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CUPRINS

Motto: 
“Trăim prezentul, credem la modul serios că îl cunoaştem, dar 

pentru a-l înţelege se cuvine să-i punem tot mai multe întrebări. 
Nu putem însă înţelege timpurile de azi şi nu ne putem cunoaşte 

pe noi ca popor atâta vreme cât trecutul mai ascunde încă 
destule taine.”           

                
Mihaela Albu, scriitor, profesor la Universitatea Columbia din New York 
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Suntem diferiţi şi aceasta  este
O BINECUVÂNTARE DE LA  DUMNEZEU !

Ne aflăm la confluenţa unor 
transformări structurale fără precedent 
în toate domeniile vieţii sociale. Procesul 
integrării europene, în care este cuprinsă, 
firesc, şi ţara noastră, un proces legic, 
necesar,  aduce cu sine, însă, nu numai 
consecinţe pozitive. Întreaga mas-smedia  
ne prezintă, destul de frecvent, opinia 
unui număr însemnat de organizaţii 
neguvernamentale şi oameni manifestată 
împotriva acestor tendinţe de globalizare 
a vieţii economice, politice, sociale, de 
creare a unor structuri transnaţionale şi 
suprastatale. Argumentele, întemeiate, 
se întâlnesc şi de o parte şi de alta. Sensul 
devenirii noastre este însă bine conturat.

O unitate şi o diversitate a contrariilor, 
cu polemica ce decurge implicit din 
aceasta, a fost şi va fi mereu necesară 
fiind, în esenţă, generatoare de progres 
social.

Or, există riscul ca prin procesul de 
integrare  să creăm în tipologia psihicului 
uman un tip comun, fără trăsături 
individualizate, definitorii, un tip 
stereotipizat, până la detalii.

De subliniat că mulţi oameni de stiinţă, 
din domenii sociale diferite, acordă o 
importanţă deosebită factorului uman 
în dezvoltarea societăţii.Psihologul 
american Leona E. Tyler considera 
desăvârşirea psihicului uman drept forţă 
motrică a dezvoltării sociale.

 Fără a  ne propune să facem o analiză 
a mecanismelor interdependenţelor 
dintre factorii geografici naturali, factorii 
politici, nivelul de dezvoltare  al forţelor 
de producţie, relaţiile  interumane etc 

– acestea constituind teme tratate pe 
larg, pe domenii, într-o mulţime de 
lucrări  ştiinţifice consacrate, încercăm 
să conturăm un sens în procesul de 
dezvoltare a comunei noastre - mai ales în 
acest moment când în fața întregii Europe 
s-au ridicat atâtea şi atâtea  întrebări 
dificile - întoarcera la valorile tradiționale 
şi valorificarea acestui potențial. 

Comuna noastră, una din cele 
mai vechi comune ale județului, s-a 
constituit ca o colectivitate de agricultori. 
Între ocupațiile principale practicate 
la începuturi enumerăm: pescuitul, 
cutivarea pământului, creşterea viermilor 
de mătase, creşterea albinelor, creşterea 
animalelor. Iarna le oferea femeilor 
timpul necesar pentru a monta războaiele 
de țesut şi a crea din firul de borangic, din 
firul de bumbac, din firul de in adevărate 
minuni. Costumele naționale, de exemplu, 
le ofereau  purtătorilor o anume distincție.

Întreaga colectivitate trăia într-o 
anume armonie desăvârşită. „Semnă-
turile” acestei geneze se păstrează în 
furcile fântânilor şi în armonia culorilor 
din țesături, în frumuseţea cântecului şi 
jocului popular.

Ne propunem, prin actualul număr al 
revistei noastre să îndepărtăm ”praful” 
aşternut de timp peste o parte dintre 
acestea şi să le relevăm oportunitatea 
reluării şi dezvoltării lor. 

Merită multă atenție !

Învățător Lambrinoc Ionel
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Prin anii 1970-1980 România era pe lo-
cul şase în lume în materie de creştere a 
viermilor de mătase.

Declinul sericiculturii intensive a înce-
put după anul 1989, iar unul dintre motive-
le care a stat la baza lui a fost retrocedarea 
terenurilor, conform Legii 18/1990, un act 
legislativ reparatoriu necesar în esență.  Nu-
mai că astfel, s-a pierdut o mare parte din 
plantaţiile de duzi şi în consecință au fost 
desfiinţate fermele de creştere a viermilor 
de mătase.Înainte de anul 1989, în Româ-
nia erau aproximativ 100 astfel de centre 
care asigurau distribuţia ouălor. Odată cu 
dispariţia lor s-a pierdut practic o reţea ce 
asigura dezvoltarea sericiculturii. În lipsa 
unei strategii al cărei scop trebuie să fie re-
facerea acestei reţele, oamenii au fost din 
ce în ce mai puţin interesaţi de creşterea 
viermilor de mătase. 

Dacă în perioada de dinainte de 1989 
ne puteam mândri cu o producţie, la nivel 
național, de 1.849 de tone de gogoşi de 
mătase, cu 2.490 kg de ouă de viermi de 
mătase crudă şi cu plantaţii de duzi de pes-
te 558 de hectare, acum lucrurile stau total 
diferit. Din nefericire, nu mai putem decât 
să evocăm acele momente pline de succes 
ale sericulturii, care clasau ţara noastră pe 
locul doi în Europa la producţia de mătase 
naturală.

În comuna noastră creşterea viermilor 
de mătase a constituit, într-o vreme, o ac-
tivitate susținută. Prin ”lăzile de zestre” ale 
bătrânelor, prin câte-o casă mai întâlneşti 
– tot mai rar – cîte o maramă. O priveşti şi 
rămâi vrăjit de  neasemuirea  ei. Gânduri-
le ți se îndreaptă negreşit  la munca plină 
de abnegație a femeilor. Purtatul maramei 
avea semnificații deosebite şi dădea per-
soanei respective o distinție anume.

Reluarea acestei activități  poate aduce 
beneficii deosebite. Există în țara noastră 
un potențial deosebit ce poate fi valorificat. 
Să avem în vedere că, chiar dacă am dispă-
rut  de pe piaţa economică mondială, nu am 
dispărut  şi din comunitatea profesională şi 
ştiinţifică a sericiculturii internaţionale. Pe 
lângă faptul că suntem membrii fondatori 

ai Comisiei Sericicole Internaţionale, mate-
rialul nostru biologic este recunoscut atât 
în Europa, cât şi pe plan mondial. Rasele 
noastre de viermi au o producţie foarte 
bună de gogoşi la gram, calitatea întâi, iar 
lungimea unui fir de mătase obţinut dintr-
o gogoaşă variază între 900-1400 de metri 
lungime

Preţul unui kilogram de ouă de viermi 
de mătase este de 2.400 lei, iar 10 grame 
de ouă, adică 20.000 de larve viabile se pot 
achiziţiona cu 24 de lei.

Din 10 de grame de ouă se pot obţine 
cel puţin 10 kg de gogoşi de mătase specia 
Bombyx Mori. Un puiet de dud hibrid poa-
te fi cumpărat la preţul de 2,5 lei şi 4,5 lei 
pentru un puiet dud.

Prețul de achiziție  pentru 1 kg de gogoşi 
de mătase este de 20 lei, calitatea 1 şi 8 lei 
calitatea II pentru 1 kg de gogoşi crude. De 
altfel, subvenţia oferită de stat este de 6 
euro pentru 1 kg de gogoşi de mătase. (Ce-
lelate calcule şi le poate face oricine).

