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Arheologie

Pelasgia, leagănul civilizației
ției românești
Daciana MATEI – București

ștem trecutul îndepărtat al țării
Cât de bine cunoaștem
noastre? Nu atât de bine pe cât am fi tentați
tenta să credem.
Rădăcinile noastre pe aceste meleaguri par să fie mult mai
adânci decât am învățat la școală.

N

enumărate dovezi arheologice atestă existe
existența unei
civilizații foarte vechi – în urmă cu aproximativ 10.000
de ani înaintea erei noastre – care își
și avea zona de
origine pe pământurile actualei Românii. Patrimoniul românesc
abundă de monumente, opere de artă, artefacte, documente
vechi ce sunt mărturii
urii ale unei epoci pline de glorie, cu o
civilizație
ție foarte înaintată față de cea a altor populații ce existau
pe pământ în acele vremuri.
Majoritatea istoricilor consideră că primele civilizații
civiliza de pe glob
s-au
au născut în Mesopotamia, Egipt, valea Indusu
Indusului, Shang
(Valea fluviului Galben) și Mezoamerica și Anzii sud
sudamericani. Însă civilizația pelasgă, care s-aa format în jurul
bazinului Dunării, pare să fie cu mult anterioară tuturor
civilizațiilor
țiilor care au înflorit în aceste cinci zone geografice.
Vechea Civilizație Europeană
Una dintre cele mai vechi civilizaţii ale lumii, dacă nu chiar cea
mai veche – după unii cercetători – este civilizaţia pelasgă, sau
dacogetică. Ea ar fi apărut între anii 10.000 – 8.000 î.e.n., și s-a
întins de-a lungul mai multor milenii, până în anul 106 e.n.,
transformându-se ulterior în civilizaţia daco-românească.
românească.
Civilizaţia dacogetică înregistează trei perioade distincte,
numite: arhaică (aprox. 8.000 î.e.n – aprox. 3.500 î.e.n.), medie
(aprox. 3.500 î.e.n. – aprox. 1.600 î.e.n.)
.n.) şi zalmoxiană (aprox.
1.600 î.e.n. – 106 e.n.).

Marija Gimbutas

p. 4

Pelasgia (Dacogeția) și-aa aflat originea în zona bazinului
fluviului Dunăre, expansionându-se
se și cuprinzând în aria sa
ținuturi ce aparțin în zilele noastre Ucrainei (cele din dre
dreapta
Niprului), Basarabiei (Moldovei dintre Prut şi Nistru),
României, Bulgariei, Serbiei, Macedoniei, Muntenegrului,
Herţegovinei şi Bosniei, Croaţiei, Sloveniei, Albaniei, Greciei,
Turciei, Ungariei, Austriei, Cehiei, Slovaciei, Elveţiei (partea
răsăriteană),
ană), Italiei, Germaniei (partea sud
sud-estică), Poloniei,
extremitatea sudică fiind marcată de insulele Sicilia, Creta,
Cipru etc., dar şi de părţile anatoliano-egeiene,
anatoliano
de la vestul
Ankarei. Marija Gimbutas (1921-1994),
1994), profesor de arheologie
europeană la Universitatea
niversitatea californiană din Los Angeles
(UCLA), a fost prima care a enunțat
țat ideea de Vechea Civilizație
Europeană sau „Vechea Europă”. Gimbutas desemna prin
aceasta complexul cultural european din neolitic şi epoca
cuprului înainte de infiltrarea vorbitorilor
vorbito
de idiomuri indoeuropene dinspre stepa eurasiatică, începând cu cca. 4.200 şi
până la 2.800 î.e.n. Alături de Romulus Vulcănescu, a fost unul
dintre cei mai perseverenţi cercetători ai civilizaţiei europene de
dinaintea venirii indo-europenilor.
europenilor. Vom cita deseori în acest
articol din scrierile Marija Gimbutas, deoarece sunt lucrări de
referință în acest domeniu.
Cultul „mirabilei semințe”
România actuală își
și are originile în perioada Vechii Civilizații
Europene. Această entitate culturală, cuprinsă între anii 6.500 şi
3.500 î.e.n., a avut o structură socială bine consolidată, chiar
„civilizată”, în care rolul predominant în societate îl avea
femeia. „Absenţa reprezentărilor privind o societate războinică
sau condusă de bărbaţi reflectă o structură socială
so
în care
femeile aveau rolul principal şi în care atât bărbaţii, cât şi
femeile activau în mod egal întru binele comun. A fost o
perioadă de reală armonie, în deplin acord cu energiile
creatoare ale naturii.” susține
ține Marija Gimbutas.
Unele dintre caracteristicile
aracteristicile esenţiale ale acestei civilizaţii
străvechi sunt: egalitatea membrilor săi, spiritul paşnic,
organizarea societăţii în comunităţi, dezvoltarea tehnologiei
pentru producerea ceramicii şi a prelucrării metalului, credinţe
religioase ce se bazau
au pe adorarea divinităţilor feminine
cosmice, dezvoltarea scrierii. Toate acestea au pus bazele unui
centru european dezvoltat şi complex. „A devenit evident că
această străveche civilizaţie europeană precede cu câteva
milenii pe cea sumeriană”,, afirmă Ma
Marija Gimbutas. Tot ea

Lohanul nr. 33, martie 2015

Arheologie
scoate în evidență rolul predominant al femeii, ce era de tip
religios, sacru, principiul feminin fiind considerat creator și
etern în civilizația pelasgă.

Templele din această perioadă erau închinate unor divinități
feminine, centrate în jurul Zeiței Mamă. Divinitățile erau
venerate ca fiind creatoare ale vieții, și nu în ipostaza de
contrapărți ale zeităților masculine. Din această cauză, întreaga
organizare a vieții era direcționată spre bunăstare, atât
materială, cât și spirituală, spre dezvoltarea agriculturii, a
olăritului și a prelucrării metalelor, dacogeții ducând o viață
liniștită, în comuniune cu natura. Civilizația era paşnică,
ţărănească, democratică. Pelasgii dispuneau de bogate
zăcăminte minerale, păduri, peșteri și câmpuri agricole.
În Dacogeția s-a dezvoltat de timpuriu o civilizație autohtonă,
care a iradiat, influențând populațiile din jur.
Invaziile și migrațiile

În acea perioadă au fost ridicate temple pe pereții cărora erau
pictate forme spiralate și simboluri sacre străvechi, așa cum se
poate vedea la templul de la Căscioarele, jud. Călărași, o
așezare insulară pe un lac din apropierea Dunării. Pe insula din
mijlocul lacului, numită Ostrovelul, au fost descoperite vestigii
foarte vechi: un medalion de lut ars pe care era gravată o spirală
roșie; o coloană cu înălțimea de doi metri pe care erau gravate
22 de linii verticale paralele, de-a lungul cărora erau șapte
rânduri orizontale a câte șapte perechi de triunghiuri.

Începând cu anul 4400 î.e.n., Vechea Europă a început să fie
invadată de populația kurgan (cunoscută și sub denumirea de
populația indo-europeană), în trei valuri succesive. Poporul
kurgan era un popor de războinici violenți, ce venerau zei ai
cerului și ai războiului.
Prima invazie indo-europeană a avut un impact foarte puternic
asupra locuitorilor așezărilor civilizate pelasge. O parte din
populație a migrat în Peninsula Italică și dincolo de Alpi, în
Europa Occidentală. Cu toate acestea, civilizația dacogetică a
supraviețuit datorită caracterului compact al comunităților din
care era constituită, primul val de kurganieni fiind asimilați în
poporul dacogetic. Populația kurganiană avea o ideologie de
castă, unde rolul predominant în societate îl avea bărbatul.
Această influență s-a răsfrânt și asupra populației dacogetice,
producându-se o amalgamare treptată a celor două componente
ideologice, cea autohtonă și cea indo-europeană, ducând
progresiv la cristalizarea civilizației europene. Această nouă
civilizație a dat naștere unui nou popor, gata să-și apere
ținuturile în fața unor eventuale invazii.
A doua invazie a apărut la aproape o mie de ani după prima,
aproximativ în anul 3.400 î.e.n., tot din stepele nord-pontice. Al
doilea val al populației kurgan a fost urmat la scurtă vreme de
un al treilea val de invazie, de data aceasta al populației Iamna,
în jurului anului 3000 î.e.n. În urma impactului cu aceste două
invazii ale popoarelor migratoare, o parte a populației pelasge a
cunoscut exodul, ajungând în zona Peninsulei Italice dincolo de
Alpi și dincolo de Pirinei. După al treilea val, toate aceste
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popoare migratoare au fost și ele asimilate de imensul popor
dacogetic, de la Nipru până la Alpi, ori chiar dincolo de lanţul
Alpilor şi Pirineilor, de la Marea Baltică până la Marea
Mediterană şi Marea Neagră. Spațiul civilizației pelasge se
dezintegrează treptat, iar „așezările urbane ale Vechii Europe,
cu templele lor, cu altare rafinate, vase rituale, trepiede şi
sculpturi (figurine) au dispărut”, afirmă Marija Gimbutas.
Odată cu apariția acestor popoare războinice pe teritoriile
dacogetice are loc și răspândirea metalurgiei bronzului, în
special a armelor de luptă (pumnale, halebarde, securi
buzdugane etc).
Sfârșitul civilizației Vechii Europe
Dezintegrarea Vechii Europe a început după anul 3.500 î.e.n,
exceptând zona de munte și de coastă, a insulelor din Marea
Egee și Marea Adriatică. Apogeul acestei dezagregări a avut loc
în jurul anului 2.200 î.e.n. În toată această perioadă au apărut
foarte multe modificări în structura religioasă, socială și
culturală a civilizației nou create. Dacă Vechea Civilizație
Europeană era mai degrabă sedentară, bazată pe agricultură și
horticultură, fiind egalitari și pașnici, având o ideologie axată pe
aspectele creației, ale morții și regenerării, centrate în jurul
Zeiței Mamă (Mater Creatrix), simbolizând principiul feminin,
civilizația kurganiană era mobilă, având o structură războinică,
cuceritoare. Ei erau patriarhali, iar ideologia culturală era axată
pe forța virilă, pe zei războinici, eroi ai cerului senin și ai
tunetului. Dacă populația dacogetică folosea calul și căruța
pentru îndeplinirea îndeletnicirilor lor, odată cu venirea
kurganienilor, calul și carul devin elemente esențiale în
organizarea militară și, de asemenea, se inițiază ritualurile de
sacrificiu animal și uman. „Calul, carul, jugul, pumnalul şi
lancea, patriarhatul, precum şi noi zei şi imagini mitice – tipice
mitologiilor indo-europene – au fost introduse ori s-au impus.
Vechea Europă a fost transformată, dar nu exterminată.”
(Marija Gimbutas)
Poporul dacogetic
Herodot descrie în lucrarea sa Istoriile că poporul dacoget era
„cel mai mare dintre toate popoarele” Europei și că vorbea o
limbă unică în toată aria sa, dacogetica sau tracogetica, purtând
„multe nume, fiecare după ţinutul în care locuieşte, dar toţi au,
în toate, obiceiuri asemănătoare”, de la cele religioase până la
cele războinice.
În cadrul unui Congres în 1980, profesorul Iosif Constantin
Drăgan a prezentat rezultatele cercetărilor sale, conform cărora
poporul trac (dacogetic) s-a dezvoltat în jurul Dunării Carpatice
și a avut centrul în „Corona montium” (Transilvania actuală),
fiind cel mai numeros popor din antichitate. Generalul N.
Portocală, în lucrarea Din preistoria Daciei și a vechilor
civilizații, ajunge la concluzia că ,,prima civilizație a primului
mare popor al lumii s-a întemeiat în Dacia”.
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Ion Pachia Tatomirescu scrie în cartea sa Mihai Eminescu și
mitul etnogenezei dacoromânești despre organizarea
administrativ-teritorială a imensului popor daco-getic, ce era
împărțit în provincii, fiecare având un conducător de arme.
Aceste provincii împreună cu conducătorii lor erau subordonate
centrului administrativ-religios aflat la Sarmizegetusa sau, după
vechea denumire, Cogaion. Acolo își avea reședința regele-zeu
și tămăduitor Zalmoxis, cunoscut și sub numele de Salumos,
Salmos sau Zalmos, Zalmoxe. Acest rege-zeu era considerat ca
fiind Mesagerul Celest, care se afla în legătură tainică cu TatălCer și avea cele mai mari puteri de pe pământ și care era
nemuritor. Tot el, Zalmoxis, „dirija puternicele confrerii
războinic-religioase ale lupachilor – din aria cucuteniană
(moldoveană), ale gaeţilor – din Câmpia Nord-Dunăreană de
Jos, ale moesilor (moşilor) – din Câmpia Sud-Dunăreană, de la
nord de Balcani, ale ursinilor – din Ardeal, din cel mai
important şi dezvoltat centru metalurgic al Europei Antice, ale
daoilor (dacilor) – din Panonia (Hercinia), ale sighinilor – din
Dalmaţia (Illyricum), ale maramarisienilor, ale masagaeților
etc., bineînţeles, în acţiuni de apărare a teritoriilor cu
sanctuarele supremului zeu Salumos”.
Așa cum am arătat anterior, odată cu apariția popoarelor
migratoare, în Dacogeția încep să apară tendințele politeiste,
fiind venerați zei, precum Tatăl-Cer și Soarele-Războinic (SolAres), fiul Tatălui-Cer. Apar totodată confreriile războinice, se
dezvoltă producția de arme, apar construcții de fortificare
plasate în cercuri concentrice, de jur-împrejurul Sarmizegetusei.
Aceste organizații au dublu rol, atât războinic, cât și religios,
ducând la apariția primei religii monoteiste din istoria
spiritualității universale, denumită zalmoxianism, în jurul anului
1600 î.e.n. Această nouă religie aduce un suflu cu totul nou,
creând o adevărată revoluție religioasă în lumea antică, prin
care ființa umană s-a eliberat de frica morții inevitabile, inițiată
fiind în știința de a deveni nemuritoare.
Fundamentul doctrinei zalmoxianismului rezidă „în
armonizarea Părţii în Întregul Sacru”, așa cum afirmă Ion
Pachia Tatomirescu în Mihai Eminescu și mitul etnogenezei
dacoromânești. Această nouă religie s-a impus în întregul bazin
al Dunării, de la Alpi la Marea Neagră şi la Nipru; de la nordul
Carpaţilor, de la izvoarele Vistulei, până la sudul lanţului
muntos Balcanic-Dinaric. Un aspect foarte important în cadrul
acestei renașteri culturale l-a constituit evoluția scrierii arhaice
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spre alfabetul dacogetic de 23 de litere, dar numai în cadru
inițiatic, așa cum se arată în Cosmografia lui Aethicus
Dunăreanu (aprox. 370 – 435 e.n).

prin mărimea, prin puterea și frumusețea figurei sale și care
întrecea pe toți ceilalți muritori prin facultățile spiritului său.”

În cartea Dacia preistorică, Nicolae Densușianu vorbește
despre străvechea civilizație pelasgă care, în viziunea sa, a dat
naștere întregii civilizații europene.

În afara istoricilor și cerecetătorilor menționați mai sus, și alți
autori au făcut referiri în scrierile lor la vechea civilizație
pelasgă, care s-a dezvoltat pe teritoriul țării noastre.

„Înainte de civilizaţiunea gracă şi egipteană, o civilizaţiune
mult mai veche se revarsă asupra Europei. Aceasta a fost
civilizaţiunea morală şi materială a rasei pelasge şi care a
deschis un vast câmp de activitate a genului omenesc. (...)
Influenţele acestor trei culturi pelasge au fost decisive, pentru
soarta muritorilor de pe acest pământ. (...) Pelasgii au fost
adevăraţii fondatori ai stării noastre actuale (...) Pelasgii ne
apar după vechile tradiţiuni istorice ca una şi aceeaşi populaţie
cu neoliticii, cari introduc în Europa cele dintâi elemente ale
civilizaţiunii, animale domestice, cultura cerealelor şi o artă
industrială mai progresată.”

