest deal, domnitorul Mihail Sturdza a construit un palat, careședință de vară, 
iar Ștefan Micle, rector al Universității „Al. I. Cuza” din Iași (soțul Veronicai Micle), locuia într-o 
casă din Bucium. De multe ori, Mihai Eminescu făcea popas la Hanul Trei Sarmale, împreună cu 
Ion Creangă, pentru a avea mo  ve să se vadă cu Veronica.

În 1973, cei 29 de plopi au fost declarați monumente ale naturii. Acum mai sunt doar 15. 
Deoarece plopii cresc în locuri mlăș  noase, conservarea lor este difi cilă. Furtunile puternice 
pun în pericol existența arborilor. A fost lansată chiar ideea mumifi cării copacilor, pentru ca 
aceș  a să fi e păstrați. În fața plopilor a fost amplasat un bust al lui Mihai Eminescu, iar pe soclu 
se afl ă o placă de marmură pe care e inscripționată prima strofă din poezie:
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Pe lângă plopii fără soț
Adesea am trecut;
Mă cunoșteau vecinii toți –
Tu nu m-ai cunoscut.

Premiul Teiul de Aur și Teiul de Argint

Municipalitatea din Botoșani a ins  tuit pre-
miile Teiul de Aur și Teiul de Argint, acordate 
anual pentru literatură, arte vizuale și colecții 
ar  ș  lor care și-au dedicat creațiile poetului na-
țional. La cea de a 15-a ediție a fes  vității, în iu-
nie 2012, au fost medaliate cu aur și argint două 
personalități de la Chișinău: Mihai Cimpoi pen-
tru literatură și  Ion Daghi pentru arte vizuale.

FLOARE DE TEI
Floare de tei, 
Cât de curând te treci 
Ochilor mei lucind
Te-i arată pe veci.
Floare de crin,
Eu pururi am gândit
La ochiul tău iubit
De raze plin.
Floare de măr,
Copilă doar erai
Și de pe-atunci aveai
Aur în păr.
Flori de cireș,
Cine te-a pus cândva
Plu  nd în calea mea
Dulce să ieși?

Floare de mai,
Cine te-a pus să vii
Dacă mereu mai ai
Ochii tăi mari și vii
Floare de fag
Doina cântându-mi-o
Reamin  ndu-mi-o
Sună cu drag.
Floare de corn,
Dulce ves  ndu-mă,
În  nerindu-mă
Sună un corn.

* * *
Lună ce treci,
Crengile, frunzele
Dulce pătrunze-le
Razale-ți reci                                

Mihai Eminescu, (1882)
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Gorunul lui Horea în 1970

Țebea, capitala regiunii istorice Țara Zarandului (administra  v apar-
ținând comunei Baia de Criș, județul Hunedoara), este cunoscută 
drept „Panteonul Moților”, deoarece aici se găsește „Gorunul lui 
Horea”, un stejar în vârstă de 400 de ani, cu circumferința de nouă 
metri.
Sub acest arbore, în anul 1784, Horea i-a chemat pe moții adunați, 
îndemnându-i la răscoală. În apropierea gorunului, la circa 15 metri 
mai la nord, este îngropat Avram Iancu. Declinul gorunului se pre-
supune că a început în 1891–1892. 
Cu ocazia restaurării din 1947, aproape tot trunchiul a fost îmbrăcat 
în ciment. Pentru susținerea crengii laterale, în 1977 a fost construit 
un stâlp de beton. Actualmente, din gorun se păstrează  doar sarco-
fagul de beton al trunchiului. Din ramura ruptă în 2005 s-a cioplit o 
cruce de 1,8 m, Crucea lui Horea, amplasată alături de mormântul 
lui Avram Iancu. Inaugurarea crucii a avut loc la 30 aprilie 2006, iar 
din 2007 este protejată de o vitrină de s  clă.