Învățătoare Victorița Lambrinoc

FIR DE BORANGIC,
pe tine cine te-a destrămat ?
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Timp de sute de ani, creşterea viermior 
de mătase a fost un secret  foarte bine păs-
trat de chinezi, mătăsurile fine pe care le 
obțineau din firul de borangic au fost din-
totdeauna la mare preț în lume.

Creşterea viermelui de mătase, Bombyx 
mori, a început cu 5000 de ani în urmă, în 
China. Astăzi, nicăieri în lume acest fluture 
modest nu mai trăieşte în stare de sălbă-
ticie. Nu se remarcă nici  prin desen, nici 
prin culori, nici prin formă. Este alb-gălbui, 
îndesat, cu aripile scurte. Nu zboară şi nici 
nu se deplasează decât pe distanțe foar-
te scurte. Trăieşte doar câteva zile, timp în 
care are loc împerecherea, asigurând ast-
fel perpetuarea speciei. În scurta  sa  pe-
rioadă de viață  fluturele de mătase nu se 
hrăneşte şi îşi foloseşte energia acumulată 
din stadiul de pupă. Stadiile de dezvoltare 
sunt identice cu ale celorlalți fluturi. Din 

ouăle depuse de femelă ies larvele (omizi), 
cunoscute sub numele de viermi de măta-
se.

Alături de albine, sunt singurele insec-
te domesticite de om. Sunt crescuți în în-
căperi uscate, bine aerisite, dexzinfectate 
în peralabil, ale căror ferestre sunt orienta-
te spre N-E. Spațiul destinat creşterii vier-
milor de mătase trebuie să fie acoperit cu 
frunze de dud. Alimentația este compusă 
exclusiv din frunze de dud sau de mestea-
căn sau de stejar ( în funcție de specia de 
viermi de mătase).

După 35-40 de zile de la ieşirea din ou, 
viermelui îi sunt necesare72 de ore pentru 
”urzirea” gogoşii şi încă 4 zile pentru în-
tărirea acesteaia. După 5-6 săptămâni de 
viață omizile-şi acoperă corpul cu fire de 
mătase produse de glandele sericigene, 
formându-se astfel gogoaşa sau coconul. 

Creşterea VIERMILOR DE MĂTASE
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În interiorul ei larva se transformă în pupă 
şi mai apoi în fluture. Fără a mai permi-
te această metamorfoză omul intervine 
şi, prin fierbere, începe să desprindă firul 
de mătase pe care îl înfăşoară pe ”țevi” 
obținute din tulpina de stuf. Aceste vor fi 
montate mai târziu în suveica de la război 
pentru a fi țesut în frumuseți ce au fascinat 
întotdeauna ochii privitorilor ( ii, ştergare, 
marame).

Hrănirea. Frunzele se păstrează în în-
căperi cu temperatura de 10-15 grade C şi 
umiditatea de 75%. Frunzele se recoltea-
ză întregi prin ciupire, fără să fie strivite şi 
dimineaţa pe răcoare. Se culeg în coşuri 
mari. Frunzele culese pe ploaie se scutură 
bine de apă şi se zvânta. Frunzele se toacă 
cu ajutorul cuţitului de bucătarie în şuviţe 
subţiri de 0,5 cm pentru larvele de vârsta 
I, 1-2 cm pentru vârsta II şi 2-3 cm pentru 
vârsta III.

Rărirea şi schimbarea aşternutului. 
Pentru asigurarea unei densităţi optime 
a larvelor se efectuează rărirea acestora 
odată cu schimbarea aşternutului. Larvele 
se mută împreună cu hârtia perforată pe 
suprafeţe de creştere liberă. 

Aşternutul nu se schimbă la vârsta I, ci 
se schimbă la vârsta II şi la vârsta III şi doar 
o singură dată. La schimbarea aşternutu-
lui se foloseşte hârtie perforată de 5 mm/
vârsta II şi de 8 mm/vârsta III. Schimbarea 
aşternutului se face dimineaţa. Se aşea-
ză hârtia perforată sau plasă din material 
plastic peste larve. Se împrăştie frunzele 
de dud şi, după aproximativ o oră, se mută 
pe suprafaţa de creştere curată. Apoi, aş-
ternutul vechi este îndepărtat şi dus la 
platforma de gunoi sau este ars.

Îngrijirea larvelor pe timpul somnu-
rilor. În decursul celor cinci faze de larvă 
sunt trei somnuri cu o durată de 20-24 de 
ore. În aceste somnuri are loc năpârlirea. 
Pe perioada somnului larvele nu se hră-
nesc şi nu se deranjează.

În această perioadă de somn, tempera-
tura se ridică cu un grad iar umiditatea se 
reduce cu 5%. Se evită formarea unor cu-

renţi de aer prea puternici în încăpere. Pri-
ma hrănire se face când cca. 90% din larve 
au ieşit din somn.

Larvele de vârsta IV -V (adulte). În 
această perioadă, larvele se caracterizează 
prin consum mare de frunze, aproximativ 
80% din necesarul de frunze pe întreaga 
perioadă larvară, iar gradul de consumabi-
litate este de 65 - 75% din frunza adminis-
trată.

Larvele au de asemenea o rezistenţă 
redusă faţă de temperatură peste 28 grade 
C, umiditatea

La vârsta a IV- a (aproximativ 5 zile) aş-
ternutul se schimbă o dată iar la vârsta a 
V- a aşternutul se schimbă de câte ori este 
nevoie. La furajare cu frunză întreagă, pen-
tru schimbarea aşternutului se foloseşte 
hârtie perforată cu orificii de 13 mm. 

Rărirea larvelor se face asigurându-se 
3 metri cubi de spaţiu pentru larvele re-
zultate dintr-un gram de ouă de viermi de 
mătase. 

Se asigură o umiditate în spaţiu de 65-
70%. În zilele ploioase, se va introduce sub 
stalaje var nestins. Spaţiile se vor aerisi şi 
ziua şi noaptea. În zilele călduroase, gea-
murile şi uşile pe partea umbrită trebuie să 
fie în permanenţă deschise. 

După cele 36-48 ore de somn dintre 
vârstele a IV- a şi a V-a larvele ies regene-
rate. Pe durata somnului se sistează furaja-
rea în totalitate şi se presează praf de var 
pentru a se usca. 

După parcurgerea vârstei a V- a (apro-
ximativ 9 zile), larvele ajung la îngogoşare, 
devenind transparente, cu o nuanţă trans-
lucidă, se retrag la marginea stelajelor, şi 
caută trei puncte de sprijin pentru urzit, 
lăsând în urma lor fir de mătase. În această 
perioadă se face ultimul schimb de aşter-
nut şi se aşează materialul de îngogoşire.

Nu trebuie ca larvele să fie deranjate, 
deoarece întrerup urzirea, caută alt loc 
pentru îngogoşare şi pierd mătasea. Urzi-
rea gogoşilor durează 3 zile. 
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Materialele de îngogoşare trebuie să 
fie suficiente şi aşezate din timp şi treptat 
pe stelaje, pentru ca larvele să nu se îngră-
mădească şi să urzeazscă gogoşi duble.

Ca material de îngogoşare pot fi folo-
site grăterele de lemn, arici din plastic sau 
paie şi în completare, ramuri de stejar, mă-
turică, talaş, paie. Materiale de îngogoşare 
se adună cu 7 zile de îngogoşare pentru 
a se usca. Prin folosirea în stare verde se 
ajunge la pătarea gogoşilor.