„Civilizaţia şi istoria au început acolo unde locuieşte azi
neamul românesc.” – W. Schiller, arheolog american

„Pelasgii ne apar în fruntea tuturor tradițiunilor istorice, nu
numai în Elada și în Italia, dar și în regiunile din nordul
Dunării și ale Mării Negre, în Asia Mică, în Asyria și în Egipet.
Ei reprezintă tipul originar al popoarelor așa numite arice,
care a introdus în Europa cele dintâi beneficii ale civilizațiunii.
Pentru poporul grecesc, pelasgii erau cei mai vechi oameni de
pe Pământ. Rasa lor li se părea atât de arhaică, atât de
superioară în concepțiuni, puternică în voință și în fapte, atât
de nobilă în moravuri încât tradițiunile și poemele grecești
atribuiau tuturor pelasgilor epitetul de «divini», dioi, adecă
oameni cu calități supranaturale, asemenea zeilor, un nume, ce
ei întru adevăr l-au meritat prin darurile lor fizice și morale.
Grecii își perduse de mult tradițiunea, când, cum, și de unde au
venit ei în ținuturile Eladei; însă, ei aveau o tradițiune ca
înainte de dânșii, a domnit peste pământul ocupat de ei un alt
popor, care a desecat mlaștinile, a scurs lacurile, a dat cursuri
noi râurilor, a tăiat munții, a împreunat mările, a arat șesurile,
a întemeiat orașe, sate și cetăți, a avut o religiune înălțătoare, a
ridicat altare și temple zeilor și că aceștia au fost pelasgii.
Arcazii, popor pastoral și viteaz, cei mai vechi locuitori în
Elada, povesteau, după cum ne spune Pausania, că cel dintâi
om născut pe Pământ a fost Pelasg, un bărbat care se distingea
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„Eu sunt Pelasg, fiul lui Palaechtin (Marte), născut din Terra
(Gaea), domnul acestei țări, și după mine regele său s-a numit
cu drept cuvânt, gintea pelasgilor ce stăpânește acest pământ.”
– Eschil, Supplices
„Locul acesta unde este acum Moldova şi Ţara Muntenească
este drept Dacia, cum şi tot Ardealul şi Maramureşul şi cu Ţara
Oltului. Aste nume mai vechi decât acesta, Dacia, nu se află, în
toţi câţi sunt istorici.” – M. Costin, De neamul Moldovenilor
Un aspect foarte important în cadrul renașterii culturale a Vechii
Europe l-a constituit evoluția scrierii arhaice spre alfabetul
dacogetic de 23 de litere, dar numai în cadru inițiatic, așa cum
se arată în Cosmografia lui Aethicus Dunăreanu (aprox. 370 –
435
e.n).
Dar să vedem cum s-a făcut această trecere de la scrierea
arhaică la alfabetul dacogetic.
Scrisul în Vechea Europă
Scrierea veche europeană datează din perioada 5500 – 4000
î.e.n. și este cu mult mai veche decât cea sumeriană –
considerată până nu demult ca fiind cea mai veche – care
datează din anul 3300 î.e.n. Ea a fost răspândită în întregul
spațiu ocupat de civilizația Vechii Europe. La ora actuală se
cunosc aproape o sută de așezări unde au fost descoperite
diferite obiecte prezentând inscripții din acea perioadă.
Majoritatea acestor obiecte au fost descoperite în zonele din
bazinul Dunării, Moravei și Tisei, în teritoriile de azi din
România, Serbia, Ungaria și Bulgaria.
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Primele descoperiri ce atestă această străveche scriere datează
din anul 1874 când echipa Zsófiei Torma, prima femeie
arheolog, antropolog și paleontolog din Romania a făcut
săpături pe un deal de lângă Turdaș, lângă Alba Iulia. Diferite
obiecte ceramice scoase la iveală cu acea ocazie, datând din
neolitic, erau inscripţionate cu ideograme simple şi complexe.
În total s-au descoperit peste 300 astfel de inscripţii. Alţi iluştrii
arheologi ai anului 1880 au ajuns la aceeaşi concluzie, văzând
multitudinea de obiecte inscripţionate cu o protoscriere atât de
veche: populaţiile neolitice europene aveau un sistem propriu de
scriere. Apoi, peste 87 de ani s-a făcut o altă mare descoperire,
mult mai cunoscută în lumea întreagă: plăcuțe de la Tărtăria
descoperite de către arheologul Nicolae Vlasa în anul 1961.
Tăblițele sumeriene au apărut cu 2000 de ani după plăcuțele de
la Tărtăria, având o scriere asemănătoare acestora. În acele
tăblițe sumeriene se relatează despre venirea poporului dintr-o
regiune muntoasă, înconjurată de ape. Dar niciuna din regiunile
învecinate Sumerului nu posedă așa ceva. Singura regiune care
corespunde acestei descrieri din apropierea Sumerului este
Depresiunea Transilvaniei, fiind descrisă ca o cetate naturală
muntoasă înconjurată de ape. De fapt Tărtăria înseamnă Tartaria, adică ținut înconjurat de râuri.
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Pe vasele și figurinele de la Vinca, de lângă Belgrad,
descoperite de M. Vasic în anul 1908, s-au observat o serie de
semne ce aduceau cu unele litere din inscripțiile de pe vasele
grecești arhaice. Una dintre cele mai interesante descoperiri
provenind din cultura „veche europeană” a fost făcută în anul
1969 la Gradesnica, lângă Vraca, în nord-vestul Bulgariei.
Marija Ghimbutas o descrie astfel: „un castron aproape plat, cu
scriere pe ambele părţi. Faţa este împărţită de patru linii
orizontale în patru registre, fiecare conţinând de la patru la opt
semne. Pe spate este incizată o figură umană schematizată,
alcătuită din v-uri sau triunghiuri înconjurate de semne
liniare”.
Profesorul de origine iugoslavă Radivoje Pesic (1931 – 1993) a
identificat 57 de litere obținute după sistematizarea semnelor
descoperite pe diferite obiecte găsite în siturile arheologice de la
Vinca, Turdaș și Lepenski Vir. Aceste litere, susține dumnealui,
au stat la baza alfabetului etrusc organizat din 26 de litere.
Ideea întocmirii unui tabel cronologic al apariței scrisului sub
forma lui pictografică și liniară i-a aparținut tot lui R. Pesic.
Tabelul a fost ulterior completat de alți cercetători, pe măsura ce
au fost făcute noi descoperiri arheologice.
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numită astăzi Thessaliotis … de asemenea, dacă vom avea în
vederea limba pelasgilor, cari au întemeiat orașele Placvia și
Scylace din Hellespont și care locuise mai înainte laolaltă cu
athenienii, atunci vom putea face concluziunea că pelasgii s-au
folosit de o limbă barbară. (...) În ce privește însă neamul
hellenilor, aceștia încă de la începuturile lor s-au folosit
întotdeauna de aceeași limbă, însă diferită de a neamului
pelasg. (...) Pelasgii înșiși erau un popor de neam barbar”.

• inscripțiile geometrice de la Cuina Turcului (cca. 11 000 î.Ch)
• proto-scrierea de la Lepenski Vir (cca. 8 000 î.Chr )
• proto-scrierea de la Turdaș – Vinca (cca. 7 000 î.Chr.)
• inscripțiile de la Miercurea Sibiului (cca.6.200)
• scrierea de Tărtăria (Cluj), Isaiia (Iași) (cca.5 500 î.Chr.)
• scrierea de la Sumer (cca. 3 100 î.Chr.)
• scrierea proto-elamită (3 000 – 2 000 î.Chr.)
• scrierea egipteană (3 000 î.Chr.)
• scrierea proto-indiană (cca. 2 200 î.Chr.)
• scrierea cretană (cca. 2 000 î.Chr.)
• scrierea hitită (cca. 1 600 î.Chr.)
• scrierea chineză ( cca. 1 300 î.Chr.)

- I.H.Crişan afirmă în cartea sa Spiritualitatea geto–
dacilor: „Limbile indo-europene evidenţiază numeroase
apropieri, în primul rând gramatical, care nu se pot explica
decât printr-o unitate lingvistică genuină, o limbă comună, ce
presupune o patrie comună şi un popor iniţial”.
- Sextus Rufus vorbește despre împăratul Traian ce a cucerit
Dacia, care era situată pe pământul barbariei și a prefăcut-o în
provincie. Aceleași referințe la limba barbară și ținutul barbar le
găsim și la Herodot: „De ce limbă s-au folosit pelasgii, eu cu
siguranță nu pot să afirm; dar dacă ne este permis să facem o
concluziune după pelasgii ce mai există și astăzi în orașul
Crestonia deasupra tursenilor (în partea orientală a
Macedoniei, lângă mare) și cari locuiau odatî în regiunea
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Opiniile unor scriitori, cercetători și cunoscători ai istoriei
Vechii Europe
- „Latineasca, departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc
azi s-ar putea zice că este mai puţin în firea celei dintâi firi
romane, că ea a schimbat mai mult vorbele sale cele dintâi si
dacă nu m-aş teme să dau o înfăţişare paradoxală acestei
observaţii juste aş zice că ea e cea mai nouă dintre toate, sau
cel puţin a aceleia în ale cărei părţi se găsesc mai puţine urme
din graiul popoarelor din care s-au născut. Limba latinească în
adevăr se trage din acest grai, iar celelalte limbi, mai ales
moldoveneasca, sunt însuşi acest grai.” (D`Hauterive, Memoriu
asupra vechei și actualei stări a Moldovei, Ed. Acad., p 255257, 1902)
- Marcus Tullius Cicero (03.01. 106 î.e.n. - 07.12.43
î.e.n.) afirmă că limba poporului său este o limbă barbară
coruptă (Barbaries domestica). O limbă barbară înseamnă o
limbă rustică, vulgară. Și Isidor din Sevilla spune că cea mai
veche limbă latină a fost numită lingua prisca, adică limba
bătrână.
- Marele poet roman Horațiu face următoarea afirmație în opera
sa Odele: „Colhii și dacii mă cunosc, ei vorbesc o limbă
barbară, de idiomă latină”.
- „De aceia, măcar că ne-am deprins a zice că limba română e
fiica limbii latinești, adeca acei corecte, totuşi dacă vom avea a
grăi oblu, limba românească e muma limbii cei latineşti.” –
Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dacia, 1812

Lohanul nr. 33, martie 2015

Arheologie
- „Limba lor [a românilor] n-a putut fi extirpată
irpată deşi sunt
aşezati în mijlocul atâtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să
nu o părăsească în ruptul capului, încât parcă nu ss-ar fi luptat
atâta pentru viaţă cât pentru o limbă.”
– Antonio Bonfini, istoriograf italian la curtea lui Matei
Corvin.
- „Dachii
Dachii prea veche a lor limbă osebită având, cum o lăsară,
cum o lepădară aşa de tot şi luară a romanilor, aceasta nici să
poate socoti, nici crede...” – Constantin Cantacuzino
- Al. Busuioceanu afirmă în cartea sa Zamolxis,
Zamolxis în urma
cercetărilor făcute înn arhivele mai multor biblioteci din Spania,
că hispanicii din secolul al XV-lea
lea se considerau descenden
descendenții
geților.
- Miceal Ledwith, fostul consilier al Papei Ioan Paul al II-lea,
II
într-un
un interviu acordat postului de televiziune TVR Cluj afirmă
următoarele: „Chiar dacă se știe că latina este limba oficială a
Bisericii Catolice, precum și limba Imperiului Roman, iar limba
română este o limbă latină, mai puțină
țină lume cunoaște că limba
română, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage
limba latină, și nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba română este
o limbă latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă
românească.” Această declarație
ție șocantă pentru marea
majoritate a oamenilor a fost făcută în 16 decembrie 2012.

Cultura Cucuteni (sau Cucuteni-Tripolie)
Cucuteni
reprezintă
vârful de dezvoltare al unei civiliza
civilizații în Europa anilor
3.500-5.000 î. Chr.
erformanțele
țele la care a ajuns populația cucuteniană sunt
absolute uimitoare
oare iar ele ar trebui cunoscute de to
toți
românii!…
Acum 6-7.000 de ani, cucutenienii aveau case cu etaj și case
ridicate pe piloni, comunitățile
țile lor trăind în așezări de până la
20.000 de case, aranjate planimetric, ceea ce ne spune că era o
societate bine organizată și din punct de vedere administrativ.
Gândiți-vă la faptul că o așezare
șezare cu 20.000 de case putea să
adăpostească 100.000 de oameni – un oraș
ora măricel din România
de astăzi – iar ca aceștia
știa să aibă tot ce le trebuia, era necesar să
fie foarte bine organizați.
ți. Peste toate, este de reținut că
locuințele cucuteniene ajungeau și până la 200 m2, erau
compartimentate, ceea ce sugerează că fiecare cameră avea o
specificitate.

P

În concluzie, putem afirma că deși
și romanii au cucerit doar 14%
din Dacia, ei nu au reușit
șit să învețe limba dacilor și nici nu au
reușit să-ii cunoască teritoriile pe tot parcursul celor 165 de ani
de domnie, așa cum nu au reușit să-ii romanizeze pe egipteni
timp de 425 de ani, pe greci în cei 640 de ani, pe evrei în 325 de
ani sau pe britanici în cei 400 de ani de domnie.

Performanțele
țele uluitoare ale Culturii Cucuteni,
acum 6-7.000 de ani – case cu etaj sau pe piloni,
roți
ți cu ax, așezări de 20.000 de case…

Daniel ROXIN – București

Cu o continuitate de peste 1.500 de ani, cucutenienii stabilesc și
în această direcție
ție un record european pentru acea epocă.
Dar poate cel mai uimitor lucru este reprezentat de incredibila
calitate a ceramicii cucuteniene, o ceramică care își
î păstrează
foarte bine calitățile și astăzi, după 6--7.000 de ani de ședere în
pământ – pastaa este de o calitate excep
excepțională, greu de egalat,
iar culorile, încă vii, realizate cu pigmenți
pigmen naturali, reprezintă o
enigmă pentru specialiști.
ști. Și ca și cum nu ar fi suficient, arta cu
care sunt pictate multe dintre vasele cucuteniene ar putea fi
privită
tă ca artă modernă, datorită capacității
capacită de abstractizare a
acestor oameni străvechi.
Surprizele nu se opresc însă aici. Tot în cultura Cucuteni
descoperim vase care prin ceea ce reprezintă sau prin
simbolurile folosite ne bulversează cu adevărat. Astfel, cu o
vechime de peste 6.000, descoperim un animal pe ro
roți cu ax (cu
mult înaintea primelor reprezentări de ro
roți din Sumer) și, nu în
ultimul rând, descoperim simbolurile Svasticii și Yin Yang, cu
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aceeași
și vechime: peste 6.000 de ani, lucru care, coroborat cu
prezența
ța acestor simboluri în culturi și mai vechi din acest areal

Să nu uităm, de asemenea, că pe teritoriul României ss-au găsit
și cele mai vechi obiecte de podoabă din aur, aparținând culturii
Cucuteni, cu o vechime de peste 6.000 de ani…
Ei bine, cu toate că dovezile ne arată cât se poate de clar că
această cultură a cucutenienilor este una extraordinară,
e
că „a
umilit” orice cultură europeană existentă în acea perioadă, prin
nivelul la care ajunsese, copiii României nu înva
învață aproape
nimic despre ea (și
și nici despre alte culturi străvechi de pe
teritoriul României), fiind tratată în manualele de istorie cu o
indiferență
ță criminală, încă o dovadă a faptului că acolo sus,
cozile de topor lucrează intens la îngroparea istoriei acestor
meleaguri, scopul fiind acela ca noile genera
generații să nu aibă astfel
de repere, astfel de cunoștiințe,
științe, să nu fie mândre
mând că aparțin unui
loc încărcat de o istorie fabuloasă, cum nu au decât extrem de
puține popoare.

(Svastica este prezentă pe ceramica din cultura Turda
Turdaș Vinca
încă de acum 7.500 de ani), pune în mod serios sub semnul
întrebării originea lor asiatică.

Așadar,
șadar, în loc să devină un brand de țară, factorii de decizie ai
statului român au ales să scoată aproape de tot informa
informațiile
despre cultura Cucuteni chiar și din manualele școlarilor și ale
liceenilor. Ce spuneți de asta?

Situl arheologic Armășeni
șeni ”Muncel”,
comuna Bunești-Averești, jud. Vaslui
(Campania 2014)

Vicu MERLAN – Huși
În cadrul campaniei din anul 2014 ne-am
ne
focalizat
activitatea pe partea de sud a sitului,
sitului în zona mediană, ca
urmare a amenințării
țării de vandalizare prin lucrările de
desfundare pentru plantarea viței-de-vie,
vi
de către
proprietarul terenului SC Vinicola Averești
Avere
2000 SA.
Pentru a nu afecta proprietatea acestuia, am trasat o
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secțiune Ș9 de 50 de m lungime, cu 2 m lățime de-a
lungul drumului comunal, pe direcția N-S, ce traversa
terenul prin zona de mijloc.

Secțiunea Ș9, în curs de decopertare

Încă de la m4 a apărut un complex ceramic alcătuit din
fragmente de grosime mare de peste 1,5 cm, de la un vas
de provizii, de factură Cucuteni A3. Pe lateral prezenta
torți mari de apucat, semănând cu o față umană. Vasul a
avut aplicat, pe suprafața exterioară, un strat subțire de
angobă, rămânând lizibile astfel amprentele olarului, pe
un plan longitudinal. Complexul ceramic era întins pe o
suprafață mai mare de 1 m2.