Gorunul lui Băsescu se înalță fi rav la Țebea
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În apropierea mormântului lui Avram Iancu și a lo-
cului în care, pâna nu demult, se înălța înca gorunul lui 
Horea, Traian Băsescu a plantat un gorun La fes  vitățile 
anuale de la Țebea, președintele Băsescu a fost prezent 
pentru a par  cipa la comemorarea lui Avram Iancu. Lui 
i-a revenit onoarea de a planta puietul de gorun menit 
să-l înlocuiască pe cel istoric. De-a lungul istoriei, în Ci-
mi  rul Eroilor de la Țebea au mai plantat goruni, în semn 
de recunoș  nță pentru eroii moților și ai neamului, Re-
gele Ferdinand, Regele Carol I, și Regina Maria.

Arbori la mormântul lui Alexie Mateevici,
Cimi  rul Armenesc din Chișinău

Arborele apostolului Zaheu
La circa 40 de kilometri nord-est de Ierusalim, în apropierea 
orașului Ierihon – cel mai vechi din din lume – se afl ă Dudul lui 
Zaheu, unde a urcat apostolul Zaheu spre a vedea sosirea lui  
Hristos. Trunchiul acestui arbore, astăzi complet uscat, este 
protejat de geamuri de s  clă, având și un postament din pia-
tră de calcar.
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Arborele lui Dumnezeu – minune inexplicabilă
Biserica Sfânta Teodora, unică prin legenda sa, se afl ă în Arcadia, Grecia, și a fost construită în secolele X-XII. Pe 
acoperișul bisericuței ridicate în cinstea Sfi ntei Teodora din Peloponez, se afl ă un număr de 17 copaci uriași. Cei mai 
mulți dintre ei sunt înalți de peste 30 de metri, unii având o grosime de peste un metru și o greutate de peste o tonă. 
Deși acoperișul bisericuței este subțire, fără nicio întăritură specială, rezistă ca prin minune.

HOROSCOPUL ARBORICOL

Una din numeroasele metode de cunoaștere a naturii 
umane este și zodiacul (horoscopul), produs al unor civilizații 
străvechi, omul încercând și pe această cale să afl e cine este, 
ce-i este hărăzit, ce-l așteaptă în viitor.

Fiecare om are un copac al lui, care seamănă cu el. 
Descoperiți-l și dacă-l aveți în preajmă, destăinuiți-i ce aveți 
pe sufl et. Lângă el o să vă simțiți bine. Coroana lui adună 
energie din cer, iar rădăcina o acumulează din pământ. Dis-
cutați cu arborele care vă reprezintă. El poate deveni un 
amic credincios și necesar. Zodiacul Arboricol se referă la 
22 de elemente (sau arbori) afl ate în strânsă legătură cu 
gradele solare, fi ecare dintre ele fi ind suprapus peste un 
decan.

Horoscopul Arboricol vă oferă informații interesante, 
încercând să vă demonsreze că omul are anumite trăsături 
specifi ce și arborilor, sub semnul căruia s-a născut. Aceste 
trăsături îl semnifi că pe om, îi coordonează des  nul, viața.

Marcela Mardare

Marcela Mardare,
Horoscop arboricol,
Editura Ruxanda, 2006,
80 pagini
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În loc de pos  ață 
Saga sufl etului silvic
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Istoriografi a publicis  cii fores  ere din republică a fost scrisă 
de o pleiadă numeroasă de ziariș  , scriitori, cercetători, specia-
liș  i din ins  tuțiile academice și departamentale... Sunt cunos-
cute și recunoscute publicațiile scriitorilor regretați Gheorghe 

Malarciuc, Mihail Garaz, Serafi m Saka, Ion C. Ciobanu, Nicolae Vieru, Mitrofan Vătavu, Alexandru 
Grogmov, Ion Proca, apoi Ion Druță, Nicolae Dabija, Ioan Mânăscurtă, Mihail G. Cibotaru, Ion Cio-
canu, Gheorghe Madan, Boris Vieru etc. Publicații referențiale în domeniu au realizat academicienii 
Andrei Negru, Alexandru Ciubotaru, Ion Dediu, Gheorghe Duca, Andrei Ursu etc.