În timpul îngogoşării, unul dintre fac-
torii care influenţează calitatea gogoşilor 
este lumina. Nu este indicat nici o lumină 
prea puternică şi nici întuneric prea dens. 
La lumina puternică lungimea firului va fi 
mai mică si rezultă multă scamă, iar la întu-
neric gogoaşa este urzită rar. Lumina difu-
ză trebuie să cadă uniform pe toate părţile 
tufelor.

Recoltarea gogoşilor de mătase se în-
cepe cu stelajul de jos, pentru ca larvele 
moarte să nu cadă pe gogoşi si să nu le de-
gradeze. Se culeg mai întâi cadavrele, go-
goşile neterminate şi cele pătate, pentru a 
se evita degradarea celor curate.

Datorită  proprietăţilor firului de măta-
se acesta este  este folosit în : 

•	 Confecţionarea paraşutelor, fiind 
uşoare, rezistente şi elastice; 

•	 Confecţionarea sitelor de morărit; 
•	 Izolarea unor conductori în indus-

tria electronică; 
•	 Confecţionarea aţei chirurgicale (se-

tolina), având proprietatea de a se 
absorbi.

Crisalidele care se obţin după filarea 
gogoşilor sunt considerate furaje foarte 
valoroase pentru peşti, porci , păsări, dato-
rită conţinutului mare de grăsime 20- 22% 
şi proteine. În industrie, crisalidele se fo-
losesc la obţinerea săpunurilor de lux şi a 
produselor cosmetice. Din crisalidele vii se 
obţine o substanţă citostatică utilizată în 
medicină. 

Sarcina (cleiul mătăsii) care rezulta în 
urma filării gogoşilor a fost mult utilizat la 
prepararea unor cleiuri speciale, a pelicu-
lei cinematografice şi la prepararea unor 
soluţii pentru protejarea obiectelor de 
artă în special a picturilor.

Un extract embrionar din ouăle flutu-
rilor de mătase ”HUMANOFORT BOMBYX” 
este folosit în insuficienţa hepatică, ane-
mii, obezitate, surmenaj fizic şi intelectual.

Păstrarea secretului obținerii firului de 
borangic a fost foarte bine păstrat de chi-
nezi vreme de mii de ani. Pentru renumitul 
călător Marco Polo  nu a fost o problemă 
să afle aceste secrete şi să aducă viermii de 
mătase în Europa. Pentru a înşela vigilența 
chinezilor el a ascuns ouă ale fluturelui 
de mătase în bastoane de bambus. Aşa a 
ajuns în patrimoniul universal al oameni-
lor creşterea viermilor de mătase.  

Sericicultura este o ocupaţie a tuturor 
vârstelor dar în special a femeilor, bătrâni-
lor şi copiilor .

Ciochină Ecaterina, Clasa a VIII-a B
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Cu mulți ani în urmă, cât era iarna de 
lungă, bunicile noastre erau ocupate cu 
țesutul.   Ţeseau din lână, din bumbac, din 
borangic. Țeseau marame, pânze, ştergare, 
petecare, abale, covoare. Toate pentru a 
satisface nevoile familiei.  Pentru acestea, 
de-a lungul timpului, înaintaşii noştri au 
învăţat să-şi creeze  unelte iscusite ce stau 
mărturie asupra priceperii lor.

 Pentru ţesut au inventat războiul de 
ţesut, un instrument complex ce presupu-
nea multă pricepere din partea femeilor.

Din mijlocul cadrului ce uneşte picioa-
rele se ridică pe fiecare parte doi stâlpi 
mici, verticali care servesc drept suport 
pentru partea superioară a războiului de 
ţesut.  Cei doi stâlpi au fiecare în partea 
superioară o şipcă găurită orientată spre 
ţesătoare care serveşte drept sprijin pen-
tru „vatale” şi pentru „iţe”. 

Vatalele sunt două bucăţi de lemn sco-

bite cu dalta în care se fixează „spata” şi 
care se agaţă de partea superioară a răz-
boiului, cu ajutorul unor „mănuşi”.

Spata este un obiect construit din lame-
le subţiri strâns legate între ele cu ajutorul 
unor fire cerate. Lungimea spatei variază 
în funţie de lăţimea ţesăturii. Pentru chili-
me şi scoarţe se întâlnesc spate cu lungimi 
de 1,8 m, pentru pături şi mătăsuri în două 
foi, se întâlnesc spate de 1 m, pentru pân-
ze sau marame spatele măsoară 0,4- 0,5 m, 
iar pentru ştergare pot fi şi mai  mici.

 Iţele erau făcute de către femei  dintre 
cele mai pricepute prin legarea firelor de 
bumbac cu ajutorul unui complicat sistem 
de noduri pe o spată sau pe două verge-
le. Lungimea unei iţe variază şi ea tot în 
funcţie de ţesătura dorită. Pentru mătăsuri 
iţele au 16 „jurubiţe” ( grupuri de câte 30 
de fire de bumbac adunate câte trei).  Iţele 
sunt prinse de partea superioară a războ-
iului cu ajutorul unor curele, odinioară, din 
piele de porc şi a unor scripeţi din lemn.

La partea inferioară de iţe sunt prinse 
„ călcătoarele” sau „iepele” – o pedală din 
lemn ce este acţionată prin călcare.

Iepele sunt legate la celălat capăt de o 
vargă de alun plasată în spatele picioare-
lor de dinapoi ale războiului.

 O altă piesă importantă a războiului 
este „suveica”, făcută cel mai adesea din 
lemn de prun. Este alcătuită din suveica 
propriu-zisă, dintr-o „ţeavă” din lemn de 
soc sau din stuf pe care se înfăşoară firul 
„de bătătură” şi un beţişor din alun care 
fixa”ţeava” în şanţul suveicii.

Zainea Ionela, Clasa a VIII-a B

Războiul de țesut
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Întotdeauna am fost 
fascinat de natură pentru 
diversitatea, multitudinea 
speciilor de plante şi raselor 
de animale. Fiecare plantă, 
fiecare  vietate lăsată de 
Dumnezeu pe pământ ne 
fascinează şi ne surprinde 
sub multe aspecte.

Când mi s-a propus 
să studiez şi să prezint 
activitatea de creştere 
a albinelor în comuna 
noastră m-am bucurat şi 
mi-am propus să realizez 
o documentare deosebită 
pentru a trezi interesul 
colegilor mei.

După câteva telefoane, 
înarmat cu întrebări 
îndelung cumpănite, iată-
mă în vizită la nea Fănel 
Barac, apicultor recunoscut 
pentru priceperea sa între 
stuparii din sat. 

Am plecat de la el cu 
o mulţime de cunoştinţe 
despre creşterea şi îngrijirea 

albinelor. Încerc să vi le 
prezint cât mai cuprinzător 
în cuvinte cât mai puţine.

Apicultura este 
activitatea care dă 
practicanţilor numeroase 
satisfacţii. Iubitorii de 
stupărit, sunt oameni de 
toate vârstele şi profesiile 
care au un punct comun 
: dragostea de albine, 
natură, aer liber. Nimic nu 
se compară cu zumzetul 
unui roi de albine sau cu 
o plimbare prin stupina 
ta. Stupi care pulsează 
de viaţă, albine care se 
întorc cu desagii plini 
de polen şi miere, mătci 
care perpetuează viaţa, 
trântori în permanenta 
căutare a dragostei. Ce 
poate fi mai frumos? Ce altă 
indeletnicire mai poate crea 
atâta mulţumire de sine? 
Răspunsul e simplu: stupi, 
stupari, albine, natura, sunt 
parţi ale aceluiaşi întreg şi 
acela se numeşte apicultura.