(100 m2) până la adâncimea de peste 50 de cm. Cu toate
insistențele noastre de nu se distruge cu plugul vestigiile
arheologice din acest sector central-sudic al sitului, în
luna la începutul lunii iulie 2014, partea sud-estică, pe o
suprafață de circa jumătate de hectar, a fost desfundată
până la peste un metru adâncime, fiind astfel scoase la zi
circa 10 locuințe cucuteniene, distruse zeci de vase
ceramice și idoli antropomorfi, râșnițe s.a. Demersurile
noastre au rămas fără ecou, motivându-se nedelimitarea
exactă a sitului în partea de sud. Cum era și firesc, nu
putem decât deduce până unde ar fi putut să se întindă
situl, în special după fragmentele ceramice descoperite la
suprafață. Unde m-ai includem și atenționarea clară
stipulată prin Lege, că de la perimetrul sitului un areal de
peste 200 m, chiar până la 500 m în jurul acestuia este
protejat. Când ne-am deplasat în luna septembrie 2014, să
continuăm săpăturile arheologice, șanțul în curs de
investigare fuseseră acoperit, iar cealaltă jumătate
desfundată pe toată porțiunea sud-vestică. Nu ne-a rămas
decât să numărăm locuințele cucuteniene vandalizate: se
mai adăugau încă 14-15 la cele 10 distruse în iulie. În
urma semnalelor date în mediul virtual (internet) poliția
de patrimoniu s-a autosesizat, întocmind dosar penal
proprietarului. În luna decembrie 2014, cazul era ”închis”
deoarece s-a ajuns la ”concluzia” că perimetrul sitului nu
avea o delimitare strictă a ariei de răspândire a vestigiilor
arheologice (ca si cum arheologii ar trebui să știe cu
exactitate până la câți metri s-ar fi întins satul eneolitic,
neluându-se în seamă prevederea conform căreia orice sit
are și o arie limitrofă protejată de la 200 până la 500 m de
jur împrejur). Fără comentarii!!!
În cadrul excavației Ș9/2014 au fost descoperite:
Plastică
-

Fragment de statuetă incizată, din lut ars, de
culoare cărămizie, având ca model romburi. A
fost descoperită la m11, -0,55 m;

Minifalus din lut ars, de calitate foarte bună, având o
formă conică cu baza ușor rotunjită: h = 1,3 cm, diametru
la bază = 0,8 cm, fiind descoperit la m47, -0,60 m;
Decopertarea secțiunii Ș9/2014 (prima
pană)

În perioada iunie-iulie am reușit, cu ajutorul unor
voluntari inimoși, să excavăm întreaga suprafață de 50 m
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Arme și unelte
-

Gratoar pe așchie, cu retușe laterale și partea
activă dreaptă, confecționat din silex de Prut, de
culoare alb-cenușiu. Descoperit la m8, -0,55 m;
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-

Gratoar pe fragment de lamă din silex de Prut, cu
un mic accident petrogenetic la partea activă, iar
laturile sunt retușate abrupt. Partea activă este
ușor convexă, fiind de culoare negricioasă (m34, 0,55 m;

desprinderi așchiforme dinspre partea activă spre
exterior. Dimensiuni: L = 12 cm, l(partea activă)
= 6,5 cm, l(muchie) = 4,5 cm, gr. 2,5 cm. Prezintă
urme de uzură în zona centrală, probabil de la
sfoara de prindere a cozi de lemn.
În urma desfundării abuzive a terenului, au apărut la
suprafață mai multe fragmente de statuete, numeroase
așchii, gratoare, nuclee din silex de Prut etc, care au fost
predate și inventariate de Muzeul din Huși.

Topor din gresie descoperit la Averești

-

Vârf de săgeată triunghiular, cu vârful rupt din
vechime, realizat în tehnica ”în pojghiță”. Zona
de inserție în lemn este subțiată. Vârful este
confecționat din silex maroniu de tip Ibănești
(m23, -0,45 m;

Vârf de săgeată din silex

-

-

-

Străpungător din silex de Prut, de culoare albă
(patinat) (piesă paleolitică, refolosită de
cucutenieni). Are urme de uzură pronunțată.
Descoperit la m6, -0,60 m;
Vârf de săgeată confecționat din silex de Prut, cu
partea activă ruptă din vechime. Nu prezintă
retușe pronunțate, ci doar urme de uzură lateral,
fiind prelucrat pe o lamelă (m48, -0,58 m);
Topor din gresie glauconitică, de formă
cvasidreptunghiulară, cu muchia rotunjită și cu
partea activă aproximativ dreaptă. Prezintă
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Statuete descoperite la suprafața arăturii abuzive
Lista cu membrii Filialei Iasi a Fundației IE "Sf. Ap. Andrei" care au participat
la săpăturile arheologice de la Armășeni:
- Croitoru Maria
- Munteanu Nina
- Postolache Simona Irina
- Neagu Marian Costache
- Chihaia Lavinia
- Timofte Daniel
- Stupariu Viorel
- Aghiorghiesei Ciprian
- Pricop Oana Simona
- Pricop Traian
- Munteanu Cătălin
- Iurcovschi Cosmin Tudor
- Olteanu Doinel Gabriel
- Lupu Mihai
-AvasilcăiViorel
- Avasilcăi Victor-Ioan
- Ciobanu Maricica
- Ciobanu Lina
- Mironescu Romulus
- Mironescu Matei
- Ioniță Petronela
- Ioniță Constantin
-George Bosie.
Sponsori: Dragomir Meletina, Rusu Elena, Munteanu Nina, Andrei Doinița,
Popescu Armand, Lupu Mihai, Beldiman Emil (PROBEL INSTAL S.R.L.,
București), S.C. SAXON`S S.R.L., Iași, Fundația ”Getodacii” – responsabil
Daniel Roxin.
Mulțumim pe această cale tuturor pentru aportul fizic și financiar în
cadrul acestui demers patriotic.
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incizate de culoare neagră, dar și de culoare cărămizie,
având motive geometrice și floristice diferite. Pe
fundul unui picior de pahar a fost identificată o
svastică yang pictată cu vopsea din pigmenți
pigmen vegetali
roșii.

Săpăturile
urile arheologice de la Lohan
”Camping”, comuna Tătărăni, jud. Vaslui
(campania 2014)
Vicu MERLAN - Huşi
În cadrul campaniei din
anul 2014, de la Lohan
”Camping”, s-a urmărit săparea integrală a sec
secțiunii Ș1/2013,
care necesita noi lucrări de decopertare, deoarece în anul
anterior lipsa fondurilor financiare a determinat suspendarea
săpăturilor și reluarea în 2014.
Nr. Autorizaţie: 126/2014
Cod RAN: 166324.01
În cadrul acestei acțiunii au fost identificate următoarele:
-

O vatră de foc descoperită la m11-12, -,80
m pe latura
central-nordică a Ș1. După materialul descoperit în
perimetrul acesteia, vatra este de factură cucuteniană,
fiind alcătuită din chirpic masiv poligonal, cu grosimea
cuprinsă între 4-55 cm, având lateral căzătură groasă de
gardină, de culoare cărămizie. Vatra are o formă
aproximativ dreptunghiulară, extinzându-se
extinzându
și în afara
secțiunii Ș1 spre nord;

După finalizarea secțiunii Ș1, s-aa trecut la decopertarea unei noi
secțiuni Ș2, paralel cu Ș2, având aceleași dimensiuni: L = 20 m,
l = 2 m. Între cele două secțiuni
țiuni a fost lăsată o bernă de circa
0,50 m, care a fost demontată la finalizarea decopertării
secțiunii Ș2.
În cadrul săpăturii din 2014 au fost descoperite:
-

Între m8 și m12 au
u fost identificați
identifica chirpici răzleți de
culoare cărămizie de la o locuin
locuință cucuteniană L1,
identificată și în Ș1/2013 (latura de vest).

Placă perforată de la un cuptor cucutenian (circa 5500 de ani)

După răspândirea acestuia s-aa putut deduce aria de extindere
e
și
amplasare a locuinței,
ței, fiind de formă aproximativ rectangulară,
cu orientarea V-E și intrarea spre est. În interiorul locuinței au
fost descoperite următoarele: un fragment de faloid masiv, trei
idoli feminini din lut ars fragmentari, câteva cozi
co de linguri și
polonice din lut ars, fragmente ceramice de la pahare de tip
cupă cu picior, fragmente ceramice pictate sau cu urme de
pictură și angobă sau ușoare excizii, de calitate foarte bună.

-

Secțiunea S2
Sub vatra de foc, dar cu o arie mai extinsă, a fost
identificată o groapă menajeră G1,, care se adânce
adâncește
de la -0,90 m până la -1,30
1,30 m, fiind de factură
precucuteniană.. În inventarul gropii ss-au descoperit
fragmente ceramice cu incizii adânci, elipsoidale, iar
unele mai păstrează urme de pictură crudă cu alb și
roșu.
șu. Se extinde de la m10 la m12, dar pe latura de
nord iese din secțiune,
țiune, având circa 2,5 m2. Are o formă
ușor elipsoidală, pe direcția NE-SV.
SV. În inventarul
acesteia au mai fost descoperite fragmente ceramice
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În exteriorul locuinței
ței a fost descoperit, pe latura de est
e un
cuptor de ars ceramică la m5-6,
6, între -0,50-0,90 m. Placa de
cuptor, ce separa camera de ardere de cea de coacere a
ceramicii, era perforată, având peste 50 de găuri cu diametrul
cuprins între 2-3
3 cm, însă nu toate perforează placa până pe
partea cealaltă.
laltă. Placa este ruptă din vechime în mai multe părți,
păr
fiind răspândite pe o suprafață
ță de circa 1 m2. Are o grosime de
5-6 cm, fiind ușor
șor fețuită. O parte din placa descoperită în Ș2, a
fost găsită și în Ș1/2013.
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-

-

-

Fragmente de idoli antropomorfi cucu
cucutenieni
Plastică
-

-

-

-

Fragment de statuetă feminină din lut ars, descoperită
la m16, -0,
0, 70 m, păstrat din zona pieptului până la
genunchi. Între trunchi și picioare există un unghi de
aproximativ 450, conferindu-ii o poziție
pozi
de șezut.
Steatopigia este pronunțată,
ată, iar din zona coapselor spre
cea sexuală pornesc două linii ce formează un triunghi
cu vârful în jos, după care se continuă cu o singură
linie ce despart cele două picioare. Ombilicul este
schițat printr-o proeminență.
ță. Talia este dreaptă, cu
fesele ferm
m arcuite uniform. Păstrează uușoare urme de
vopsea roșie.
șie. Dimensiuni: L = 4,5 cm, l = 2,8 cm, gr. =
1 cm;
Fragment de statuetă feminină masivă din lut ars, de
culoare cărămizie (m11, -0,70
0,70 m). Păstrează doar
piciorul drept din zona șoldului până la genunch
genunchi. Fesa
se păstrează integral. Nu are urme de incizii, însă
sporadic apar urme de pictură roșie.
șie. Este vizibilă
steatopigia pronunțată
țată a statuetei. Dimensiuni: L = 8
cm, l = 3,5 cm, gr. = 3 cm.
Fragment faloid masiv (m11, -0,70
0,70 m) din lut ars ce se
păstrează în proporție de ¼. În interior dispune de o
perforare cu diametrul de circa 1 cm. Este de calitate
bună, fiind rupt ritualic din vechime. Fiind descoperit
în apropierea fragmentului de statuetă masivă, putem
deduce că acesta ar fi fost o reprezentare a principiului
masculin, yang. Fragmentul de statuetă face parte din
categoria statuetelor masive feminine ca reprezentări
simbolice ale Marei Zeițe
țe Inițiatoare. Dimensiuni: l = 6
cm, l= 3,5 cm, iar la partea superioară are diametrul de
2,5 cm;
Fragment de statuetă din lut ars, descoperită la m12, 0,80 m, ce se păstrează din zona ombilicului până la
coapse. Deși
și păstrează zona bazinului integral,
conturându-se
se cele două picioare, totu
totuși acestea sunt
retezate din vechime. Statueta se păstrează într
într-o stare
mediocră,
diocră, fiind de calitate slabă. Dimensiuni: L = 2,3
cm, l= 2 cm, diametrul la bust de 0,7 cm;
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Fragment de statuetă feminină din lut ars (piciorul
drept), descoperită la m8, -0,70
0,70 m, ce se păstrează de la
coapse la bazin. Este vizibilă din zona coapselor o
ușoară arcuire spre genunchi.
. Dimensiuni: L = 4,8 cm, l= 1,5 cm.
Unelte
Lamă din silex de Prut cu urme de uzură, descoperită la
m11, -0,78
0,78 m, ce păstrează bulbul de percuție
percu și undele
de șoc;
Nuclee de diverse mărimi din silex și lemn silicifiat, cu
urme
me de desprindere lamelară.

Studiu arheozoologic al materialului
faunistic din două situri de tip Cucuteni
Cucuteni,
Crețești și Lohan (jud. Vaslui)
Mariana PROCIUC1, Vicu MERLAN2
Abstract: The bone remains analysed from Crețești – La
intersecție were unearthed during the excavation of 2014. The
faunal remains originating from the ancient food garbage were
found into two kitchen midden dated from Cucuteni AB. Some
animal bones from site were studied before has another two
zooarchaeological reports have same resul
results: the fauna is not
very diversified, but the domestic animals are the most in the
study sample. Regarding this study the situation is aapproximate
the same and the identified taxa are: Bos taurus, Sus s.
domesticus, Ovis aries, Capra hircus, Canis familiaris,
famili
Cervus
elaphus, Bos primigenius, Sus s. ferus, Bos taurus/Bos
primigenius, Sus s. domesticus/ Sus s. ferus. Our results
complete previous results about the site economy. Another
archaeological site analysed is Lohan-Camping
Lohan
(same year)
dated in the same period, but poor represented: Cervus elaphus,
Equus sp., Bos taurus/Bos primigenius, Sus s. domesticus/ Sus s.
ferus.. Among the fragments there bone tools were identified: a
scraper, an indeterminate bone tool and an awl.

Rezumat: Resturile faunistice
ce din situl de la Crețești-La
Cre
Intersecție au fost descoperite
ite în campania de săpături din 2014
din gropi menajere aparținând
ținând culturii Cucuteni, faza AB. Situl
a mai beneficiat de alte două analize arheozoologice, care prin
prisma rezultatelor ilustrează aceleași
și aspecte: predominanța
mamiferele domestice, fauna
nefiind foarte diversificată
deoarece resturile osteologice sunt pu
puține. Situația se repetă și
în cazul noului eșantionaj,
șantionaj, taxonii identificați fiind Bos taurus,
Sus s. domesticus, Ovis aries, Capraa hircus, Canis familiaris,
Cervus elaphus, Bos primigenius, Sus s. ferus, Bos taurus/Bos
primigenius, Sus s. domesticus/ Sus s. ferus.
ferus Datele obținute
prin prezentul studiu completează datele deja existente despre
acest sit. Al doilea sit cucutenian est ccel de la Lohan-Camping,
care se remarcă prin sărăcia materialului arheozoologic,
identificându-se următorii taxoni Cervus elaphus, Equus sp.,
1 Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Biologie și Geologie,
ologie, Cluj-Napoca
Cluj
2 Muzeul Municipal Huși
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Bos taurus/Bos primigenius, Sus s. domesticus/ Sus s. ferus.
Printre resturile fragmentare au fost gasite și trei unelte din os:
un netezitor, un fragment dintr-o unealtă de tip necunoscut și un
Specia
Bos taurus
Ovis aries
Capra hircus
Ovis aries/ Capra hircus
Sus s. domesticus
Total domestice
Bos primigenius
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Total sălbatice
Total mamifere
identificate specific
Bos taurus/Bos
primigenius
Sus s. domesticus/ Sus s.
ferus
Total mamifere
Total indeterminabile

NR
25
6
1
15
7
54
10
16
6
32
86

%
15,92
3,82
0,64
9,55
4,46
34,39
6,37
10,19
3,82
20,38
54,78

56

35,67

15

9,55

157
23

100

MNI
3
4
1
3
3
14
1
3
2
6
20

%
15,00
20,00
5,00
15,00
15,00
70,00
5,00
15,00
10,00
30,00
100

împungător.
Key Words: Cucuteni Culture, Neolithic, faunal remains, paleoeconomy, cut
marks.
Cuvinte cheie: Cultura Cucuteni, Neolitic, resturi faunistice, paleoeconomie,
urme de tăiere.