Publicis  ca ecosilvică a fost promovată de numeroși ziariș  , cercetători, oameni de cultură: 
Eugen Nirca, Alexandru Sefer, dr. Vera Verina, dr. Iurie Cravciuc, profesor Mina Lozan, Rodion Cu-
cereanu, apoi dr. Dumitru Gociu, dr. Alexei Palanceanu,dr. hab. Petru Cuza, Vladimir Iacovlev, dr. 
hab. Constan  n Mihăilescu, Ion Stoleru, Alecu Reniță, Vladimir Haraba, dr. Andrei Dumbrăveanu, 
dr. Dumitru Galupa, prof. dr. hab. Andrei Muniteanu, Grigore Grigorescu etc.

Domnul Grigore Grigorescu s-a manifestat și s-a afi rmat public ca jurnalist ecologist în perioa-
da declanșării epocii democra  zării în cadrul Mișcării Verzilor. Grație energiei inepuizabile, a înscris 
două pagini inconfundabile în istoriografi a ecologismului modern ca angajat la Comitetul de Stat 
pentru Ocro  rea Naturii (1983-1987) – atunci toate ziarele republicane și raionale publicau lunar 
pagini tema  ce de ocro  re a naturii, cinci ani fi ind secretarul Concursului republican pentru cea 
mai bună oglindire a problemelor ocro  rii naturii în presă.

La sfârșitul anului 1997 este invitat să ac  veze în calitate de consilier al directorului general al 
Asociației de Stat „Moldsilva”, unde a depus eforturi enorme pentru a ac  viza refl ectarea proble-
ma  cii de mediu în presă, a inițiat polemici principiale, contribuind ca perioada anilor 1997–2001 
să rămână unică în publicis  ca fores  eră. 

Eliminat poli  c din domeniu de guvernarea comunistă, pe parcursul anilor a pledat și sesizat 
ins  tuțiile silvice naționale (Consiliul Suprem de Securitate, SIS), regionale și internaționale despre 
ilegalitățile din silvicultură – Societatea „Progresul silvic”, Regia „Romsilva”, Consiliul Europei etc. –, 
solicitând depoli  zarea necondiționată a ramurii, pledând pentru anularea prac  cilor vicioase de 
desemnare a conducătorilor pe criterii poli  ce, selectarea lor prin concurs etc. Poartă în sufl et ca 
pe o rană sângerândă comunicarea deputatului Valeriu Streleț din 2013, președintele Fracțiunii 
parlamentare PLDM: „Nu mai putem face nimic, pădurile au fost partajate poli  c”.

„Grigore Grigorescu e un ecologist incurabil,
 preocupat în permanență de cunoașterea tainelor pădurii și, 
îndeosebi, de păstrarea și dezvoltarea patrimoniului fores  er…”

Ion Ciocanu

„Fericit este omul care este prieten cu dl Grigore Grigorescu”. 
dr. Gheorghe Jigău
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Este necesar să evocăm un eveniment apreciat de public: de la tribuna fes  vității pannaționale 
a silvicultorilor (Sibiu, 1998), a lansat un apel temerar, parafrazând legendarul ordin al mareșalului, 
declarând: „Silvicultori, treceți Prutul! Vă așteaptă pădurile ștefaniene – pentru a le reintegra în 
trupul lor natural-voievodal”. 

Registrul bibliografi c este cons  tuit din circa 240 de ar  cole, cronici, recenzii, eseuri, intervi-
uri, zeci de opinii par  cipa  ve plasate permanent pe rețeaua Facebook. În 2001, împreună cu dl 
N. Dabija, redactorul ziarului „Literatura și arta”, lansează Conferința națională cu genericul „Ecolo-
gia spirituală – o paradigmă a mileniului III”. Prin decretul Președintelui României din 6 decembrie 
2004 i s-a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor „...pentru eforturile depuse în 
vederea protejării mediului prin sprijinirea mișcării ecologiste”.