Organizarea unei stupine
Ca în orice activitate şi 

în apicultură apar probleme 
care trebuie rezolvate. 
Stuparii începători sunt puşi 
în faţa unor dileme care la 
prima vedere sunt greu de 
finalizat. Procurarea de stupi, 
familii de albine, tot felul de 
echipamente şi materiale 
apicole nu sunt probleme 
a căror rezolvare înseamnă 
numai o simplă bătaie din 
palme. Totul trebuie făcut 
cu atenţie şi numai dupa o 
prealabila documentareşi 
mai ales cu multa dăruire.

Pentru început se 
porneşte cu un număr 
limitat de stupi(2-3 buc.)
iar pe masură ce stuparul 
începător capătă experienţă 
şi stupina va creşte numeric 
şi calitativ. Se poate ajunge 
ca în 3-4 ani să avem creată 
o stupină frumoasă, familii 
de albine puternice care 
să aducă producţii mari de 
miere şi alte produse apicole. 

APICULTURA , pasiune și afacere
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Trebuie doar să avem 
răbdare, să perseverăm 
şi sigur rezultatele nu vor 
întârzia să apară.

Între celelate probleme 
ce se cer a fi rezolvate 
enumerăm: 

Alegerea vetrei stupinei
Aceasta se face pe baza 

mai multor criterii. Raza de 
zbor a albinei este de 3 km. 
Această suprafaţă (2826 
hectare)trebuie să asigure 
un cules bogat, întins pe 
toata durata sezonului activ. 
Pe o vatra nu se instalează 
mai mult de 30 familii de 
albine, ţinând seama că o 
familie consumă în decursul 
unui an apicol 90 kg de 
miere şi 30 kg de polen. 
Asta ca să nu mai punem la 
socoteală şi cantitatea de 
miere pe care sperăm să le 
obţinem. De obicei într-un 
an bun se pot realiza de la 
un stup 25-30 kg miere, 800 
g ceară şi 3-4 kg polen. 

 În final rezultatele 
depind numai de priceperea 
noastră. Amplasarea 
stupinei se face pe o vatră 
care este însorită primavara 
şi toamna, departe de 
surse poluante, în locuri 
liniştite, departe de drumuri 
intens circulate şi de ape 
curgătoare mari. Stupii 
de albine se aşeaza cu 
urdinişurile orientate spre 
sud-est, la o distanţă de 2 m 
pe rând şi 4-5 m între rânduri. 
Între două stupine vecine, 
trebuie să fie o distanţă de 
2-3 km, asta în funcţie de 
potenţialul melifer al zonei.

Alegerea tipului de stup
Următorul pas este 

alegerea tipului de stup 
în care dorim să ne cazam 

familiile de albine. Stupii 
sunt de doua feluri : stupi 
orizontali şi stupi verticali. 
În cadrul fiecarei categorii, 
sunt diferite variante 
constructive. Ce trebuie 
ştiut despre stupi : de orice 
tip ar fi, toţi sunt buni pentru 
practicarea apiculturii. 
Condiţiile de bază sunt 
acelea care ţin de realizarea 
lor. Trebuie să fie rezistenţi, 
bine încheiaţi, realizaţi 
dupa standard, şi, nu în 
ultimul rând, încăpători.Prin 
alegerea stupilor, trebuie să 
asigurăm la albine condiţii 
de viaţă cât mai apropiate 
de cele din natură. Producţia 
de miere, păstura, polen, 
ceară, propolis, depinde în 
mare măsură şi de tipul de 
echipament apicol folosit, 
cât şi de calitatea acestuia. 
Nu se porneşte la drum cu 
stupi din vechituri. 

Avantajele şi 
dezavantajele ce decurg din 
folosirea unui anume tip 
de stup trebuie foarte bine 

cântărite.
Procurarea familiilor de 

albine
La cumpărare trebuie 

avut grijă ca acestea să 
fie destul de puternice 
(7-8 faguri, din care 5-6 
cu puiet), într-o perfectă 
stare de sănătate şi cât mai 
adaptate zonei în care doriţi 
să le instalaţi. Şi roiurile 
sunt bune cu condiţia să 
aibă albină multă (1,5 kg) 
şi apoi să fie dotate cu o 
matcă tânără şi prolifică. 
Este recomandat ca roiurile 
de albine să fie instalate în 
stupi noi, pe rame cu faguri 
neclădiţi, pentru că aşa vom 
putea evita bolile. Aceste 
cerinţe sunt minime. 

Aprecierea calităţii unei 
familii de albine se poate 
face uşor dacă urmărim:

Prolificitatea mătcii
Este unul din factorii 

principali care determină 
puterea uneii familii. Matca 
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trebuie să depună un număr 
mare de ouă ,aprox. 150-
180000, în decursul unui 
sezon. Prezenţa masivă a 
ramelor cu puiet este un 
indiciu clar. Felul depunerii 
şi repartizarea puietului pe 
rame pot spune ceva despre 
calitatea mătcii. O matcă 
trebuie să fie activă pentru 
că ea reprezintă viitorul 
unei familii. Nu degeaba se 
spune că matca dă tonul. 
Exemplu : prin schimbarea 
unei mătci, într-o anumită 
perioadă de timp stupul 
se va transforma, calitaţile 
mătcii fiind transmise la 
descendenţi.

Rezistenţa la iernare
Sunt familii de albine 

care pe lângă faptul că sunt 
îngrijite bine de apicultor, 
au un fel al lor de a trece 
mai uşor prin iarnă. De 
această insuşire trebuie să 
se ţină seama, pentru că 
iernile noastre sunt destul 
de lungi(120-150 zile). 
Parametrii luaţi în calcul 
sunt : mortalitatea albinelor, 

consumul de hrană. 
Bineinţeles se vor prefera 
familii cu o mortalitate 
redusă şi un consum mai 
mic de miere.

Blândeţea albinelor
Se stabileşte prin 

urmărirea lor în momentul 
când se execută o anumită 
lucrare. Dacă la deschiderea 
stupului albinele stau 
liniştite, nefiind nevoie 
de mult fum, totul este în 
regulă şi o să ştim că am dat 
peste o familie bună.

Rezistenţa la boli
În această direcţie felul 

de a reacţiona al albinelor 
la boli şi dăunatori este 
diferit. Sunt familii cu un 
instinct mai mare de a 
păstra curaţenia în stup. 
Acestea trebuie alese! Prin 
comparaţie, se întâmplă 
ca la oameni: o casă mai 
curată înseamnă un spaţiu 
cu mai puţini factori agresivi 
externi.

Hărnicia la cules
Familiile mai harnice işi 

încep activitatea la primele 
ore ale dimineţii, au un 
număr mare de zboruri 
pe zi, iar seara işi continuă 
activitatea până mai târziu. 
De obicei, un urdiniş 
aglomerat de la primele ore 
ale dimineţii reprezintă o 
dovadă.

Producţia de miere 
Este indiciul principal 

! O familie care la sfârşitul 
sezonului activ şi-a asigurat 
rezervele de hrană şi a dat 
o mare cantitate de miere 
este valoroasă. Bineinţeles 
că pentru stuparii începători 
care vor să-şi achiziţioneze 
familii de albine, numai 
unele dintre indiciile asupra 
calităţii materialului biologic 
sunt relevante.