Introducere:
Materialul osteologic al sitului Crețești – La intersecție
(Fig. 1) provine din secțiunea (Ș16) executată în scopul
decopertării complete a celor două locuințe descoperite în
campania anului anterior; aceasta avea dimensiunile de L = 20
m și l = 2,5 m fiind săpată în timpul campaniei din 2014.
Majoritatea pieselor descoperite împreună cu fragmente
ceramice și de chirpici provin din gropi menajere aparținând
culturii Cucuteni, faza AB1.
Pentru acest sit au mai fost analizate alte două
eșantioane, însă toate se remarcă prin penuria materialului
arheozoologic. Primul eșantion a fost analizat de către S.
Haimovici 2 însumează 134 de resturi, din care au fost
determinate un număr de 120 de fragmente ce au putut fi
atribuite următoarelelor specii de mamifere: Bos taurus, Sus s.
domesticus, Ovis aries/Capra hircus, Canis familiaris, Cervus
elaphus, Bos primigenius, Sus s. ferus, și două moluștelor. În
acest sit prevalează animalele domestice (90,83%) ceea ce poate
indica faptul că activitatea principală practicată de acestă
comunităte era creșterea animalelor și doar secundar
vânătoarea, deoarece ponderea animalelor sălbatice este de
9,17%. Al doilea eșantion studiat de S. Haimovici & Vornicu3,
este reprezentat de 352 de fragmentedin care 326 au fost
identificate și repartizate celor nouă taxoni: Bos taurus, Sus s.
domesticus, Ovis aries/Capra hircus, Canis familiaris, Cervus
elaphus, Bos primigenius, Sus s. ferus, Martes sp.?, Vulpes
vulpes, Equus caballus și două resturi atribuite moluștelor. La
fel ca și în primul lot, mamiferele domestice au ponderea cea
mai mare (92,02%) de aproximativ 13 ori mai mare decât
ponderea mamiferelor sălbatice (7,37%).

1Merlan, 2013, 4.
2 Haimovici, 2007
3 Haimovici, Vornicu, 2009,
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Resturile osteologice ale sitului Lohan-Camping au
fost găsite în secțiunea Ș2 în timpul săpăturilor campaniei din
2014. Materialul faunistic e reprezentat de o cantitate foarte
mică, de doar 24 de resturi foarte fragmentare, ce era disipat pe
toată lungimea și adâncimea șantului (L = 20 m, l = 2 m); și
acesta aparține culturii Cucuteni, faza A3 și AB4. Din resturile
determinabile s-au identificat elemente anatomice aparținând
taxonilor: Cervus elaphus, Equus sp., Bos taurus/Bos
primigenius, Sus s.domesticus/ Sus s.ferus.

Tabelul 1. Repartiția numerică și procentuală a resturilor
faunistice din situl de la Crețești-La intersecție
Metodologie
Materialul osteologic aparținând siturilor în discuție a
fost colectat direct din săpătură, nefiind folosite metode de
sitare a sedimentului excavat pentru recuperarea taxonilor de
talie mică. Metoda utilizată reduce importanța microfaunei care
uneori poate include specii indicatoare de mediu, dar reduce de
asemenea și lista taxonilor ce ar putea fi identificați.
Pentru acuratețea determinării materialului faunistic sau folosit atlase de anatomie comparată 5, referințe
bibliografice pentru discriminarea speciilor Ovis aries de Capra
hircus6, Ovis aries/ Capra hircus de Capreolus capreolus 7,
Bos taurus de Cervus elaphus 8, iar pentru taxonii sălbatici cu
descendenți domestici s-au folosit datele biometrice9 .
Estimarea vârstei indivizilor identificați oferă informații despre
modul de gestionare a populațiilor animale în cadrul
comunității10. Aceasta se poate stabili fie pe baza fuzionării
oaselor scheletului11 fie pe baza stadiului de înlocuire a
dentiției lactuale cu cea definitivă12 și gradul de uzură a
dentiției definitive13. Determinarea sexului taxonilor
identificați nu a fost posibilă datorită fragmentării avansate a
materialului osteologic. Metodele de cuatificare utilizate constă
în analiza cantitativă14 a resturilor: determinarea numărului de
resturi pentru fiecare specie în partea (NR) și a numărului
minim de indivizi (MNI) care permite estimarea numărului de
animale.
Rezultate și discuții
Situl de la Crețești-La intersecție
Studiul arheozoologic arată că toate resturile aparțin
mamiferelor, astfel din cele 180 de fragmente osoase excavate
din acest sit, un număr de 157 au fost identificate până la nivel
de specie: 54 de resturi aparținând mamiferelor domestice
(34,39 %) și 32 celor sălbatice (20,38 %) (Tabelul 1).
4 Merlan, 2013, 9.
5 Gheție et al.1954; Barone, 1976; Schmid, 1972.
6 Boessneck et al., 1964; Payne, 1971, 1973, 1985; Prummel, Frisch, 1986; Fernandez, 2002;
Halstead et al., 2003.
7 Gudea, Stan, 2011, 2012.
8 Prummel, 1988a.
9 Udrescu et al., 1999.
10 Bălășescu, 2014, 30.
11 Forest, 1997; Prummel, 1987a, 1987b, 1988b.
12 Schmid, 1972.
13 Ducos, 1968; Grant, 1982; Payne, 1973; Helmer, 2000; Horard, Herbin, 1997
14 Poplin, 1976, 1977, 1981.
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Fig. 1. Localizarea pe harta a celor două situri
cucuteniene Crețești – La intersecție și Lohan – Camping
(Google Earth)
Datorită gradului mare de fragmentare a materialului care
împiedică identificarea exactă a speciilor și varietăților, 56 de
resturi osoase au fost atribuite bovinelor și notate Bos taurus/
Bos primigenius, 15 resturi au fost atribuite suinelor și au fost
notate Sus s. domesticus/Sus s. ferus, iar 23 de fragmente nu au
putut fi atribuite unui taxon anume. De asemenea s-a observat
că există un echilibru între numărul minim de indivizi atribuit
animalelor domestice, neexistând astfel o specie care să
predomine.
Resturile de Bos taurus provin de la trei indivizi adulți,
însă doar pentru unul dintre ei s-a putut stabili vârsta, care este
de 24-30 luni (determinată pe baza uzurii dentare); pentru cele
de Ovis aries au fost identificați patru indivizi: unul cu vârsta de
6-12 luni, doi adulți cu vârstele de 1-2 ani și 2-3 ani și un
individ bătrân de 6-8 ani. Vârstele de sacrificare calculate
pentru cei trei indivizi de Sus s. domesticus sunt de 12-16 luni,
16-18 luni și 18-20 luni, observându-se că aceștia au fost
sacrificați la vârsta maximă de dezvoltare a masei corporale
(1,5-3 ani). Resturile de Bos primigenius provin de la un individ
adult, cele de Cervus elaphus de la trei indivizi adulți, iar cele
de Capreolus capreolus de la doi indivizi adulți.
Majoritatea oaselor au urme de tranșare pe suprafețele
lor (urme de jupuire, descărnare, dezarticulare) sau sunt arse,
dovadă ca animalele erau sacrificate pentru hrană. Urmele de
dezarticulare 1 caracterizate de crestături mai scurte și mai
adânci decât urmele de descărnare sunt localizate în zonele de
articulare a oaselor sau de inserție a ligamentelor (Planșa 1. 1a,
b). Urmele de descărnare 2 reprezentate de incizii foarte fine,
lungi de cele mai multe ori paralele au fost identificate pe oasele
care susțin cantități importante de carne, oasele stilopodului și
zeugopodului (Planșa 1. 2a,b). Urmele de eviscerare, incizii
foarte fine, au lost localizate pe mandibulă de bovină, pe partea
linguală, ca rezultat al extracției limbii 3 (Planșa 1. 3a,b).
Urmele de jupuire4 asemănătoare cu cele de descărnare au fost
identificate pe oasele autopodului și pe mandibule (Planșa 1. 4a,
b).
1 Serjeantson, 2011, 59; Bălășescu, 2004, 218-219
2 Seetah, 2006, 125-130
3Serjeantson, 2011, 60.
4 Serjeantson, 2011, 59; Bălășescu, 2004, 218-219.
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Se observă că animalele domestice predomină în
detrimentul celor sălbatice. Acest lucru sublinează faptul că
vânătoarea ocupa un loc secundar în paleoeconomia sitului,
fiind o activitate practicată ocazional pentru completarea
resurselor de hrană. O dovadă clară pentru practicarea vânătorii
este un fragment de corn de cerb care păstrează pedicelul de sub
rozeta cornului și un fragment din frontal, cel mai probabil
acesta a fost vânat în sezonul rece5.
Unele elemente anatomice au fost transformate în
unelte, fiind descoperite trei astfel de piese. Prima unealtă o este
un netezitor6 întreg aflat într-o stare bună de conservare, fiind
confecționat dintr-o ulnă de Bos primigenius. Piesa prezintă
depuneri semnificative de carbonat de calciu în partea
proximală a osului în poziția anatomică, iar suprafața activă a
uneltei, bilateral asimetrică, a fost amenajată pe partea distală a
elementului anatomic. Tocirea și lustrul părții active sunt
dovada utilizării îndelungate a uneltei (Planșa 2. 1 a, b). Cea dea două unealtă, un fragment cu o formă trapezoidală, provine
cel mai probabil dintr-un netezitor. Piesa păstrează o parte din
suprafața activă, lustruită, tocită și neregulată, a uneltei din care
s-a desprins (Planșa 2. 2 a, b). A treia piesă, întreagă și foarte
bine conservată, este un împungător 7 realizat dintr-o tibie de
Capreolus capreolus. Vârful, amenajat pe diafiza tibiei, prezintă
lustru intens și tocire ca urmare a utilizării îndelungate (Planșa
2. 3 a, b).
Situl Lohan-Camping
Resturile faunistice aparținând acestui sit au fost
prelevate în urma săpării unui șanț cu lungimea de 20 m și
lățimea de 2 m. După cum se observă în Tabelul 2, acestea sunt
foarte puține și foarte fragmentare
Specia
Nr
%
MNI %
Cervus elaphus
4
22,22
1
50
Equus sp.
4
22,22
1
50
Bos taurus/ Bos primigenius
4
22,22
Sus s.domesticus/ Sus s.ferus
1
5,56
Total mamifere identificate
18
100
2
100
Total indeterminabile
6
Tabelul 2. Repartiția numerică și procentuală a
resturilor faunistice din situl de la Lohan-Camping
În urma analizei s-au identificat taxonii: Cervus
elaphus cu un număr desturi și Equus sp. cu un număr identic
de resturi. Resturile intens fragmentate au fost atribuite
bovinelor, patru la număr notate Bos taurus/ Bos primigenius,
iar suinelor un singur fragment notat Sus s. domesticus/ Sus s.
ferus.
Resturile de Cervus elaphus (un fragment distal de
tibie, unul proximal de metatars, un molar superior cu un grad
de uzură mediu și un fragment distal de humerus) aparțin unui
individ adult.
Elementele anatomice atribuite genului Equus: falanga
1, un fragment distal de metapod și trei dinți, au fost atribuite

5 Haimovici, Vornicu, 2005, 359.
6 Beldiman et al., 2012, 63, 208.
7 Beldiman et al., 2012, 54, 196.

Lohanul nr. 33, martie 2015

Arheologie
unui individ bătrân datorită fuzionării complete ale
extremităților oaselor și a uzurii avansate, observată pe
suprafața ocluzală a dinților, însă trebuie să precizăm că nici
unul dintre aceste piese nu furnizează date osteometrice din
cauza spărturilor contemporane cauzate în timpul recoltării
acestora. Deoarece toate elementele anatomice au fost
recuperate ca piese izolate, este posibil ca acestea să provină de
la indivizi diferiți.
Fragmentele osteologice ale unor bovine: un molar
superior foarte uzat, diafiza unui metatars și a unei tibii provin
de la indivizi bătrâni.
Suinelor (Sus s.domesticus/ Sus s.ferus) le revine un
singur fragment de humerus neepifizat proximal, aparținând
unui individ juvenil/subadult.
Concluzii
In situl de la Crețești-La intersecție materialul
determinat, colectat din două gropi menajere, aparține în
totalitate mamiferelor, atribuit atât celor domestice (Bos taurus,
Ovis aries, Capra hircus, Sus s. domesticus) cât și celor
sălbatice (Bos primigenius, Cervus elaphus, Capreolus
capreolus). O parte din fragmentele osoase poartă urme ale
intervenției umane, urme de tranșare sau urme de ardere,
dovadă că animalele erau sacrificate pentru hrană
(exemplificare). Vânătoarea ocupă un loc secundar în topul
activităților practicate de această comunitate, completând astfel
rezervele de hrană. Materialul determinat conține trei unelte din
os, bine conservate (un netezitor, un fragment de netezitor și un
împungător), ce păstrează pe suprafața activă un lustru intens ca
rezultat al utilizării îndelungate. Rezultatele analizelor acestui
eșantion sunt asemănătoare cu cele din studiile anterioare
efectuate pe materialele din același sit.
Din situl de la Lohan-Camping s-a recuperat puțin
materialul osteologic. Fragmentarea avansată a acestuia la care
se adaugă și fracturile cauzate în timpul recuperării materialului
din săpătură, produc dificultăți în identificarea taxonilor.
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Planșa 1. 1. Urme de dezarticulare pe un astragal drept de Bos taurus
(a.vedere laterală b. detaliu, indicate prin săgeată); 2. Urme de descărnare pe o
scapulă stângă de Bos taurus/ Bos primigenius (a. vedere medială, b. detaliu); 3.
Urme de eviscerare pe o mandibulă dreaptă de Bos taurus (a, vedere linguală, b.
detaliu); 4.Urme de jupuire pe o mandibulă stângă de Cervus elaphus (a. vedere
bucală, b. detaliu)
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Planșa 2. Unelte din os descoperite în situl de la Cre
Crețești-La
intersecție (oasele sunt așezate
șezate în poziție fiziologică): 1. Netezitor confecționat
dintr-o ulnă stângă de Bos primigenius (a. vedere medială , b. vedere laterală);
2. Fragment de unealtă păstrând suprafața
ța activă (a. suprafața activă a uneltei, b.
fractură contemporană); 3. Împungător realizat dintr-oo tibie stângă de
Capreolus capreolus (a. vedere cranială, b. vedere caudală) (scara 5 cm).

ARHEOLOGUL
CONSTANTIN DASCĂLU*
Mădălin-Cornel
Cornel VĂLE
VĂLEANU – Iași
Silviu VĂCARU – Iași
Constantin Dascălu (5 iunie 1879 - 15 noiembrie 1935)
este cunoscut în arheologia românească urmare a
participării sale ca reprezentant al statului român la
campania
nia de săpături arheologice din anul 1910 la Cucuteni
realizată de Hubert Schmidt.
in această postură a fost implicat în selectarea şi
expedierea la Berlin a materialelor arheologice,
publicând două scurte note despre descoperirile
arheologice de aici.
Dar moştenirea rămasă în urma lui Constantin Dascălu,
acum la peste 100 de ani de la acele evenimente, se dovedeşte a
fi mult mai valoroasă pentru patrimoniul cultural şi ştiinţific
naţional.