Publicistul eco-silvic percepe ca dramă personală compromiterea, demoralizarea, decima-
rea elitei ecologiste, în special a celei silvice. După cum judicios remarca Ion Ciocanu – „Grigore 
Grigorescu e un ecologist incurabil, preocupat în permanență de cunoașterea tainelor pădurii și, 
îndeosebi, de păstrarea și dezvoltarea patrimoniului fores  er al meleagului, după cum ni se pre-
zintă din paginile revistei „Noosfera” nr. 5 din 2011... Studiul acesta poate fi  considerat cartea de 
vizită a geografului publicist” („Bibliopolis, 2015, nr. 1). Cu prilejul unei aniversări, și-a făcut cel 
mai prețios cadou – a fi nalizat studiul magistral in  tulat „Pastorală postelectorală ori adio pădu-
rilor plaiului?”, parafrazat ulterior în „Moartea poli  co-par  nică a pădurilor” (2014) și prezentat 
poli  cienilor epocii. 

Pe parcursul anilor, a elaborat și a promovat numeroase proiecte alterna  ve pentru efi ci-
en  zarea sistemului administra  v ramural, pentru promovarea cadrelor competente și oneste, 
anularea prac  cilor vicioase de partajare a ramurii conform algoritmului poli  c (par  nic) etc. În 
special, evocăm abordarea problemei problemelor – eliminarea totalitarismului și implementarea 
pluralismului poli  c ecologist în numeroase publicații: „Monopolismul ecologic este inadmisibil” 
(„Moldova suverană”, 4 iunie 1992), „Relansarea dictaturii ecologiste” („Glasul națiunii”, 27 ianua-
rie 1999) – unde aver  za comunitatea publică despre instalarea monopolului eco-poli  c sufocant 
al unor lideri intoleranți, totalitari, aver  smente adeverite ulterior… În urma publicațiilor temerare 
și intransigente, este ponegrit în presă, amenințat cu răfuiala fi zică, șantajat, hărțuit prin judecăți… 
În nota redacțională, ziarul „Glasul Națiunii” din 27 ianuarie 1999 specifi ca: „Ziaristul Grigore Gri-
gorescu poate fi  subiec  v în unele privințe, pare a fi  și decepționat... A fost purtat prin instanțe 
judecătoreș  . Acei care într-un fel sau altul s-au simțit lezați, îi invităm la discuție, pentru că pă-
durile noastre mor nu numai de secure, ci și de indiferență”. Tot în pagina respec  vă, dumnealui 
menționa: „Torționarii poli  ci au recomunizat domeniul ecologist al doilea deceniu, ca să se divizeze 
apoi în câteva grupări os  le”.

Rămâne un reper referențial adresarea publicată în „Literatura și arta” (15 octombrie 1998) 
către conducerea republicii de a fi  creat Consiliul silvo-cinege  c, fondat abia în septembrie 2015. 
Ca urmare a publicației din „Literatura și arta”, AȘM convoca ședința specială pentru relansarea 
cercetărilor silvice. Tot în urma demersurilor sale insistente, la 15 iunie 2012, Parlamentul a aprobat 
Comisia de anchetă a ges  unii fondului fores  er. Ca un rezumat al publicațiilor grigorescene este 
ancheta redacției „Literatura și arta” din 21 ianuarie 1999: „Am depus supraeforturi întru promova-
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rea, însușirea și cul  varea publicis  cii prosilvice, prac  cate specula  v, chiar iresponsabil pentru un 
nobil domeniu. Intenționez să contribui (indiferent că aproape nimeni nu mai speră) la relansarea 
domeniului fores  er pângărit, profanat de mulți pre  nși, autodecretați „îngeri” silvici ocro  tori pe 
vecie. Speram să inaugurez o polemică profesională asupra des  nului patrimoniului silvic național, 
însă înfi orătorul apa  sm, indiferența au fost satelizatorii de ul  mă instanță a jinduitei polemici. 
A fost un eșec, o (ne)performanța (ne)regretabilă?” Spre marele nostru regret, problemele aborda-
te s-au agravat și amplifi cat, ne amenință mai grav. 