Şi, un ultim sfat: 
participarea la aceste 
operaţiuni a unui stupar cu 
experienţă este de preferat!  
Nu încercaţi să faceţi totul 
singuri. Sigur veţi găsi 
oameni cu suflet şi pasiune, 
care prin ajutorul pe care vi-l 
vor da o să facă, ca succesul 
acţiunii să fie asigurat.

În comuna noastră sunt 
aproximativ 30 de crescători 
de albine ce îngrijesc în jur 
de 1000 de familii. După 
aprecierea gazdei numai 
la nivelul comunei pot fi 
crescute şi îngrijite mult 
mai multe familii de albine. 
Satisfacţiile  stuparilor 
sunt întotdeauna pe 
măsura eforturilor depuse.  
Veniturile realizate de 
pe urma unei asemenea 
activităţi sunt considerabile. 
Deci ...
Bîzîr George, Clasa a VII-a B
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Articolul de faţă se situează la jumăta-
tea drumului între literatură şi apicultură.
Sunt gândurile unei persoane îndragostite 
în egală măsură de poezie, natură şi albine.

N-am de gând  să vă plictisesc cu vreun 
tratat  de apicultură ci voi încerca  să vă 
prezint  pe scurt ,într-o manieră pe cât de 
plastică pe  atât de realistă- cetatea ce mai 
chibzuită din lumea necuvântătoarelor –
PRISACA.

Ordinea, echilibrul, spiritul de echipă 
,munca dezinteresată şi neîntreruptă, con-
strucţia geometrică a celulelor, fenomene-
le ce se succed  cu o precizie matematică în 
funcţie de anotimpuri, zborul permanent 
ca un “du-te  vino” prin neantul văzduhu-
lui, dansul  binecunoscut  fac înălţătoare  
viaţa minunatelor  “gâze blonde” aşa cum 
le numea binecunoscutul poet francez 
Pierre Ronsard.

Într-una din zile am părăsit bibliote-
ca pentru  a inspecta stupii zgomotoşi  şi 
pentru a sta de vorbă cu eroinele mele, 
pătrunsă fiind  de atmosfera  muzicală din 
stup, îmbătată de parfumul mierii şi al ce-
rii, intrigată de misterul orânduielii din ce-
tate . 

Priveam suratele fară odihnă şi, fără să 
le zădărnicesc munca  le-am admirat ham-
barele locuinţelor după bogăţia  florilor 
melifere pe care primăvara şi vara le-a ri-
sipit printr-o suflare divină peste şesuri şi 
coline. Am admirat  sufletul  viu  al curajoa-
selor  lucrătoare  ce ne învaţă  să gustăm 
din plăcerile dulci ale hranei  lor  şi din de-
liciile bobiţelor de polen  aduse, din câm-
piile nemărginite, ca o ofrandă  reginei lor. 
Mă uitam cu mare interes şi nu-nţelegeam  
prin ce alchimie mierea se transformă în 
ceară. Am rămas surprinsă  de regulari-
tatea  şi simetria fagurilor. Este un mister 
cum  cu migala nevăzută albinele  sculp-
tează în ceară  adevarate capodopere he-
xagonale.

Iat-o şi  pe regina matcă  ca o stăpână 
a imperiului. Privată de libertatea  din afa-

ră, are menirea sacră  de a crea noi şi noi  
generaţii  de care se vor îngriji  cu multă 
dibăcie albinele  doici .

În fiecare dimineaţă, odată cu răsăritul 
soarelui, cercetaşele  aduc veşti proaspete: 
unde şi ce floare a mai înflorit, şi-şi împart 
atribuţiile .Lucrătoarele  colectează din co-
rolele florilor polenul şi nectarul  parfumat  
şi-l cară în orânduială în cămările stupului , 
ignorând  lenevia  trântorilor borţoşi  care 
stau  nepăsători  la umbră şi răcoare ,inca-
pabili  măcar să înţepe în semn de autoa-
părare .

În  jurul albinelor  s-a ţesut o legen-
dă  plină de ameninţări şi pericole. Dacă 
aţi fost întepaţi  vreodată  de o albină, cu 
siguranţă  mai dăinuie  amintirea supăra-
toare  a întepăturii  care provoacă o durere  
pe care nu ştii cu ce să o compari, însă ele  
nu fac altceva  decât să apere comorile  de 
dulceaţă plămădite  în zilele  binecuvânta-
te ale verii. 

M-am despărţit cu greu de prietenele 
mele pentru a reveni în liniştea odihnitoa-
re a bibliotecii. Mult timp încă sufletul mi-a 
rămas încântat de MINUNEA văzută.

Profesor Done Mariana

PRISACA - cetatea mierii
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Stiati că...........
1. Albinele produc propolis. Mai în-

tâi colectează răşina de la diverse plante 
şi copaci cu ajutorul maxilarului inferior, 
apoi produc propolisul amestecând sali-
va lor cu răşina colectată. Propolisul este 
transportat la stup în nişte săculeţi speciali 
care se află localizaţi pe picioarele lor.

 2. Atunci când albinele găsesc în stu-
pul lor un şoarece sau orice alt intrus, mur-
dărie pe care nu o pot transporta în afara 
stupului, îl îmbălsămează cu ajutorul unei 
substanţe numite propolis, pentru a preve-
ni producerea de bacterii şi îmbolnăvirea 
albinelor din stup; este greu de crezut dar 
propolisul este un material anti-bacterian.

3. Este nevoie de 2 milioane de flori 
pentru a produce un singur borcan de 
miere.

4. 12  albine  lucrătoare produc împreu-
nă  în medie o lingurită de miere în întrea-
ga sa viaţă.

5. Albinele comunica între ele cu aju-
torul dansului,  albinele putând înţelege 
mişcările chiar dacă afară este întuneric 
beznă. 

6. O matcă poate depune până la 3000 
de ouă într-o zi, adică 175-200 de ouă într-
un singur an.  

7. Un singur stup poate adăposti până 
la 80.000 de albin, o matcă, câteva sute de 
trântori iar restul este reprezentat de albi-
ne lucrătoare.

8. Când Alexandru cel Mare a murit, 
corpul său a fost dus înapoi în Grecia într-
un sicriu de aur umplut cu miere.

9. Albinele au un fel de bandă magneti-
că în jurul creierului care le ajută să se ghi-
deze atunci când zboară.

10. Utilizarea mierii şi a altor produse 
apicole în scopuri terapeutice poartă nu-
mele de apiterapie? 

Profesor Done Mariana

CURIOZITĂȚI  despre albine
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Apiterapia, adică tera-
pia prin produse apicole 
(produse ale albinelor), are 
o istorie foarte veche, ea fi-
ind cunoscută şi utilizată cu 
succes de vechii egipteni şi 
de mesopotamieni. Mierea 
avea efecte excelente în vin-
decarea şi tratarea rănilor, 
în îmbălsămarea corpuri-
lor neînsufleţite, propolisul 
era utilizat la mumificare 
iar ceara la producerea lu-
mânărilor sau figurinelor cu 
semnificaţie religioasă. 

Dintre produse apicole 
în apiterapie mai des folosi-
te sunt:

Lăptişorul de matcă ce se 
recomandă pentru bolnavii 
slăbiţi, pentru tratarea aste-
niei de primăvară, întărirea 
sistemului imunitar, pentru 
refacerea după intervenţii 
chirurgicale sau răni mai se-
rioase şi pentru tratamentul 
secundar al nervozităţii şi al 
stărilor depressive. 

NU SE RECOMANDĂ în 
cazul alergiei, al hiperacti-
vităţii glandelor cu secreţie 
internă, al îmbolnăvirilor tu-
morale şi al diabetului.