D

1. DATE BIOGRAFICE.
1.1. Copilăria şi şcoala primară
La 5 iunie 1879 1 , în familia de agricultorilor
Mihalache şi Smaranda Dascălu din satul Blândeşti2, comuna
Cârniceni, jud. Iaşi, venea pe lume, în casa părintească, un fiu
care era botezat cu numele sfântului în apropierea căruia ss-a

*Articolul de faţă reuneşte pentru publicul larg cele publicate de autori în cadrul a două studii publicate în
reviste de specialitate: Văleanu M.C., Văcaru Silviu, 2013, Moştenierea arheologului Constantin Dascălu
Dascălu,
în revista Ioan Neculce - Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi, 2013, XIX, p. 275
275-301; Văleanu
M.C., Văcaru S., 2014, Arheologul Constantin Dascălu. Relatări de pe front: 1913
1913-1916, în volumul
Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Muzeului Militar Naţional
onal "Regele Ferdinand I", p.83-88.
p.83
1 A se vedea copia actului de naştere depus la dosarul de student (Arhivele Naţionale Iaşi,
Facultatea de Litere, dosare personale 659/1900-1901,
1901, f. 7). O copie a acestui document se află şi în arhiva
familiei Dascălu (Fig.1).
2 În unele cataloage mama este numită Măndiţa, probabil numele de alint, cel cu care era cunoscută între
săteni (Idem, Prefectura Iaşi, dosar 106/1888, f. 15).
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născut, Costache3. La două zile după fericitul eveniment, tatăl,
împreună cu copilul şi doi martori, „d--l Tănasă Popa în etate de
cincizeci şi unu ani şi al doilea martor d-l
d Dumitru Mohoreanu
în etate de treizeci şi cinci ani, ambii de profesie agricultori”4 se
prezenta în faţa primarului
lui Vasile Trohin, care era în acelaşi
timp si ofiţerul stării civile, pentru a declara naşterea copilului.
Copilăria şi-a petrecut-oo în satul natal, primind o
creştere în spiritul cinstei şi a muncii, cu respect faţă de valorile
tradiţionale ale familiei româneşti 5 . Dotat intelectual de la
natură, sprijinit de familie să urmeze şcoala, în perioada când
abandonul şcolar în lumea rurală atingea cote deosebite, copilul
Dascălu va impresiona prin capacitatea de a învăţa şi de a fi tot
timpul printre cei mai buni
uni elevi în clasa în care va învăţa.
Împlinind vârsta de şapte ani, la 15 septembrie 1888,
păşea pentru prima dată, alături de alţi copii pragul şcolii din
Căminăreşti, sat aflat la o distanţă de câţiva kilometri de casă,
datorită faptului că în Blândeştii nu exista în momentul acela o
unitate de învăţământ.
Despre cum a învăţat în clasa întâi nu avem date
deoarece cataloagele de examene s-au
au pierdut. Ştim doar că
învăţător i-aa fost Mihai Lazăr în toţi anii cât a învăţat la
Căminăreşti, un dascăl cu reale calităţi de pedagog, dar şi un
foarte bun cunoscător al materiilor predate ţinând cont că avea
elevi în şase clase paralele.
În clasa a doua, aşa cum reiese din catalog, este cel mai
bun din cei patru elevi înscrişi6. Dacă pentru clasa a treia nu
avem nicii un fel de informaţie, în clasa a patra îl întâlnim iarăşi
primul din cei cinci copii care au frecventat în mod curent
cursurile acestei clase. După notele obţinute se observă o
înclinaţie a elevului către istorie şi geografie, materii pe care le
va studiaa cu plăcere în tot timpul vieţii7.
La 19 iunie 1892 susţinea examenul general de
absolvire a şase clase. Era singurul din comună care reuşea
această performanţă. Deşi notele pe care le obţine nu sunt foarte
mari, ele reflectau fidel cantitatea de cunoşti
cunoştinţe acumulate de
elev8.
Cu toate acestea, putem afirma că pregătirea primită în
şcoala primară a fost una temeinică, chiar dacă era la nivelul
unei simple şcoli săteşti. Aceasta îl va ajuta foarte mult în
momentul în care, în toamna aceluiaşi an, a venit în contact cu
elevi foarte bine pregătiţi şi cu poziţii sociale superioare, ca
urmare a înscrierii la Liceul Internat, unul dintre cele mai
renumite licee din Iaşi.
1.2. Studiile liceale
După absolvirea celor şase clase primare, în toamna
anului 1892 se înscria în clasa a treia a Liceului Internat din
3 În actele din perioada 1879-1907,
1907, numele său este Costache Dascălu. Ca urmare a admiterii
admiter la
Universitatea din Berlin în anul 1907, îşi schimbă prenumele în Constantin, sub această nouă formă fiind
numit în toate documentele ulterioare. În corespondenţa personală a semnat sub diminutivul de Costică.
4 Idem, Facultatea de Litere, dosare personale
nale 659/1900-1901,
659/1900
f. 7.
5 Aceste lucruri erau mărturisite de însăşi C. Dascălu - a se vedea scrisoare adresată mamei sale,
Muzeul de Istorie a Moldovei, nr. inv. 23095.
6 La examenul din ianuarie lua următoarele note: Religie: semestru 9 şi examen 10; citire
ci
8 şi 8; aritmetică
8 şi 8; gramatică 7 şi 8; scriere 7 şi 8; dictare 8 şi 8 (Idem,, Prefectura Iaşi, dosar 106/1888, f. 15).
7 Notele la finalul clasei a IV-aa erau: purtarea 7 în timpul anului şi 7 la final, după susţinerea examenului
din iunie; religiaa 8, 9; citirea 8, 9; gramatica 7, 8; geografia 8, 9; aritmetica 8, 8; istoria patriei 8, 9; scrierea
8,9; desenul 8, 8 (Ibidem, dosar 60/1890, f. 10 v. – 11).
8 Notele obţinute erau: religia 8, 9; gramatica 8, 8; citirea şi caligrafia 10, 10; aritmetica 9,
9 9; geometria 9,
9; istoria 9, 10; geografia 9, 10; învăţământul real 8, 9; desenul 10, 10; purtarea 9, 9 (Ibidem,
(
dosar
106/1892, f. 21).
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Iaşi, astăzi cunoscut sub numele de Colegiul Naţional „C.
Negruzzi”, după ce, în prealabil, fusese vaccinat împotriva
variolei la 30 august 1892 1 . Aici se va întâlni cu Traian
Lalescu, care se înscrisese şi el în aceeaşi clasă. Între cei doi va
fi o competiţie acerbă în toţi cei cinci ani de liceu, competiţie
câştigată de fiecare dată de Lalescu2.
Deşi erau într-o clasă de limbi clasice, Lalescu avea
avantajul de a fi foarte bun la matematică şi fizică. Punctele
acumulate la aceste materii a făcut ca să nu fie întrecut niciodată
de Dascălu. Totuşi, pentru a înţelege mai bine situaţia acestor
doi tineri de excepţie, trebuie să o facem o menţiune. Tânărul
Dascălu provenea dintr-o familie de agricultori, care, probabil,
în afară de a-i oferi cele necesare urmării cursurilor liceale nu-i
putea da decât dragostea părintească. Tatăl lui Traian Lalescu
era funcţionar bancar, copilul se născuse la Bucureşti şi, alături
de părinţi, se plimbase prin mai multe oraşe din România, avea
o situaţie materială bună care-i oferea posibilitatea unei
instrucţii susţinute. Şi aceasta s-a văzut în toţi anii de liceu. Deşi
elevul Dascălu a făcut un efort deosebit pentru a se autodepăşi
nu a reuşit niciodată să-l depăşească pe celălalt concurent la
premiul I, Traian Lalescu.
Primele două clase de liceu au fost pentru proaspătul
elev internist Dascălu cele mai grele. Venea de la o şcoală de la
ţara, unde deşi se făcea carte cu adevărat, nivelul de
aprofundare a cunoştinţelor era mai scăzut decât la şcolile de
frunte de la oraş. Notele obţinute reflectă acea stare de
nesiguranţă pe care o are orice copil când vine de la o şcoală de
la ţara la una din oraş. Trebuie să privim doar notele la muzică
şi vom înţelege uşor acest lucru. În clasa a III-a de liceu are
doar media 6 pentru ca în clasa a VI-a să aibă media 9. De
asemenea se pare că nu i-au plăcut deloc ştiinţele exacte:
matematica şi fizica unde mediile în toţi anii a fost destul de
modeste.
Clasa a treia o absolvă cu media 8,67, fiind clasificat al
treilea din cei 20 de elevi înscrişi în clasă3. Şi acum se observă
aceeaşi tendinţă de a învăţa şi a se concentra foarte bine la
examenul de final de an, dovadă fiind notele obţinute la limba
franceză unde media anuală a fost de 7,25 şi cea de la examenul
anual a fost 10. La fel şi la religie 7,50 media anuală şi 9 la
examenul final4.
Cea mai grea situaţie la învăţătură o are în clasa a IV-a,
deşi reuşeşte să ia premiul al doilea cu media 8,23 5 . Şi de
această dată ştiinţele exacte îi dau cea mai mare bătaie de cap.
Pe primul trimestru are la matematică media 4,71, pe al doilea
4,50 pentru ca pe al treilea să aibă nota 5, la fel ca şi la proba
scrisă din luna mai. Media finală este una de corigentă, 4,71.
Salvarea vine iar de la examenul de sfârşit de an unde ia nota 6
şi astfel termină anul cu media generală 5,36. Nici la fizică nu
stă mai bine, având doar media 5,99. Excelează în schimb la

1 Idem, Liceul Internat „C. Negruzzi” Iaşi, dosar 3/1895, f. 59.
2 Traian Lalescu s-a născut la 12 iulie 1882 şi a murit în plină creaţie ştiinţifică la 15 iunie 1929. A făcut
studii universitare la Paris unde îşi susţine şi teza de doctorat. Întors în ţară va fi profesor la Universitatea
Bucureşti şi la Institutul Politehnic Timişoara, al cărui prim rector este. Este unul dintre fondatorii teoriei
ecuaţiilor integrale.
3 Situaţiunea elevilor din Liceul Internat Iaşi în anul şcolar 1895-1896, Iaşi, 1896, f. 7, în
Arhivele Naţionale Iaşi, Liceul Internat „C. Negruzzi” Iaşi, dosar 3/1895.
4 Mediile pe obiecte au fost următoarele: religia 8,25; limba română 8,88, limba franceză 8,63;
limba greacă 7,38; geografie 7,75; istorie 8,50; matematică 7,63; ştiinţe naturale 7,50; muzica 6; desen 9;
gramatica 8; exerciţiul militar 8,50 (vezi foaia matricolă a elevului, ibidem).
5 Situaţiunea elevilor din Liceul Internat Iaşi în anul şcolar 1895-1896, Iaşi, 1896, f. 10, aflată în
ibidem, dosar 2/1896.
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istorie unde are media cea mai mare 9,19, dacă facem excepţie
de exerciţiul militar6.
De acum înainte evoluţia ca elev este una liniar
ascendentă. În clasa a V-a ca bursier al liceului se clasează al
doilea cu media 8,57 din 17 elevi7, în clasa a VI-a tot al doilea
din 27 de elevi8.
Ultima clasă de liceu, clasa a VII-a, nu aduce nici o
modificare în ceea ce priveşte ocuparea primelor două locuri în
clasă. Traian Lalescu este primul cu media 9,77, iar Dascălu al
doilea, cu media 8,979. La premierea finală, Lalescu primeşte
premiul de onoare, iar tânărul Dascălu premiul I10, promoţia
1900 fiind cea de a cincea serie de absolvenţi ai Liceului
Internat (Fig.2).
Anii petrecuţi la liceul din Iaşi, mediul favorabil şi
benefic de aici, dar şi rigurozitatea şi austeritatea regimului de
internat, i-au dat adolescentului Dascălu o formare şi structurare
interioară care îl va defini în viaţă, dar şi şansa de a acumula
informaţiile necesare pentru a-şi continua cu succes studiile
universitare.
1.3. Studiile universitare de la Iaşi
După absolvirea liceului, tânărul Dascălu se înscrie
pentru a urma cursurile Facultăţii de Litere din cadrul
Universităţii Iaşi, secţia Filologie Clasică şi Istorie. Pentru a se
putea înscrie la facultate solicită conducerii liceului să i se
elibereze un act care să confirme faptul că a finalizat cursurile şi
a trecut examenul de bacalaureat.
La 23 iunie 1900 primea un Certificat de absolvire a
studiilor liceale, în care se preciza: „Direcţiunea Liceului
Internat „C. Negruzzi Iaşi adevereşte prin aceasta că şcolarul
Dascălu M. C, de naţionalitate român, de religie ortodoxă,
născut în comuna Cârniceni, jud. Iaşi, la anul 1879 luna iunie
3, frecventând cursurile acestui liceu a depus examenul de
ultimă clasă liceală la anul 1899-1900, obţinând media
generală 8,97 (opt 97%). Acest certificat echivalează cu
diploma de bacalaureat în conformitate cu art. 109, al. 4 din
Legea învăţământului secundar şi superior din 23 martie
1898”11.
Despre viaţa de student a proaspătului student nu avem
prea multe informaţii. Într-o cerere, din 2 noiembrie 1900, pe
care o depune la decanatul facultăţii aflăm că doreşte să fie
înscris în anul preparator12. Nu ştim ce şi cum s-a întâmplat
exact13, dar aşa cum rezultă dintr-o altă cerere acesta nu ar fi
6 Religia 8,17; limba română 8,58; limba latină 8,33; limba franceză 8,52, limba greacă 8,05; geografia
7,36; istoria 9,19; matematica 5,36; ştiinţele fizice 5,99; muzica 8,39; desenul 9,09; gimnastica 8,17;
exerciţiul militar 9,50 (Ibidem, dosar 2/1896, f. 84 v.).
7 Limba română 9,36; latina 7,42; limba franceză 7,40; limba greacă 8,84; limba germană 9,03; istoria
9,52; matematică 5,27; ştiinţe fizice 7,59; muzica 9; desen 8; Gimnastica 10; exerciţii militare 8,39 (vezi
matricola şcolară, ibidem, dosar 2/1897, f. 107).
8 Conform matricolei şcolare, ibidem, dosar 2/1898, f. 99.
9 Situaţia elevilor din Liceul Internat Iaşi, anul şcolar 1899-1900, Iaşi 1900, f. 4, aflată în
matricola şcolară a liceului (Arhivele Naţionale Iaşi, fond Liceul „C. Negruzzi” Iaşi, dosar 2/1899).
Mediile generale pe obiecte erau următoarele: gimnastica 9,75; limba română 9,38; limba franceză 7,75;
limba germană 9,50; istoria 9,13; matematica 6,25;limba latină 8,50; filozofia 9,50; economia politică 10;
igiena 7,75; limba greacă 9,50 (ibidem, f. 128).
10 Ca urmare a obţinerii premiului I, C. Dascălu ar fi fost înscris pe placa de marmură a
absolvenţilor de la intrarea în Liceu Internat, ulterior, în anul 1970 această placă ar fi fost refăcută şi acesta
ar fi fost eliminat din ea, în locul său fiind trecut Traian Lalescu, care obţinuse în acel an premiul de
onoare. Această informaţie, care ne-a fost furnizată de descendenţii lui C. Dascălu, până acum nu a putut fi
nici infirmată, dar nici confirmată.
11 Arhivele Naţionale Iaşi, fond Facultatea de Litere, dosare personale 659/1900-1901, f. 8.
12 Ibidem, f. 2.
13 In Carnetul nr. 14 al ofiţerului de rezervă Constantin Dascălu se face menţiunea că la data de 1
noiembrie 1900 ar fi fost încorporat în Regimentul 13 Ştefan cel Mare, iar dintr-o adeverinţă păstrată în
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urmat în acest an cursurile facultăţii. „Subsemnatul C. M.
Dascălu, student al Facultăţii de Litere, luând la cunoştinţă de
deciziunea Onor. Consiliului facultăţii am onoarea a supune
cunoştinţei d-voastre următoarele: Din cele hotărâte de Onor
Consiliul ar reieşi că dv. m-aţi considerat ca absolvent pe când
în fapt sunt în anul al 3-lea de specializare, căci în 1900 n-am
urmat deloc cursurile şi se înţelege nici examene n-am trecut;
m-am reînscris în anul preparator, în 1901, încât în prezent
sunt în ultimul an de audienţă a cursurilor. C. M. Dascălu”1.
Reîncepe cursurile universitare în toamna anului 1901.
Având o situaţie materială precară solicită să fie scutit de plata
taxelor pentru examene. Aşa cum aflăm din rezoluţia pusă pe
cererea sa, consiliul profesoral a fost de acord cu cererea
studentului Dascălu2. Şi în anul următor, la 31 octombrie 1902,
face aceeaşi solicitare care, la fel, este aprobată3.
A fost un student cu bune rezultate la învăţătură. I-au
plăcut mai ales limbile clasice şi arheologia. A avut marea şansă
de a avea o pleiadă de profesori care s-au remarcat în domeniul
lor ştiinţific. În dosarul personal au rămas mai multe bilete de
examen şi ciornele cu răspunsurile lui Dascălu.
La 4 octombrie 1902, susţinea cu Teoharie Antonescu
examenul la Istoria Orientului, având ca subiecte Distrugerea
bibliotecii din Alexandria4 şi Despre Hipocrat5. Aici, credem,
că trebuie făcută o scurtă paranteză. Profesorul Antonescu prin
studiile de specializare făcute la Paris, Berlin, München,
Heidelberg etc., reuşise să acumuleze un vast bagaj de
informaţii, dar văzuse şi noile metode de predare în instituţiile
universitare din Franţa şi Germania. Adeptul unităţii dintre
studiile de istorie şi cele de arheologie6, a atras un mare număr
de studenţi la cursurile sale. Aceştia aveau pentru prima oară
posibilitatea să audieze cursuri despre antichitatea îndepărtată,
despre lumea orientală şi greco-romană 7 . Dar poate cel mai
mult i-a atras pe studenţi modul cum el raporta lumea dacică la
istoria universală în proaspăta lucrare Dacia patria primitivă a
arienilor (1901).
Întâlnirea tânărului Dascălu, iubitor al civilizaţiei
antice şi al limbilor clasice, cu acest fascinant profesor pentru
vremea aceea, i-a revelat dorinţa de a a căuta şi el în în pământ
mărturii ale trecutului. Încă nu avea să ştie că doar peste câţiva
ani va participa alături de unul dintre cei mai cunoscuţi
arheologi germani ai timpului la săpăturile arheologice de la
Cucuteni, care vor duce şi la descoperirea culturii preistorice ce
poartă acest nume.
Pe 16 octombrie susţinea cu profesorul Găvănescu
examenul la Psihologie8, urmând examenul la Limba elenă cu
Caragiani 9 , pentru ca în finalul sesiunii să aibă examenul la
Logică cu renumitul profesor P. P. Negulescu 10 . Nu avem
notele de la examene, dar suntem siguri că le-a trecut cu bine pe
arhiva familiei, la data de 15 octombrie 1901 ar fi fost recunoscut apt pentru a fi sublocotenent. De
asemenea, într-o autoprezentare, acesta menţionează faptul ca între 1901 (?) şi 1902 ar fi făcut serviciul
militar (Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23110).
1 Arhivele Naţionale Iaşi, fond Facultatea de Litere, dosare personale 659/1900-1901, f. 29.
2 Cererea era depusă la 9 noiembrie 1901 (Ibidem, f. 10).
3 Ibidem, f. 11.
4 Ibidem, f. 14.
5 Ibidem, f. 16.
6 Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 37.
7 Idem.
8 Arhivele Naţionale Iaşi, fond Facultatea de Litere, dosare personale 659/1900-1901, f. 19.
9 Idem, f. 18.
10 Ibidem, f. 17.
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toate, studentul Dascălu înscriindu-se în sesiunea din vară unde
conform cererii lui dădea următoarele examene: Limba elină,
examen de an (I. Caragiani), Limba latină, examen de an (N.
Gheorghiu), Preistorie, Ceramică, Istoria Orientului (Teoharie
Antonescu), Limba franceză, examen de an (A. Naum)11.
Pentru următorii doi ani nu mai avem nici o informaţie
despre studentul Dascălu. În dosarul personal, o nouă menţiune
apare abia la 1 iunie 1905, când solicita să susţină examene la
Istoria filosofiei cu profesorul Leondarescu şi la Istoria
arhitecurii lu Teoharie Antonescu12.
Ajuns în anul terminal, în luna mai 1906, solicita
decanului să i se aprobe să dea următoarele examene: Istoria
românilor, Istoria medie, modernă şi contemporană (profesor A.
D. Xenopol), Istoria arhitecturii medievale (profesor Teohari
Antonescu), Istoria filosofiei artei (C. Leonardescu), Sociologie
(C. Leonardescu)13.
În luna iunie încep examenele de licenţă la istorie. La
primul examen oral, din 22 iunie 1906, a avut următoarele
subiecte: Boieriile la români avându-l ca examinator pe C.
Gheorghiu 14 , Monumentele megalitice cu profesorul P.
Râşcanu15, şi Cauzele căderii republicii romane şi constituirea
imperiului cu cel mai apropiat profesor al lui, Teoharie
Antonescu16. Comisia îl declară admis cu „trei bile albe”17.
Trei zile mai târziu, în procesul verbal încheiat de cei
trei profesorii examinatori se face menţiunea: „Admite cu toate
bilele albe şi poate trece la examenul II, pentru licenţă” 18 .
Următorul examen pentru licenţă în specialitatea istorie îl
susţine la 1 iulie 1906. Comisia „văzând şi rezultatul
examenului 1-iu a hotărât a admite cu trei bile roşii şi al
proclama licenţiat în istorie”. Semnează C. Leondarescu, C.
Gheorghiu, I. Glăvănescu 19 . Diploma de licenţiat în Ştiinţe
istorice îi este eliberată pe 1 noiembrie 190620 (Fig.3).
1.4. Studiile universitare de la Berlin şi Bonn
Tânărul Dascălu obţine prin concurs în toamna anului
21
1906 o bursă din partea Casei de Ajutor a Şcoalelor – Fondul
Iosif Niculescu pentru studierea arheologiei la Berlin22.
În 13 decembrie 1907 este admis la Facultatea de
Filosofie de la Universitatea din Berlin 23 , eliberându-i-se
atestatele de înscriere (Fig.4) şi carnetul de student - carnet de
înregistrare (Fig.5-6)24.
Din acesta rezultă că în semestrul de iarnă 1907/1908
ar fi fost înscris la cursul de introducere în arheologie a lui
Kekule von Stradonitz şi la cel de epigrafie a lui Erin Preuner,
iar în semestrul următor frecventează doar cursuri ale prof.
11 Cererea este din 28 mai 1903 (Ibidem, f. 23).
12 Ibidem, f. 30.
13 Ibidem, f. 2.
14 Ibidem, f. 39 şi 45.
15 Ibidem, f. 40 şi 43.
16 Ibidem, f. 41-42.
17 Ibidem, f. 38.
18 Ibidem, f. 37.
19 Ibidem, f. 36.
20 Diploma de licenţiat se păstrează în arhiva familiei.
21 Al. Epure în Glasul Nostru, 1 Decembrie 1935, an II, nr. 38.
22 Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23111.
23 Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.
24 Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23091.
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Stradonitz, situaţie care se repetă şi în următoarele două
semestre. Fără a renunţa la cursurile prof. Stradonitz, abia în
ultimele două semestre, cel de iarnă 1909/1910 şi vară 1910, se
înscrie şi la alte cursuri, revenind la un alt curs a lui Erin
Preuner sau urmând altele noi, precum cele ale lui Heinrich
Wölfflin, Hubert Schmidt, Ulrich von Wilamowitz Mölendorff
şi Richard Borrmann.
În paralel cu cursurile de la Berlin, Dascălu a revenit în
ţară în martie-mai 1909 1 pentru a susţine examenul de
capacitate, examen având ca disciplină principală istoria şi
secundar limba română2.
În data de 22 noiembrie 1910 este admis la Facultatea
de Filosofie de la Universitatea din Bonn 3 , eliberându-i-se
atestatul de înscriere (Fig.7) şi carnetul de student - carnet de
înregistrare (Fig.8-9). În semestrul de iarnă 1910, a urmat
cursurile profesorilor Georg Loeschcke şi Heinrich Willers, iar
în semestrul următor şi pe cele ale lui Heinrich Nissen, Adolf
Dyroff, August Brinkmann, Paul Clemen sau chiar pe cele ale
lui Oswald Külpe.
În anul universitar 1911/1912 urmează cursuri ale
profesorilor Georg Loeschcke şi Heinrich Willers, fiind
programat la data de 17 iulie 1912 pentru a susţine examenul de
doctorat, având ca disciplină principală arheologia, cu
profesorul Loeschcke, şi secundar istoria antică şi filozofia cu
profesorii Willers (?) şi Külpe (Fig.10)4.
Deşi lipsesc informaţii privitor la ce s-a întâmplat exact
în vara-toamna anului 1912 5 , printr-un document care a fost
remis lui C. Dascălu de Universitatea din Bonn la data de 28
noiembrie 1912 (Fig.11)6, i se solicita să participe la festivitatea
de decernare a titlului de doctor, programată pe data de 20
decembrie 1912.
În acest document se specifică faptul că în
conformitate cu regulamentele universitare, decernarea titlului
de doctor are loc de regulă în termen de şase luni de la
susţinerea examenului de doctorat, şi i se solicita lui Constantin
Dascălu ca în cazul în care nu poate să participe la acest
eveniment să se trimită cel puţin o informaţie universităţii şi un
termen la care acesta poate participa.
În fapt, acest înscris confirmă că acesta a susţinut şi
promovat examenul de doctorat în arheologie în luna iulie 1912
la Universitatea din Bonn, dar că nu a participat la conferirea
titlului de doctor.
2. ACTIVITATEA
CONSTANTIN DASCĂLU