Grație inven  vității și perseverenții sale, a reușit să atragă inves  ții nerambursabile pentru îm-
pădurirea a 24 de hectare de terenuri din raionul Șoldăneș  , proiect implementat în comun cu În-
treprinderea pentru Silvicultură din Șoldăneș   și Fondul de Inves  ții Sociale din Republica Moldova. 
În anii 2000-2004 a publicat un serial de interviuri memorabile în săptămânalul „Literatura și arta” 
cu personalități din diferite domenii (Zinaida Gane, Ion Ciocanu, Vladimir Iacovlev, Boris Ma  encu, 
Aurelian Silvestru, Petru Soltan, Nicolae Dabija, Iurie Borș, Ion Dediu, Adrian Dinu Rachieru etc. și 
publicate în cartea „Regalitatea sincerității” (Timișoara, 2003, 210 pag.), unde punea intervievaților 
tradiționala întrebare despre Patrie și pădure.

Timp de opt ani a elaborat cu dăruire și discernământ lucrarea emblema  că „Pădurea și cultu-
ra” (publicată în 2006), unde a sinte  zat tezaurul valorilor spirituale eco-silvice din creația populară, 
literară, arta plas  că, teologie etc. Fiecare ci  tor va descoperi valori intelectuale surprinzătoare 
de sorginte fores  eră. Studiul confi rmă apariția unui cercetător valoros pentru cultura națională. 
Sperăm că ne va surprinde și în viitor cu noi inves  gații în domeniul silvo-spiritualității transdis-
ciplinare și al publicis  cii ș  ințifi ce, iar acest studiu legi  mează dreptul de a fi  încadrat în rândul 
cercetătorilor  tulari. În contextul elucidării personalității și valorii studiilor dumnealui, vom repro-
duce aprecierile acad. Petru Soltan: „Grigore Grigorescu este un bun și erudit scriitor, fi losof și mare 
altruist” și ale doamnei Zinaida Gane, pres  gios analist al fenomenului etnospiritual și geopoli  c 
(2015): „Pentru dl Grigorescu dezastrul ecologic este echivalent cu ruinarea spiritualității neamu-
lui. Pădurile decimate, apele poluate, fauna exterminată fără discernământ și plaiul mândrilor daci 
transformat în gunoiște și pus  etate... sunt semne alarmante ale unei degradări etnomorale a celor 
cărora bunul Dumnezeu le-a dăruit o Țară de poveste”. 

Altruismul și bonomismul grigorescian s-a remarcat evlavios și generos prin evaluarea, apre-
cierea profesorilor și colegilor săi – Vladimir Iacovlev, acad. Ion Dediu, dr. Dumitru Gociu, dr. Alexei 
Palanceanu, dr. hab. Petru Cuza, dr. Mihai Coșcodan, dr. Nicolae Boboc, Nicolae Ursu, Gheorghe 
Vdovâi, Nicolae Grăjdeanu, Dumitru Samson etc. A rememorat des  nul și fes  nul colegilor regretați 
dr. Tudor Strișcă, dr. Iurie Cravciuc, Nicolae Sturza, Anatol Urbanovici etc.