Ceara se utilizeaza pen-
tru afecţiuni ale aparatului 
respirator, pentru inflamaţii 
ale cavităţii bucale şi calma-
rea inflamării amigdalelor şi 
ingredient de baza în pro-
dusele cosmetice. 

Polenul se recomandă 
pentru întărirea organismu-
lui slăbit, împotriva lipsei 
poftei de mâncare pentru 
ameliorarea creşterii părului 
şi reînnoirii ţesuturilor. Per-
soanele predispuse la îngră-
şare trebuie să evite consu-
mul acestui produs.

Propolisul are efecte ex-
celente de dezinfectare fiind 
un bacterigen, virulocid şi 
fungicid; propolisul este an-
tiinflamator, scade inflama-
ţiile deja existente, este un 
anestezic local, regenerează 
pielea, ameliorează vinde-
carea ulcerului, reduce sân-
gerarea şi întăreşte sistemul 
imunitar al organismului.Se 
poate administra sub forma 
de tablete, cremă şi picături. 
NU SE RECOMANDĂ bolna-
vilor cardiaci, cu insuficienţe 
renale şi probleme ale fica-
tului şi nici persoanelor aler-
gice, sensibile la polen.

Veninul albinelor se poa-
te folosi cu succes pentru 
tratarea durerilor reumati-
ce ale artritei, inflamaţiilor 
articulaţiilor, durerilor mus-
culare dar NU ŞI ÎN CAZUL 
insuficienţei cardiace, al dia-
betului şi tulburărilor pshice 
şi nici femeilor însărcinate.

Mierea este o hrană va-
loroasă care ar trebui să fi-
gureze în alimentaţia noas-
tră în mod regulat dar şi un 
produs terapeutic, cu efecte 
în tratarea bolilor cardiovas-
culare şi de stomac, a răni-
lor cauzate de arsuri sau de 
obiecte ascuţite. 

Putem utiliza mierea 
pentru: stări de răceală, 
tuse, gripă (ghimbir ames-
tecat cu zeamă de lămâie 
şi miere, hrean cu miere, 
ceaiuri de flori de salcâm, 
chimion, lămâiţă), fortifica-
rea sistemului imunitar (suc 
proaspăt cu miere şi oţet de 
mere), boli cardiace (ceai 
de păducel îndulcit cu mie-
re, insomnii (lapte îndulcit 
cu miere), întărirea gingii-

lor (miere cu fagure).
 Produsele albinei s-au 

înscris de la începutul pre-
istoriei în rândul elemente-
lor naturale folosite pentru 
completarea şi ameliorarea 
hranei şi apoi pentru com-
baterea şi prevenirea dure-
rii şi a suferinţelor omului.                                                                                                                               
Practica tradiţională a apite-
rapiei datează din vremurile 
imemoriale ale istoriei uma-
ne. Primele comunităţi mai 
dense de oameni au apărut 
pe valea Indului, cam prin 
jurul anului 3000 I.H. 

În cea mai veche carte 
din India, RIG-VEDA, scri-
să între anii 3000-2000 I.H., 
atât mierea cât şi albinele 
sunt amintite de mai multe 
ori. Trecâd la o altă antică 
civilizaţie, la cea egipteană, 
încă din timpul primei di-
nastii, anul 3200 I.H., albina 
reprezenta simbolul regelui. 
Civilizatia elenă a evoluat 
şi ea în spiritul credinţei că 
mierea reprezintă un ali-
ment, dar şi un remediu de 
prim rang. Ea este menţio-
nată în Iliada şi Odiseea, de 
mai multe ori. 

În prezent, produselor 
apicole li se acordă o impor-
tanţă la fel de însemnată de 
către întreaga lume medi-
cală. În cele mai renumite 
laboratoare medicale sunt 
cercetate efectele benefice 
ale apiterapiei şi se creează 
noi şi noi produse menite a 
ne păstra sănătatea.

Puterea creatoare a 
omului împlineşte puterea 
creatoare a albinei!

Profesor Radu Ionel

APITERAPIA
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Obiceiul „Caluşarii de 
iarnă” se practică în dimi-
neaţa primei zile de Cră-
ciun. Specialiştii l-au con-
semnat doar în comuna 
noastră.

Cu o vechime ascunsă 
în negura vremurilor- o de-
scriere apropiată întâlnim 
la Dimitrie Cantemir în „De-
scrierea Moldovei”-obiceiul 
este practicat de către copii 
de 7- 15 ani, organizaţi în 
cete, formate mereu dintr-
un număr fără soţ.

Ceata este condusă de 
către o „calfă”. La casa aces-
tuia se adună cu câteva săp-
tămâni mai înainte, pentru 
a repeta, ceilalţi membri ai 
grupului. Calfa cere permi-
siunea gazdelor pentru a fi 
colindată. La casa sa se vor 
retrage  căluşarii spre sfâr-
şitul zilei pentru a petrece. 
Aici vor găti carnea dăruită 
de gazde, o vor consuma şi 
vor bea.

Tot calfa va conduce şi 
dansul căluşarilor pe un pas 
de geampara într-o mişcare 

şerpuită şi va interpreta în 
acest timp un text- prezen-
tat mai jos. Fiecar vers al său 
va fi completat de restul ce-
tei cu isonul: „i-auzi, ia!”

Totul este susţinut cu  
acompaniament muzical 
- de cele mai multe ori la 
acordeon, în trecut era pre-
ferat cimpoiul.

 Un alt personaj central  
este  „Iapa”. Rolul său este 
de a cere neîncetat gazdei 
colindate carne. Aceasta va 
fi  înfiptă într-o „sighincă”(o 

ţepuşă mare confecţionată 
din lemn sau metal) şi va fi 
purtată toată ziua ca pe un 
adevărat trofeu.  În timpul 
dansului „iapa” dansează 
separat iar cu carnea primi-
tă „îi motivează” pe căluşari. 
Pe lângă carnea cerută că-
luşarii mai primesc şi bani.

Înarmaţi cu „săbii” pen-
tru a alunga relele departe 
de casa colindată şi purtând  
mască o „ciurică” ( o pânză 
ce acoperă faţa deoarece 
chipul „căluşarilor” nu tre-
buie cunoscut) colindătorii 
te poartă într-o lume a ma-
giei.

Textul interpretat de 
„calfă” te duce într-o altă 
lume. A bucuriei, a dragos-
tei de viaţă, a convingerii că 
anul ce urmează va fi mai 
bun şi ca urmare a faptului 
că au fost colindaţi de călu-
şari.

Învăţătoare 
Victoriţa Lambrinoc

Obiceiul „CALUŞARII DE IARNĂ”
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Tot pe loc, pe loc, pe loc,
Din călcâi să iasă foc

Din călcâi să sar’  scântei
Ca să-l calce dumneaei!

Foaie verde solz de ştiucă,
Daţi-i drumu’ să se ducă.
Foaie verde solz de crap,

Daţi-i drumu’  mai la trap.
Cân’  fusei în Câmpulung,

Să-mi aleg de-un cal porumb, 
Lung în gât şi scurt în trup,

C-aşa-i calu’ de haiduc.
Mă dusei la puţu’  sec,
Fusei gata să mă-nec.

M-apucai de-un fir de pai,
Dădu Doamne şi scăpai.

Foaie verde siminic,
I-auzi fetele ce-mi zic:

Să le ţin de-un ibovnic.
Eu le-am spus că sunt prea mic,

Să mă lase să mai cresc, 
Că pe toate le iubesc,

Le iubesc o săptămână, 
Le dau drumu’ câte una.