ARHEOLOGICĂ

A

LUI

Nu ştim exact când Constantin Dascălu l-a cunoscut
pe profesorul Hubert Schmidt, dar încă din primul semestru la
1 Dascălu a fost însoţit la Berlin de soţia sa Elena şi de cei doi fii, Ştefan şi Sorin, ieşind din ţară
la data de 24 nov.1908, revenind la 7 martie 1909 şi plecând iar la Berlin la 4 mai 1909, conform
paşaportului eliberat de Prefectura Iaşi în 4 noiembrie 1908. Conform documentelor aflate în arhiva
familiei, la 1 iulie 1909 i se naşte la Berlin cel de-al treilea fiu, Constantin.
2 Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, Serviciul Învăţământ secundar, adresa 56247/5 iulie 1909,
document din arhiva familiei, în care se menţionează că se restituie lui C. Dascălu cinci documente
înaintate pentru a susţine examenul de capacitate, precum şi notele obţinute (istorie 9,17 şi lb. română –
8,00), dar şi faptul că diploma de pedagogie se reţine la minister.
3 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
4 Document aflat în arhiva familie Dascălu.
5 Lui C. Dascălu i se transmite un ordin de concentrare la data de 10 aprilie 1912, dar la el este
concentrat abia în 2 iunie 1913, conform datelor din carnetului ofiţerului de rezervă. În arhiva familiei se
mai regăseşte un document datat 5 octombrie 1912, prin care acesta ia ca împrumut suma de 240 lei de la
Prima Societate de Economie din Urbea Iaşi. La data de 9 decembrie 1912 i se naşte cel de-al patrulea
băiat, Emanoil.
6 Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23090.
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Facultatea de Filosofie de la Universitatea din Berlin, semestrul
de iarnă 1907/1908, în carnetul său de student apare disciplina
Pre- şi protoistoria zonei mediteraneene, disciplină pe care
Hubert Schmidt o preda, dar aceasta este barată, semn că nu a
urmat acele cursuri7.
Abia în semestru de iarnă 1909/1910, urmează cursul
de Culturi preistorice în zona mediteraneană a prof. Hubert
Schmidt, cu care dă examen în semestru următor, în carnet
regăsindu-se şi semnătura profesorului8.
Cu siguranţă că în primăvara anului 1910 au fost
consolidate relaţiile dintre Schmidt şi Dascălu, iar participarea
acestuia din urmă la săpăturile de la Cucuteni a fost probabil o
soluţie inspirată a arheologului german faţă de o anumită stare
de lucruri cu care s-a confruntat în etapele pregătitoare ale
începerii cercetărilor arheologice în România, 1908-1909, dar şi
în campania de săpături din toamna anului 19099.
Astfel, prezenţa pe şantierul de la Cucuteni a lui
Constantin Dascălu, ca reprezentant al Ministerului
Instrucţiunilor, i-a facilitat lui Hubert Schmidt gestionarea
eficientă a energiei pentru a o canaliza asupra cercetărilor de
aici şi nu a o consuma cu dispute inutile cu partea română10.
Chiar însuşi Schmidt mărturiseşte acest lucru în raportul său
despre săpăturile de la Cucuteni din 1910 11 , deşi acest
comportament a fost clasat ca fiind la limita înţelegerii cu partea
română12.
Aşa cum am mai arătat cu altă ocazie, Schmidt a dat
dovadă de corectitudine, responsabilitate şi respect faţă de
patrimoniul descoperit la Cucuteni 13 , iar prin caracterul şi
construcţia interioară a lui Constantin Dascălu, a făcut o alegere
în care susţine această stare de lucruri. Dascălu nu putea fi
părtaş la un troc sau la o înşelăciune, indiferent de cine ar fi
dorit să facă asta sau în ce ar fi constat. El a fost un împuternicit
responsabil al părţii române, răspunzând ferm la reproşuri
venite chiar din partea lui Nicolae Iorga14.
Despre prezenţa lui Dascălu pe şantierul de la
Cucuteni, Schmidt aminteşte în anul 1911, atât într-una din
intervenţiile publicate în Bukarester Tagblatt15, dar şi în studiul
publicat Zeitschrift für Ethnologie 16 , însă nu mai aminteşte
acest lucru în monografia staţiunii tipărită în anul 193217.
Pentru Constantin Dascalu, participarea la cercetările
de la Cucuteni a reprezenta probabil o experienţă de maturizare,
aşa cum o dovedeşte studiul său publicat în Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice, apărut la sfârşitul anului
7 Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23091.
8 Idem.
9 La Muzeul de Pre- şi Protoistorie din Berlin se păstrează fondul de documente privitor la
cercetările pe care H.Schmidt le-a întreprins în România. Pe această temă, M.C.Văleanu a susţinut o
conferinţă la Academia Română – Filiala Iaşi în data de 20.03.2012, care va face obiectul unui studiu
viitor.
10 In opinia noastră, după cercetarea documentelor păstrate la Berlin, Iaşi şi Bucureşti, acuzaţiile
aduse lui H. Schmidt că a înşelat partea română au fost mereu nefondate - a se vedea M.C. Văleanu Prefaţă la traducerea in limba română a volumului H.Schmidt, Cucuteni din Moldova – România, 2007.
Dispariţia de la Iaşi a colecţiilor de la Cucuteni a avut alte cauze - Idem.
11 A se vedea documentele din arhiva de la Berlin, precum şi Ursulescu N., Rubel Al, 2010, Die
Ausgrabungen in Cucuteni im Jahre 1910 nach einem Unveröffentlichten Grabungsbericht von Hubert
Schmidt, p.76-79.
12 Idem.
13 M.C.Văleanu, 2007, op.cit.
14 C. Dascălu, Săpăturile de la Cucuteni şi Colecţia Buţureanu, în BCMI, IV, 1911, p.106.
15 A se vedea, N. Ursulescu, M.C. Văleanu, Prima publicaţie a lui Hubert Schmidt despre
săpăturile de la Cucuteni, în Cercetări Istorice, XXIV-XXVI, 2005-2007, pag.11-36,
16 H. Schmidt, Verläufiger Bericht über die Ausgrabungen 1909-1910 von Cucuteni bei Iassy
(Rumänien), în nr. XLIII, p.581-601.
17 H. Schmidt, Cucuteni. In der Oberen Moldau, Rumänien. Die befestigte Siedlung mit bemalter
Keramik von der Stein kupferzeit in bis die vollentwickelte Brozezeit, 1932.

Lohanul nr. 33, martie 2015

Arheologie
19101. Redactat la Bonn, materialul prezintă şi sintetizează întro manieră concisă, înalt academică, esenţa cercetărilor şi
rezultatelor campaniilor din 1909 şi 1910 întreprinse de
Schmidt la Cucuteni.
În acelaşi mod, dar folosindu-se de intervenţia lui
Nicolae Iorga, realizează un al doilea material, tipărit în
numărul din 1911 al aceleaşi publicaţii, atrăgând atenţia asupra
posibilităţii risipirii unei colecţii arheologice valoroase2.
Deşi înscrisurile dovedesc faptul că a susţinut
examenul de doctorat în luna iulie 1912 la Universitatea din
Bonn, el nu s-a mai prezentat la festivitatea pentru conferirea
titlului, programată pentru data de 20 decembrie 19123 şi nici
nu a mai făcut ulterior vreun demers pe această temă, deşi
universitatea i-a oferit această posibilitate4.
Este însă greu de înţeles ce anume s-a petrecut în anul
1912 cu Constantin Dascălu, cum un tânăr atât de bine instruit
şi capabil, s-a reîntors după riguroase studii la două importante
universităţi din Germania, ca simplu profesor la un liceu dintrun orăşel din Moldova.
Membri familiei ne-au precizat faptul că l-a baza
deciziei lui Constantin Dascălu de a nu se mai deplasa la Bonn
pentru conferirea titlului de doctor ar fi fost anumite chestiuni
de ordin personal5.
Măcinat parcă de această neîmplinire, contemporanii
relatează faptul că de multe era retras sau chiar se închidea
adesea în bibliotecă unde studia mult istoria, şi în special istoria
neamului său, pe care o retrăia cu putere atunci când o expunea
sau explica elevilor săi sau celor apropiaţi6.
Despre arheologie – pasiunea tinereţii sale, arhiva
familiei care s-a păstrat şi care ne-a fost pusă la dispoziţie de
urmaşi nu ne-a oferit informaţii suplimentare. O informaţie ne
sugerează că ar fi întreprins cercetări la Cetatea Romanului –
Smirodava, implicând pe elevii săi de la liceul din Roman, sau
că a fost membru al Sociatăţii de Numismatică, că ar fi scris un
manual de istorie a românilor pentru elevi, care nu a fost tipărit
de Ministerul Instrucţiunilor pe motiv că lucrarea sa era prea
savantă7. O altă informaţie este aceea că Dascălu ar fi avut o
relaţie de prietenie, destul de apropiată, cu Ioan Andrieşescu8.
Constantin Dascălu a revenit în atenţia cercetătorilor
din domeniu în cadrul simpozionului internaţional consacrat
aniversării a 110 ani de la descoperirea aşezării desfăşurat la
Piatra Neamţ în iunie 1994, când cercetătorul Constantin
Iconumu a prezentat o comunicare ştiinţifică plecând de la două
documente inedite din arhiva familiei Dascălu, primul intitulat
Lista obiectelor împrumutate la Berlin pentru publicaţie, iar cel