Recentele intervenții publice reafi rmă saga unui sufl et silvic, poartă pecetea individualității 
lui inconfundabile – „Sabaturile oligarhiei silvice ori salvați pădurile de... pirații poli  ci!” – refl ectă 
ecologia și tragedia tezaurului (aurului) verde național ca temelie a securității ecologice, solicită 
deoligarhizarea și depoli  zarea ramurii, confi rmând adevărul etnogeopoli  c: numai reintegrarea 
teritorială și etnospirituală în România Mare este șansa salvării silviculturii. Este mesajul univoc al 
unui intelectual ce „nu și-a trădat misiunea istorică, rămânând să lupte pe baricadele adevărului, 
demnității naționale și ver  calității” (Zinaida Gane, 2015).
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În ansamblu, publicațiile autorului sunt o inconfundabilă 
eseis  că lirosofi că și eco-silvosofi că, energizantă și cap  vantă, de 
maximă efi ciență emo  vă, cogni  vă, memorabilă și penetrabilă 
– grație metaforelor inedite, consensului sensului și imaginilor, 
evaluărilor echidistante ale fenomenului fores  er, etno-spiritu-
al și poli  c. Toate acestea demonstrează faptul că dl Grigorescu 
reprezintă o ins  tuție intelectuală autonomă, apreciată la nivel 
statal prin conferirea medaliei „Meritul Civic” (31 august 2015).

Prin publicarea eseurilor magistrale „Moș Ion Roată – Re-
Unirea și Monarhia” („Timpul, 11 noiembrie), „Creș  nismul, 
românismul, monarhismul (regalismul), eminescianismul, legio-
narismul și unionismul” reprezintă sufl etul național ideal (astral)” 
(Facebook, 18 noiembrie), dl Gr. Grigorescu anunță paradigma sa 
spirituală  modernizată, iar promovarea în Parlament a Legii Pro-
tecției Moralității (2013-2016) testează decența spirituală, saga 
unui aristocrat intelectual. Iată de ce nu tolerează, respinge ve-
hement, consecvent și prin argument subes  marea și denigrarea 
valorilor etnospirituale, urmând testamentul eminescian: „Cine 
în această privire nu e cu noi e contra noastră” (1879) ori: „Pen-
tru o Românie liberă – oricând, oricum cu oricine contra oricui” 
(Eugeniu Carada).

Dumitru Munteanu, Ion Pârnău, Ion Jigău
2015

Pădure-maică, duh al României,
străvechi posade cu stejari-ostași,
dumbrăvi chezașe neamului și gliei,
arate-n pâcla vremii de vrăjmași.
Sub larga ta, ocro  toare, boltă,
doseau novacii, haiduciți de tot,
pistoale lungi cu plumbi și cu revoltă,
și roibi noptateci, cu zăbala-n bot.
Pădure-leagăn și pădure-soră,
cu lemn de arcuri, aspru și curbat,
sau de lăute amețind la horă
sau dulce lemn de masă și de pat.

Pădure vie, mirosind a cimbru,
cu vulpi subțiri ca limbile de foc
și-n-amin  ri cu tropote de zimbru
stârnit de vânători din loc în loc.
Trecură veacuri. Vor mai trece încă,
se schimbă vremea-n strălucit veșmânt,
doar tu, la fel de tainică și-adâncă,
te legeni fără ploaie, fără vânt.
Căci al  el cum, când toate se perindă,
Ne-am ș   eterni sub cerul cu lumini,
de n-am avea renașterea din ghindă
și țara prinsa-n mii de rădăcini.

Andrei Ciurunga

ȚARĂ DE PĂDURI

Cartea Roșie a Republicii Mol-
dova, ediția a III-a, bilingvă, ro-
mâno-engleză, cu ilustrații, are 
492 de pagini. Ea reprezintă, 
deopotrivă, o carte-document, 
un aver  sment și testament. Vo-
lumul include descrierea și pre-
zentarea pericolelor pentru 208 
de specii de plante și 219 specii 
de animale din republică, include 
un indice alfabe  c al speciilor în 
limba la  nă și denumirile în lim-
ba română.



– 160 –

DATELE TEHNICE
Redactori: dr. Dumitru Gociu, Marcela Mardare
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