Foaie verde foi de soc,
Căluşarii trec la loc: 

 Una, două, trei!
Iar aşa!

Una, două, trei!
Iar aşa!

Una, două, trei!
Iar aşa!

Foaie verde sălcioară,
Uite căluşarii zboară!
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Încă din cele mai vechi timpuri omul, 
în lupta sa cu forțele dezlănțuite ale natu-
rii, de multe ori potrivnice lui, s-a închinat 
soarelui – acea forță dătătoare de viață 
şi lumină. Când natura a devenit vitregă 
şi secetoasă, omul a plăsmuit diferite ri-
turi destinate să aducă ploaia şi să resta-
bilească echilibrul natural. Printre aceste 
manifestări rituale se numără şi Coloianul 
– semnalat pe teritoriul patriei, pentru pri-
ma dată de Dimitrie Cantemir.

Obiceiul are un caracter dramatic şi 
spectacular,  are un text literar şi melodie 
proprii. Prin îngroparea şi dezgroparea Co-
loianului, el  simbolizează  vechea credință 
despre zei care mor şi învie

 Este întâlnit de-a lungul Dunării, la 
nord şi la sud.

Lingvistul, filologul şi folcloristul Ion-
Aurel Candrea ( 1872-1950), profesor al 
Universității Bucureşti, în lucrarea ”Iar-
ba fiarelor” face o incursiune interesantă 
în istoria obiceiului, menționănd atestări 
ale  acestuia , într-o formă apropiată cu 
prezența lui pe teritoriul daco-românesc 
şi la alte popoare: bulgari, ruşi, polonezi, 
care îngroapă în mod similar păpuşi de 
lut, pentru ca apoi să le dezgroape şi să 
le arunce în apă şi  îşi pune întrebarea: Ce 
semnificație avea aruncarea    în Tibru a 
acelor  păpuşi cu chip de om- ”Argei”- la 

Idele lui Marte?
Etimologia cuvântului ”coloian” a susci-

tat numeroase controverse. Şi-au exprimat 
opinia, de-a lungul anilor, mulți oameni de 
cultură: Gheorghe Ivănescu (” Folclor lite-
rar”  vol I, Timişoara 1967), Ion-Aurel Can-
drea (”Noua revistă română” 1900), Nicolae 
Densuşianu (”Dacia preistorică”, Editura 
Dacia, Bucureşti, 1913)

Bogdan Petriceicu Haşdeu îl identifică 
in răspunsurile la chestionarele realizate 
în scopul realizării unui dicționar al limbii 
române.

Etimologia cuvântului şi proveniența 
obiceiului nu au fost rezolvate nici până 
astăzi. Ipotezele rămân deschise şi oferă 
un teren propice de cercetare în domeniu.

Obiceiul coloianului se integrea-
ză în acele ritualuri de fertilitate care se 
desfăşoară cu  ritmicitate şi la o dată fixă (a 
treia zi de marți, după Paşti), menite să in-
voce ploaia, pentru reînvierea naturii după 
secetă.

Actorii sunt copiii. Ei au preluat obice-
iul ca pe un joc, ca pe un prilej de sărbă-
toare şi amuzament,  consistența magică şi 
funția ritualică s-au estompat de-a lungul 
timpului. Sunt pregătiți din timp, cu meti-
culozitate de către cei maturi, din convin-

COLOIANUL între rit și ludic
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gerea că ”aşa e obiceiul”. 
Pregătirile încep cu câteva zile înainte. 

Se desemnează ”căpeternița”, una dintre 
fete, la casa căreia se va desfăşura jocul. 
Câteva dintre fete aduc mălai şi ouă pen-
tru ”pomana Coloianului”.

Şi astăzi jocul respectă vechile momen-
te ale obiceiului.

În ziua menționată , grupul de copii se 
adună la casa căpeterniței. Fetele constru-
iesc din pământ galben, după chipul unui 
om, o păpuşă (coloianul). O împodobesc 
cu coji de ouă roşii oprite din vreme, încă 
de la Paşti, şi flori. O aşează pe o scândură. 
Din rândul băieților se alege un popă şi un 
dascăl.

Urmează ducerea la groapă pentru în-
mormântare - o adevărată parodie a obi-
ceiurilor folosite la o înmormântare reală 
din tradiția satului. La fiecare colț de stra-
dă alaiul se opreşte, preotul cântă ”veşnica 
pomenire”, fetele bocesc, dascălul ține iso-
nul. ”Bocitul” Coloianului este deaseme-
nea o parodie a bocetului din ritualul de 
înmormântare. În textele folosite pentru 
bocet fantezia, imaginația copiilor a dus  la 
crearea unor texte specifice momentului

Coloiță, iță
A murit moș Gheorgiță

pe-o scândură lată
Cu gura căscată. 

Coloiță, iță

Trup de cuconiță
Te căuta mă-ta prin pădurea rară

Cu inima arsă.
În unele dintre ele se mai păstrează 

încă invocarea ploii. 
Coloiță, iță,

Deschide portițele
Să intre ploițele.

 Procesiunea ajunge la groapă, un loc 
ferit, ştiut numai de către participanți, pe 
malul unei ape. Ritualul îngropării este 
imitat în cele mai mici detalii. La capătul 
”mortului” se sădeşte un pom ( o creangă 
de salcie sau de plop).

 La întorcere sunt stropiți cu apă de cei 
care îi întâlnesc. Joaca se încinge şi nu de 
puține ori în ea se prind şi adulții.

Alaiul se-ntoarce la casa căpeterniței 
pentru pomana pregătită de adulți.

În a treia zi ,numită şi astăzi după ritu-
alul de altădată ”joia plăcintelor” alaiul se 
reuneşte, se merge iar la groapă, se dez-
groapă coloianul şi se dă pe apă. 

La întorcere  toți cei cu care se întâl-
nesc îi stropesc cu apă. Instantaneu se cre-
ează o atmosferă de joacă în care se prin 
cu uşurință şi adulții.

Revin la aceeaşi casă unde vor petrece 
cu plăcinte.

Învăţător Ionel Lambrinoc
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Cine vrea să desluşească ceva din spiri-
rul gropenenilor ar trebui să înceapă prin 
a-i privi când dansează. Energia, fantezia 
şi graţia dansatorilor captează uşor inimile 
privitorilor care odată atraşi de spectaco-
lul ce li se oferă nu se mai pot  desprinde. 
Armonia, ritmul dansatorilor cu greu pot fi 
descrise în cuvinte.

Toate acestea dau măsura firii şi spiritu-
lui gropenenilor.

Nu o dată mi-a fost dat să aud la diver-
se manifestări cu caracter folcloric expresii 
de felul: „ au venit alde brâu roşu” sau, sim-
plu, „au venit gropenenii.” Toate cu înţele-
sul că succesul spectacolului  era asigurat 
iar premiile urmau să ia o anume destina-
ţie.

Vreme de câţiva ani se părea că totul 
s-a năruit sub apăsarea timpului, toate for-
maţiile de jocuri populare şi-au încetat ac-
tivitatea. Determinarea domnului primar a 
făcut ca lucrurile să iasă din acest con de 
umbră.

Când mi s-a propus să reiau şi să con-
duc această activitate m-am simţit un pic 
copleşită de munca uriaşă ce urma să o 
desfăşor dar m-a încercat în acelaşi timp 
şi dorinţa de nu lăsa ca lucrurile frumoase 
să se destrame. Am refăcut repertoriile de 
dansuri ale comunei, am refăcut coregrafi-
ile, am cerut ajutor acolo unde mi s-a părut 
mai dificil şi am reânceput activitatea. 