1 C. Dascălu, Săpăturile de la Cucuteni, în BCMI, nr. III, 1910, p.195-196.
2 C. Dascălu, Săpăturile de la Cucuteni şi colecţia Buţureanu, în Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice, nr. IV, 1911, p.106-107.
3 Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23090, precum şi documentul transmis de Universitatea
din Bonn cu programarea pentru susţinerea examenului de doctorat pentru data de 17 iulie 1912, aflat în
arhiva familiei Dascălu.
4 A se vedea documentul păstrat la Muzeul de Istorie a Moldovei, inv. nr. 23090 şi Fig.11.
5 În documentul cu nr. de inv. 23095 de la Muzeul de Istorie a Moldovei, reprezentând note de
curs în limba germană, document nedatat, dar în care apare înscris o data 1910, se regăseşte ciorna unei
scrisori a lui Constantin Dascălu către mama sa, un document interesant, care surprinde anumite realităţi
sociale în schimbare la începutul secolului XX.
6 Conform Glasul Nostru, 1 Decembrie 1935, an II, nr. 38, reproducând un articol apărut în
ziarul Românul, nr. 136 din 25 noiembrie 1935.
7 Idem. C. Iconomu, 1996, Contribuţii la istoricul cercetărilor de la Cucuteni, BMAII, p.165200, reia aceste informaţii la pag. 168-169.
8 Nepotul său, d-nul Sorin Dascălu, fiul lui Emanoil Dascălu, ne-a relatat faptul că ştie de la tatăl
său stie că Andrieşescu venea des la Roman, la C. Dascălu, motivând că aici se poate discuta bine
arheologie şi se poate bea vin în aceeaşi măsură.
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de-al doilea Catalogul prescurtat al colecţiei arheologice a dlui
Buţureanu9.
În fapt, descoperirea acestor documente a fost posibilă
datorită celui mai mic fiu a lui Constantin Dascălu, generalul
Emanoil Dascălu, care a păstrat cu grijă arhiva familiei,
constituită dintr-un fond documentar ce cuprindea atât acte
oficiale, diplome, brevete, cât şi o serie de note şi însemnări
rămase de la Constantin Dascălu, precum şi un important fond
de carte de specialitate, achiziţionat de acesta, în principal în
anii studenţiei din Germania.
O parte din cărţile şi revistele de specialitate au fost
donate Institutului de Arheologie din Iaşi şi Muzeului de Istorie
a Moldovei10. În anul 2010, strănepotul lui Constantin Dascălu,
ing. Emanoil Radu Dascălu a făcut o altă donaţiei importantă de
documente în legătură cu activitatea sa arheologică şi nu numai
Muzeului de Istorie a Moldovei 11 şi suntem siguri că acest
important fond documentar va fi completat în viitor şi cu alte
documente care se mai păstrează în arhiva familiei Dascălu,
pentru a întregi donaţiile făcute anterior Muzeului de Istorie a
Moldovei.
3. ACTIVITATEA MILITARĂ
După absolvirea Liceului Internat din Iaşi, la data de 1
noiembrie 1900, Constantin Dascălu a fost încorporat în
Regimentul 13 „Ştefan ce Mare”. La 15 octombrie 1901 a fost
recunoscut apt pentru a fi sublocotenent 12 , acesta fiind şi
motivul pentru care este nevoit să-şi amâne primul an ca student
la Universitatea din Iaşi.
Ulterior, în urma absolvirii cursurilor universitare,
Constantin Dascălu este înaintat la gradul sublocotenent în
rezervă în cadrul Regimentului 25 Rahova, la 17 noiembrie
190613.
După decretarea mobilizării armatei române pentru
campania din 1912-1913 prilejuită de Războaiele balcanice,
Constantin Dascălu primeşte ordin de concentrare la 10 aprilie
1912. La acea dată acesta se afla la Bonn pentru finalizarea
doctoratului, motiv pentru care nu s-a putut prezenta la ordin.
Este concentrat abia la 2 iunie 1913, în cadrul Regimentului 14
Roman. Participă la campania din Bulgaria a armatei române.
Este demobilizat la 31 august 1913, primind la 14 ianuarie 1914
medalia Avântul Ţării pentru participarea la război (Fig.12).
În anii următori este concentrat de mai multe ori în
cadrul Regimentului 54 Infanterie (1 august - 6 septembrie
1914, 25 august - 14 octombrie 1915, 23 noiembrie – 11
decembrie 1915). În urma acestor concentrări este înaintat la
gradul de locotenent14. Odată cu începerea pregătirilor pentru
intrarea în război a României, este mobilizat pe front, la 15
august 1916. Va participa activ la luptele purtate de armata
9 C. Iconomu, op.cit.
10 Idem, p. 169. Către Muzeul de Istorie a Moldovei, donaţia de carte a fost făcută de Emanoil
Dascălu in 2 noiembrie 1987, dar actul de donaţie a fost înregistrat abia în 10 martie 1990, sub nr. 288 şi
cuprindea 115 titluri de carte. Comisia de evaluare acceptă înregistrarea unui număr de 105 titluri la
biblioteca Muzeului de Istorie a Moldovei si 2 titluri sunt înregistrate la biblioteca Muzeului de Artă. Din
păcate, ca urmare a lucrărilor de consolidare a clădirii Palatului Culturii, începute în anul 2008, fondurile
de carte nu ne-au fost accesibile.
11 Adresa înregistrată sub nr. 3007/9.07.2010 la Complexul Naţional Muzeal Iaşi. Cele ce au
făcut obiectul donaţiei au fost înregistrate sub în registrul de inventar de la nr. 23088 al nr. 23112.
12 Conform datelor din carnetul nr. 14 al ofiţerului de rezervă Constantin Dascălu, păstrat în
arhiva familiei Dascălu, precum şi o adeverinţă datată 15 octombrie 1901.
13 Brevetul de înaintare în grad se păstrează în arhiva familiei Dascălu.
14 La 1 aprilie 1916.
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română în Transilvania, dar şi pe frontul din Moldova. În urma
încheierii păcii de la Buftea cu Germania, este demobilizat la 31
mai 1918.
În anul 1919 este iarăşi mobilizat, dar pentru o scurtă
perioadă de timp (3 ianuarie – 1 februarie 1919)
Pentru faptele sale din timpul războiului, a fost înaintat
la gradul de căpitan la 1 februarie 1920 1 , primind şi două
medalii Crucea comemorativă a războiului 1916-1918 cu
baretele Ardeal, Carpaţi, Mărăşeşti, la 1 iulie 1920 (Fig.13), şi
cu baretele Ardeal, Bucureşti 1918, la 15 martie 1922 (Fig.14).
Şi în următorii ani, pentru aceleaşi merite deosebite
primea medalia Victoria a marelui război pentru civilizaţie
1916-1921 (Fig.15), la 10 octombrie 1924, şi Steaua României
în grad de cavaler, cu însemne civile 2 , la 13 februarie 1926
(Fig.16).
*
În legătură cu cariera militară a lui Constantin Dascălu,
deosibit de interesante sunt o serie de documente rămase de la
el, din perioada când acesta a participat pe front, în calitate de
ofiţer concentrat, la două campanii militare.
Nu vom încerca să ne aplecăm asupra desfăşurării în
sine a luptelor şi nici să abordăm teme de strategie şi tactică
militară pentru a încadra cele scrise de profesor în angrenajul
mare al operaţiunilor militare în care a fost implicat. Intenţia
noastră este doar aceea de a pune la dispoziţia celor ce se ocupă
de starea de spirit a militarilor implicaţi direct în lupte. Raritatea
documentelor de acest tip, cel puţin în paginile tipărite până
acum, ne-a determinat să prezentăm publicului larg.
În arhiva familiei Dascălu s-au păstrat patru cărţi
poştale trimise din timpul campaniei din 1913 şi o scrisoare din
9 august 19163. Scrisorile sunt însoţite de o menţiune făcută de
fiul său, generalul Emanoil Dascălu.
Prima carte poştală păstrată are imprimată pe ea data
24 iulie 1913, data când a ajuns la poşta din Roman (Fig.17).
Aşa cum reiese din cele scrise este de fapt a doua carte poştală
pe care Constantin Dascălu o trimite din Bulgaria familiei sale.
Aşa cum erau uzanţele pe front, nu sunt nici un fel de informaţii
explicite asupra locaţiilor sau derulării manevrelor militare, ci
doar câteva gânduri trimise către cei dragi de acasă.
A doua carte poştală are ca dată pe ştampila poştei din
Roman 18 august 1913 (Fig.18). Odată terminată campania din
Bulgaria şi începerea retragerii către baze a regimentelor se
reduce şi cenzura militară, iar informaţiile transmise, este
adevărat tot pe o carte poştală, sunt mai bogate. Constantin
Dascălu spunea că este bucuros de veştile bune primite de la
familie. La fel şi el, adăugând că este „în drum spre casă”.
Pentru un observator fin al stării de spirit al soldaţilor sunt
câteva informaţii preţioase. În primul rând Constantin Dascălu
afirmă că „pe cât de voioşi am venit, pe atât de îngrijoraţi şi
trişti ne întoarcem, necontenit ameninţaţi”. Pe drumul de
întoarce „pe locul unde au cantonat trupe au rămas morminte
înşirate în linie”.
Aceşti soldaţi nu muriseră din cauza luptelor de pe
front, ci din cauza epidemiei de holeră care bântuia la acea
vreme. Mii de soldaţi au murit de această boală. După spusele
1 Decretul de înaintare este din 1 februarie 1920.
2 Brevetele militare se păstrează în arhiva familiei Dascălu.
3 Astăzi, arhiva familiei este în posesia d-lui ing. Emanoil Radu Dascălu, care a mai făcut in anul
2010 o donaţiei de documente Muzeului de Istorie a Moldovei.
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lui Constantin Dascălu „întreaga armată e molipsită. Sunt
regimente care au avut până la sute de cazuri. Noroc că nu are
boala formă gravă”. Regimentul din care făcea parte avea puţine
cazuri şi de aceea era încrezător că va ajunge cu bine acasă.
Ajuns la Zimnicea, Constantin Dascălu trimite noi
informaţii despre el şi situaţia în care se aflau trupele din
regimentul din care făcea parte (Fig.19). Pe data de 15 august
trecuseră Dunărea şi călcaseră din nou pământul patriei. Primise
de la familie informaţii, dar era îngrijorat de faptul că citise în
ziare că apăruseră primele cazuri de holeră şi în Roman. Ajunşi
în ţară intraseră în carantină, dar nu ştia câte zile va dura
aceasta. Spera ca spre sfârşitul lunii august să poată porni spre
casă.
Deşi nu dau prea multe informaţii, aceste cărţi poştale
sunt deosebit de importante pentru a vedea starea de spirit a
soldaţilor români din timpul campanie din Bulgaria (Fig.20).
După cunoştinţa noastră, acest tip de izvoare, păstrate într-un
număr foarte mic, a fost puţin folosit de istoriografia noastră.
Cu toate că cenzura militară nu dădea nici o şansă celui care
scria să trimită informaţii despre operaţiunile militare sau
despre localizarea trupelor, ici şi colo răzbat lucruri care pot să
fie folosite în reconstituirea stării de spirit a participanţilor la
război. Spre deosebire de jurnalele întocmite de soldaţi şi
ofiţeri, unele chiar „cosmetizate” pentru a fi publicate, sau de
informaţiile seci oferite de actele oficiale, aceste informaţii sunt
transmise către cei dragi. Ele exprimă ceea ce simte autorul în
momentul în care scrie celor apropiaţi lui4.
Spre deosebire de cărţile poştale prezentate mai sus, în
arhiva personală a familiei se mai află şi o scrisoare a lui
Constantin Dascălu, scrisă în primele zile de după intrarea
României în Primul Război Mondial 5 (Fig.21). Fiind trimisă
printr-o persoană de încredere şi informaţiile sunt mult mai
bogate.
Documentul nu are dată, dar după cele scrise el poate fi
cu uşurinţă datat 8 septembrie 1916. În acel moment,
Constantin Dascălu se afla mobilizat cu Regimentul 85 din care
făcea parte în satul Doamna Sărată, aflat la aproximativ doi km
de Piatra Neamţ. După câte observăm din scrisoare informaţiile
pe care le avea despre mersul operaţiunilor militare erau destul
de reduse. Ele se rezumau la faptul că „luptele au început pe
toată graniţa şi pretutindeni regimentele noastre, cu puţine
pierderi , au respins pe unguri şi nemţi”.
Armata din care făcea parte şi regimentul său, la acea
dată înaintase în Transilvania 20 de km, ocupând câteva oraşe şi
sate. Pierderile din partea românilor erau minore, ei reuşind să
ia 1.000 de prizonieri6. Din informaţiile oferite de Constantin
Dascăl, trupele române cantonate în zona Piatra Neamţ-Bicaz au
început ofensiva împotriva trupelor ungureşti şi austriece în
noaptea de şapte spre opt septembrie, ora 127. În dimineaţa zilei
de 8 septembrie, soldaţii Regimentului 85 primesc un neaşteptat
4 Despre importanţa corespondenţei personale de pe front, vezi Silviu Văcaru, Activitatea secţiei
culturale a Legiunii române din Siberia, în Ion Agrigoroaiei, Dumitru Ivănescu, Sorin D. Ivănescu, Silviu
Văcaru Silviu, Stări de spirit şi mentalităţi în timpul Primului Război Mondial, Iaşi, 2005, p. 132.
5 În Ordinul de zi dat de Regele Ferdinand, la 14 august 1916, printre altele se spunea:
„Însufleţiţi de datoria sfântă ce ni se impune, hotărâţi să înfruntăm cu bărbăţie toate jertfele legate de un
crâncen război, pornim la luptă cu avântul puternic al unui popor, care are credinţa neclintită în menirea
lui” (Apud, Victor Cădere, Istoria războiului românesc, Vladivostoc, 1920, p. 6).
6 Despre operaţiunile desfăşurate de armata română la trecătorile Carpaţilor Orientali în primele luni ale
războiului, vezi Nicolae Ciobanu, Mihai Şerban, Operaţia ofensivă a Armatei de Nord (15/18 august – 13
septembrie / 10 octombrie 1916), în DIS, vol. IV, 2011, p. 169-179.
7 Este vorba de etapa a doua a operaţiunilor ofensive ale grupului „Bicaz”, care efectuat
operaţiuni de învăluire ale inamicului în zona Cheile Bicazului, pentru a crea condiţiile necesare
declanşării ofensivei în zona depresiunii Giurgeului (Ibidem, p. 274).
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botez al focului. „În ziua de Sf. Maria – ieri, 2 aeroplane au
bombardat Piatra, aruncând 4 bombe. Detunăturile au fost
îngrozitoare, dar n-a stricat nimic, căci una a căzut intr-un nuc,
alta pe munte, alta în Bistriţa, iar a 4-a nu a făcut explozie.
Aceasta, timp de 5 minute, la orele 6. La întoarcere, unul din ele
începu să se aplece în jos, cu partea dindărăt. Noi credeam că a
fost atins de focurile noastre. Deodată, de la înălţime, de peste
2000 m, mitraliera de pe aparat prinde a ţăcăni şi o ploaie de
cartuşe începe să cadă deasupra şoselei plină de care şi
automobile. N-a fost însă nimeni atins”.
Informaţiile sunt importante. Trupele austro-ungare
foloseau aeroplanele, mijloacele cele mai moderne de luptă ale
timpului, împotriva trupelor române aflate în spatele frontului.
Chiar dacă efectul distrugător al bombelor a fost unul minor,
efectul surpriză şi spaima au fost mari atât asupra soldaţilor, cât,
mai ales, asupra populaţiei civile. „Astăzi ne aşteptăm iar să fim
vizitaţi. Am simţit ceva emoţii ieri – nota în scrisoare
Constantin Dascălu - azi suntem deja deprinşi”.
În timp ce scria scrisoarea era înştiinţat „că 3 aeroplane
s-au îndreptat spre noi”. După o oră de aşteptare sunt informaţi
că aeroplanele au luat o altă direcţie. Şi tot în acest interval de
timp primeau ordinul de înaintare spre front.
Am prezentat aceste documente din dorinţa de a face
cunoscute gândurile, stările emoţionale, trăirile unui participant
la luptele din Primul Război Mondial.
N. Iorga într-un articol nota că alături de istoria scrisă
de cei mari pentru cei mari, nouă, românilor faţă de popoarele
occidentale ne lipseşte o istorie a ţării scrisă de cei mici pentru
cei mulţi. „Istoria, care nu este compusă, ci numai însăilată,
notată incidental şi sporadic, de cei modeşti şi puţin cărturari
uneori, care nu se gândesc la nici un patron, nici la un public, ci
pun pe hârtie ce ştiu, din simplu impuls instinctiv de a nu lăsa
faptele să se piardă ori din nevoia de a face şi pe alţii,
necunoscuţi,
martori
ai
suferinţelor,
isprăvilor
şi
întâmplătoarelor bucurii ale lor”1.
4. ACTIVITATEA DE PROFESOR
Aşa cum am precizat anterior, ca urmare a promovării
examenului de capacitate susţinut în primăvara anului 1909,
este numit cu 1 Septembrie 1909 profesor la liceul din Roman,
dar îşi suspendă activitatea de aici pentru a urma cursurile
universitare din Germania2.
Ulterior revenirii de la studiile din Germania, pentru
activitatea desfăşurată la catedră la liceul din Roman, la 19
septembrie 1914 i se conferă de către Regele Carol 1, medalia
Răsplata muncii pentru învăţământ, clasa I (Fig.22), mărturiile
din epocă evocând faptul că era un profesor cu o vocaţie
deosebită.
În această direcţie credem că este relevant un pasaj din
discursul prof. Al. Epure de la înmormântarea lui Constantin
Dascălu: Lecţiile lui nu erau o istorie a războaielor şi a datelor
cronologice care încarcă memoria, ci o trăire firească a epociei
respective cu întreaga ei viaţă culturală şi artistică […]. Şi nu
este de mirare, că printre cele 26 de promoţii de elevi, această
sămânţa aruncată de profesorul Constantin Dascălu a dat roade:
unul dintre foştii săi elevi, promoţia 1930 a liceului din Roman,
1 N. Iorga, Istoria ţării prin cei mici, în Revista Istorică, an VII, nr. 1-3, 1921, p. 26.
2 Al.Epure, op. cit.
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provenit ca şi el din mediul sătesc, a ajuns un istoric apreciat, cu
contribuţii deosebite: Nicolae Gh. Grigoraş (1911-1987)3.
În fapt, această atitudine a lui faţă de istoria neamului
său îşi va pune amprenta nu numai asupra comportamentului
său ca ofiţer activ în armata română, în campania din 1913 şi în
timpul Primului Război Mondial, ci şi asupra fiilor săi4.
A fost şi director al Liceului din Roman (20 iunie
19275 - 1 februarie 1929, 10 decembrie 1931 - 15 noiembrie
1935), remarcându-se printr-un spirit organizatoric deosebit,
contribuind la înfiinţarea internatului liceului pentru copii din
mediul rural, dar şi a famfarei şi a orchestrei liceului, desigur
după modelul pe care el însuşi l-a trăit la Liceul Internat din
Iaşi.
Constantin Dascălu a murit la data de 15 noiembrie
1935 la Roman, fiind omagiat de comunitatea locală printr-o
amplă festivitate funerară (Fig.23) şi a fost înmormântat în zona
centrală a Cimitirului Eternitatea din localitate6.
5.
DOCUMENTE
PĂSTRATE
DE
LA
CONSTANTIN DASCĂLU
5.1. Documente donate Muzeului de Istorie a
Moldovei
Aşa cum aminteam anterior, în anul 2010, strănepotul
lui Constantin Dascălu, ing. Emanoil Radu Dascălu a făcut o
importantă donaţiei de documente Muzeului de Istorie a
Moldovei în legătură cu activitatea sa de arheolog şi nu numai,
iar în continuare prezentă lista acestor documente.
Nr. inv. 23088: Catalogul prescurtat al colecţiunei arheologice a dlui Gr. C.
Buţureanu, document nedatat, 12 file (Fig.24). Acest document a
fost publicat de C. Iconomu în 1996 7 şi conţine o descriere a
obiectelor aflate în proprietatea dnei Buţureanu, colecţie care
ulterior a fost achiziţionată de Muzeul Naţional de Antichităţi
Naţionale din Bucureşti 8 . Probabil că acest înscris a stat la baza
articolului publicat de C. Dascălu în anul 19119.
Nr. inv. 23089: Lista obiectelor descoperite de H.Schmidt şi împrumutate la
Berlin, document nedatat, 4 file (Fig.25). Acesta document a fost
publicat de C. Iconomu în 199610 şi conţine o descriere şi desenele
obiectelor descoperite în anul 1910 de către H.Schmidt,
împrumutate pentru studiu acestuia la Berlin. Analiza comparativă a
acestuia cu documentul cu nr. 2180/1910 din arhiva Muzeului de
Pre şi Protoistorie la Berlin, pune în evidenţă faptul că ambele
documente au fost redactate de către C. Dascălu, exemplarul de la
Berlin fiind în fapt o ciornă, dar în lb. germană, care conţine mai
multe greşeli de numerotaţie. La Arhivele Naţionale din Iaşi se
păstrează un alt document similar cele două, dar într-o formă
îngrijită, copiat de o altă persoană.
Nr. inv. 23090: Invitaţie/înştiinţare a Universităţii din Bonn, datată 28
noiembrie 1912 către Constantin Dascălu pentru a se prezenta la
festivitatea de conferire a titlului de doctor, programată pentru 20
decembrie 1912, 1 filă (Fig.11)11.
Nr. inv. 23091: Carnet de student (Anmeldebuch), Universitat zu Berlin - stud.
Constantin Dascălu (1907), 10 file. Conţine informaţii despre
3 Ecaterina şi Cedric Măgirescu, Medalion C.Dascălu în Cronica Romaşcană, nr.251, 30
octombrie – 5 noiembrie 1995, p.5.
4 Cel de-al doilea său fiu, Sorin Dascălu (3 martie 1908 - 9 octombrie 1941), a căzut eroic în
timpul luptelor de la Tatarca-Ucraina şi a fost avansat postmortem la gradul de căpitan, iar mezinul,
Emanoil Dascălu (9 decembrie 1912- 18 mai 2009), a fost general în Jandarmeria Română.
5 În arhiva familiei Dascălu se păstrează decizia Ministrului Instrucţiunii nr.3396/21.VI.1927 de
numirea ca director al liceului din Roman a lui Constantin Dascălu .
6 Glasul Nostru, 1 Decembrie 1935, an II, nr. 38.
7 C. Iconomu, op.cit., p.183-195.
8 M.C.Văleanu, op.cit., 2007, p.III, nota 2; I. Andrieşescu, O pagină din istoria arheologiei
preistorice în România: Gr.C. Buţureanu şi introducerea sa la „Preistoria în România. Studii de
arheologie preistorică şi etnografie” (1898, inedit), în RPAN, I, 1937, p.17, nota 1.
9 C. Dascălu, 1911, op.cit.
10 C. Iconomu, op.cit., p.175-183.
11 Acest document, coroborat cu un altul, aflat încă în arhiva fam. Dascălu (Fig.10) este cel care
evidenţiază faptul că Constantin Dascălu susţinut şi promovat examenul de doctorat.
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disciplinele urmate de acesta între 1907 şi 1910, note, profesorii
(Fig.5-6).
Nr. inv. 23092: Carnet de student (Anmeldebuch), Universitat zu Bonn - stud.
Constantin Dascălu (1910) - 8 file. Conţine informaţii despre
profesorii şi disciplinele urmate de acesta între 1910 şi 1912 (Fig.89).
Nr. inv. 23093-23100: carnete, file cu note de curs şi însemnări ale lui
Constantin Dascălu, în lb. germană, uneori cu pasaje scrise şi în
limba română. Documente nedatate. Documentul cu nr. 23095, care
la un moment dat are menţionat anul 1910, conţine şi ciorna unei
scrisori a lui C. Dascălu către mama sa.
Nr. inv. 23101-23109: Diverse însemnări, note de curs şi notiţe ale lui
Constantin Dascălu în lb. română, dintre care unele nedatate, altele
poartă înscrise diverse date (31 decembrie 1903, 31 iulie 1903, 11
ianuarie 1904, 21 mai 1909).
Nr. inv. 23110: Constantin Dascălu - autoprezentare în lb. germana, 1 filă,
document nedatat, dar din conţinut rezultă că a fost realizat după
anul 1910.
Nr. inv. 23111: Adresă a lui Constantin Dascălu de eliberare bursă, nedatată, din
conţinut cel mai probabil din anul 1909, 1 filă. Acesta menţionează
că era bursier al Casei Şcoalelor - fond Iosif Niculescu şi că a depus
certificatul eliberat de Universitatea din Berlin că a urmat cursurile
semestrului de iarnă 1908-1909, fiind nevoit a se întoarce în ţară
pentru examenul de capacitate. Menţionează şi depunerea unui
memoriu de activitate.
Nr. inv. 23112: Adresa solicitarea drepturi salariale ca urmare a mobilizării lui
Constantin Dascălu pe front, semnată, Elena Dascălu, 28.XI.1916.