Îndoiala care mă stăpânise iniţial a fost 
rapid spulberată de entuziasmul şi dărui-
rea copiilor care de la bun început s-au în-
scris în formaţiile de jocuri populare  într-
un număr impresionant de mare. Din mers 
am schimbat obiectivele şi am pornit cu 
constituirea a trei formaţii şi nu una.

Pas cu pas am început să construim. 
Dacă la început repetiţiile erau obositoare,  
pe măsură ce fiecare a început să deprindă 
paşii de joc şi coregrafia suitei au devenit 
plăcute, relaxante. 

La mai puţin de două luni de la con-
stituirea formaţiilor, deşi nu eram foarte 
bine pegătiţi, ne-am hotărât să participăm 
la Festivalul „Floare de salcâm” de la Însu-
răţei. Nu am obţinut niciun trofeu dar am 
câştigat ceva mult mai insemnat: atunci 
s-au prins cu toţii ca să nu se mai întâm-
ple aşa ceva vreodată. Şi chiar de la prima 
repetiţie ce a urmat s-a făcut simţită ho-
tărârea lor. Rezultatele nu au întârziat să 
apară: Premiul Special la Festivalul de Da-
tini şi Obiceiuri de la Focşani (dec 2011), 
locul I  pentru formaţia de jocuri popula-
re a fetelor şi pentru formaţia mare (15-18 
ani) şi locul al II-lea pentru formaţia mică( 
7-11 ani) la faza intercomunală, organiza-
tă la Tufeşti, a Festivalului Judeţean „Con-
stantin Gănescu” ( martie 2012) şi locul al 
II-lea la faza judeţeană a aceluiaşi festival 
pentru întreg ansambul ( mai 2012). Reve-
niţi la ediţia următoare a festivalului de la 
însurăţei – mai 2012-am câştigat „trei flori 
de salcâm” mai frumos mirositoare decât 
orice altă floare. Locul I la solişti vocali, lo-
cul al II-lea pentru formaţia de fete şi locul 
al III-lea pentru formaţia mică.

Invitaţiile primite din parte unor insti-
tuşii de cultură  ( Universitatea „Dunăera 
de Jos”, Liceul Panait Cerna) la manifestări 
organizate cu diverse ocazii fost pentru 
noi alte prilejuri de încântare. Aceeaşi bu-
curie ne-a încercat şi la aplauzele primite 
în urma evoluţiilor pe scena căminului cul-
tural din comuna noastră.

Cântecul şi jocul popular la GROPENI
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Satisfacţia cea mai mare o încercăm 
însă la gândul că am  reuşit să ne înscriem 
pe un drum al permanenţei cântecului şi 
jocului popular în comuna noastră.

Fluturaș Rădiţa, 
Director al Căminului Cultural

Bridge of Traditional Handcraft, 
PROIECT GRUNDTVIG

Prin integrarea ţării noastre în comu-
nitatea europeană  s-au deschis firesc noi 
posibilităţi de dezvoltare a societăţii noas-
tre sub toate aspectele. De la an la an, tot 
mai multe organizaţii, instituţii, asociaţiii 
sunt cuprinse în proiecte de parteneriat cu 
obiective, finalităţi bine determinate.

Inspiraţi de personalitatea şi activita-
tea deosebită a omului de cultură danez  
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (Sep-
tember 8, 1783 – September 2, 1872) - pas-
tor, scriitor, poet, filozaf, istoric, profesor 
-  la nivelul comunităţii europene o serie 
de   parteneriate, proiecte penru învăţare 
ce s-au iniţiat şi s-au dezvoltat în ultimii au 
fost cuprinse generic sub titulatura „Pro-
grame Grundtvig”

Prin iniţierea şi dezvoltarea Proiectu-
lui Grundtvig „Bridge of Traditional Han-
dcraft”, într-o colaborarea ce a reunit 39 
de specialişti  ce au reprezentat instituţii 
de cultură şi educaţie din 6 ţări (Origin 
Dyfed– UNITED KINGDOM – Carmarthen, 
Koprubasi Public Education Centre– TUR-
KEY – Trabzon, Academy of Education – 
(Akadémia vzdelávania– SLOVAKIA - Bra-
tislava ,.The Teaching Staff ’s House (Casa 
Corpului Didactic)– ROMANIA – Braila, Ka-
tokopia Cultural Heritage Association (Ete-

ria Politistikis Klironomias Katokopias)– 
CYPRUS – Peristerona, Lace School Artofil 
(Kantschool Artofil) – BELGIUM - Tielrode 
), ne-am  propus să dezvelim de sub col-
bul timpului  o parte integrantă a culturii 
europene – de o valoare neasemuită - tra-
diţiile. Tradiţiile cu tot ce pot cuprinde ele: 
meşteşuguri, ocupaţii, obiceiuri, cântece 
şi jocuri populare. Ne-am propus să iden-
tificăm tot ce am mai reuşit să păstrăm în 



Adevăr si provocare21

Numărul 4, Septembrie 2012

scopul conservării, mai mult, a dezvoltării 
unor oportunităţi deosebite în domeniul 
economic şi, mai ales, pentru dezvoltarea 
armonioasă a personalităţii umane. 

Pentru 5 zile, în perioada 13-17 iunie, 
am fost gazde pentru partenerii noştri de 
proiect. Am reuşit, în acest timp, să ne în-
cântăm interlocutorii, am reuşit să le stâr-
nim interesul.

Un moment deosebit l-a constituit vizi-
ta la Gropeni. Gazdele noastre au scos din 
„Lada de zestre” a comunei câteva comori 
ce nu le bănuiam a fi atât de vii. Am avut 
bucuria să constatăm că există o colecti-

vitate bine închegată, că există o trăire  
în comun a frumosului, un sentiment de 
mândrie a fiecăruia că face parte dintr-o 
colectivitate anume. 

Cu toţii am fost încântați de frumusețea, 
varietatea, expresivitatea cântecului , jo-
cului  şi portului popular. 

Bucuria manifestată de copii în expri-
marea scenică s-a transmis rapid în rândul 
spectatorilor. Spectacolul din scenă s-a 
mutat în sală, pentru ca apoi şi spectatori 
şi interpreţi să revină în scenă ca „artişti”. 
La un moment dat fiecare participant  a 
devenit  un interpret al bucuriei.

 Momente de neuitat!

Dăruirea, pasiune dar şi rigoarea gazde-
lor s-au făcut simţite în toate momentele 
prezentate. Unitatea de acţiune a tuturor 
factorilor educaţionali de la nivelel comu-
nei – primar, consiliu local, şcoală, cămin 
cultural a fost evidentă şi ne-a oferit cheia 
lucrului bine făcut.

Activitatea de la Şcoala Gropeni ne-a 
adus certitudinea necesităţii dezvoltării 
proiectului nostru, ne-a oferit certitudinea 
că obiectivele proiectului nostru pot fi re-
alizate pe deplin, ne-a întărit convingerea  
viabilităţii proiectului iniţiat.

Avem bucuria şi datoria de a păstra şi 
transmite copiilor noştri aceste comori aşa 
cum le-am primit de la părinți. 

Cu ele putem merge la orice concurs 
de frumusețe a gândului.

Profesor doctor, Cristina Anton, 
Director  Casa Corpului Didactic Brăila



Adevăratele comori se află dincolo de uşi. 
Deschideţi-le şi păşiţi !
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