5.2. Documente publicate din arhiva familiei
În arhiva familiei, astăzi păstrată de strănepotul lui
Constantin Dascălu, ing. Emanoil Radu Dascălu, se regăsesc o
serie de documente, dintre acestea, până acum, doar câteva au
fost publicate integral 1 , iar altele citate sau amintite 2 . Ne
exprimăm încrederea că şi acestea vor fi donate Muzeului de
Istorie a Moldovei, acolo unde vor putea fi păstrate pentru
generaţiile viitoare. În continuare, prezentăm lista a acestor
documente.
1. Copie act naştere Costache Dascălu, 5 iunie 1879 (Fig.1).
2. Anuarul Liceului Internat din Iaşi, 1899-1900, cu extras cu situaţia
premianţilor (Fig.2).
3. Diploma de licenţiat a Universităţii din Iaşi în ştiinţe istorice a lui C.
Dascălu ( Fig.3).
4. Atestatele de înscriere la Universitatea din Berlin – Facultatea de Filosofie,
13 dec. 1907 (Fig.4).
5. Atestatul de înscriere la Universitatea din Bonn – Facultatea de Filosofie, 22
nov. 1910 (Fig.7).
6. Invitaţie/înştiinţare a Universităţii din Bonn către C.Dascălu pentru a
susţine examenul de doctorat, programat la data de 17 iulie 1912, având ca
disciplină principală arheologia, cu profesorul Loeschcke, şi secundar istoria
antică şi filozofia cu profesorii Willers (?) şi Külpe (în limba germană) 3
(Fig.10).
7. Brevetul nr. 8176 din 14 ianuarie 1914 pentru conferirea medaliei Avântul
Ţării pentru participarea la campania din anul 1913 (Fig.12).
8. Brevetul nr. 17624 din 1 iulie 1920 pentru conferirea medaliei Crucea
comemorativă a războiului 1916-1918 cu baretele Ardeal, Carpaţi, Mărăşeşti
(Fig.13).
9. Brevetul nr. 29081 din 15 martie 1922 pentru conferirea medaliei Crucea
comemorativă a războiului 1916-1918 cu baretele Ardeal, Bucureşti 1918
(Fig.14).
10. Brevetul nr. 7884 din 10 octombrie 1924 pentru conferirea medaliei
Victoria a marelui război pentru civilizaţie 1916-1921 (Fig.15).

1 A se vedea: Văleanu M.C., Văcaru S., 2014, Arheologul Constantin Dascălu. Relatări de pe
front: 1913-1916, în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Muzeului Militar Naţional "Regele
Ferdinand I", p.83-88.
2 A se vedea: Văleanu M.C., Văcaru Silviu, 2013, Moştenierea arheologului Constantin
Dascălu, în revista Ioan Neculce - Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, Iaşi, 2013, XIX, p. 275-301;
3 Aşa cum am precizat anterior, acest înscris, coroborat şi cel păstrat în inventarul Muzeului de
Istorie a Moldovei, nr. inv. 23090 (Fig.11), confirmă că acesta a susţinut şi promovat examenul de
doctorat în arheologie în luna iulie 1912 la Universitatea din Bonn, dar că nu a participat la conferirea
titlului de doctor.
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11. Decretul Regal nr. 8098 din 13 februarie 1926 privind numirea ca membru
al Ordinului Steaua României în grad de cavaler, cu însemne civile (Fig.16).
12. Diploma de acordare a medaliei Răsplata muncii pentru învăţământ, clasa
I, 19 septembrie 1914 (Fig.22).
Având în vedere interesul public, prezentăm o transcrie integrală a
patru cărţi poştale şi a unei scrisori în legătură cu activitatea militară a lui C.
Dascălu, care se păstrează în arhiva familiei.
13. Carte poştală (Fig.17):

< 24 iulie 1913>1

Dragă Elenă,
Iţi scriu a 2-a c(arte) p(oştală) din Bulgaria. Până acum am dus-o
bine. După cum ţi-am spus şi nu avea nicio grijă. Adresa mea este: Regimentul
14 activ, Divizia 7-a, Armata de operaţii.
Vă sărut cu dor.
_____________________________________
1
Data de pe ştampila poştei de la Roman.
Adresa de pe cartea poştală: „Doamnei Elena Dascălu, str. Tudor
Vladimirescu, <nr.> 3, Roman”.
14. Carte poştală (Fig.18):
<18 August 1913>1
Dragă Elenă,
Îmi pare bine că-mi scrii, că sunteţi sănătoşi cu toţii. Până în prezent
sunt sănătos şi-n drum spre casă. Noi care am fost cei mai înaintaţi ne vom
întoarce cei din urmă şi mai încet şi pe cât de voioşi am venit, pe atât de
îngrijoraţi şi trişti ne întoarcem, necontenit ameninţaţi. Pe unde ne întoarcem ,
pe locul unde au cantonat trupe au rămas morminte înşirate în linie. Câte vom
mai întâlni şi câte se vor mai ...2, căci întreaga armată e molipsită. Sunt
regimente care au avut până la sute de cazuri. Noroc că nu are boala formă
gravă.
Regimentul nostru, până acum, nu are aşa multe cazuri. Cea ce-i rău
e că nu te poţi păzi.
Vă sărut pe toţi, Costică.
_____________________________________
1
Data de pe ştampila poştei de la Roman.
Adresa de pe cartea poştală: „Doamnei Elena Dascălu, str. Tudor
Vladimirescu, <nr.> 3. Roman”.
2
Scris neinteligibil.
15. Carte poştală (Fig.19):
<24 August 1913>1
Dragă Elenă,
Bucuroşi şi voioşi am venit până acum, şi noi şi soldaţii. Tu să fii
veselă şi îngrijeşte de copii. Adresa: slt. C(onstantin) D(ascălu), Reg(imen)t(ul)
14, divizia 7.
Vă sărut cu dor, Costică.
_____________________________________
1
Data de pe ştampila poştei de la Roman.
Adresa de pe cartea poştală: „Doamnei Elena Dascălu, str. Tudor
Vladimirescu, <nr.> 3, Roman”.
16. Carte poştală (Fig.20):
Zimnicea, 19 august <1913>1
Dragă Elenă,
De la 15 aug(ust), de când am trecut Dunărea, nu şi-am scris, dar nici
de la tine n-am primit decât telegrama ta. Imi pare f(oarte) bine că sunteţi
sănătoşi şi că vă păziţi. Mă speriasem citind în jurnale că şi în Roman s-au ivit
cazuri, dar era adevărat. Nu se ştie câte zile regimentul va face aici carantină.
Sunt patru zile de când nu-au mai fost cazuri de holeră. Probabil că dacă nu se
vor mai ivi timp de 9 zile vom pleca la 24-25 a(ugust).
Până atunci vă doresc sănătate şi mai scrie-mi 1-2 ori. Ce leafă ai
primit pe iulie, august? Văd că aici îmi opreşte leafa pe lunile servite.
Vă sărut cu mare dor, Costică.
_____________________________________
1
Data de pe ştampila poştei de la Roman este 3 septembrie 1913.
Adresa de pe cartea poştală: „Doamnei Elena Dascălu, str. Tudor
Vladimirescu, <nr.> 3, Roman”.
17. Scrisoare (Fig.21):
<9 septembrie 1916>1

Lista ilustraţiilor:
Fig.00 Constantin Dascălu (5 iunie 1879 - 15 noiembrie 1935)
Se adaugă în prima fila a studiului, fără număr.
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Fig.1 Copie act naştere Costache Dascălu, 5 iunie 1879, păstrat în arhiva
familiei Dascălu.
Fig.2 Anuarul Liceului Internat din Iaşi 1899-1900, cu extras cu situaţia
premianţilor.
Fig.3 Diploma de licenţiat a lui C. Dascălu.
Fig.4 Atestatele de înscriere la Universitatea din Berlin – Facultatea de
Filosofie, 13 dec. 1907.
Fig.5 Prima pagină a carnetului de student – carnet de înregistrare, Universitatea
din Berlin.
Fig.6 Extrase din carnetul de student, Universitatea din Berlin.
Fig.7 Atestatul de înscriere la Universitatea din Bonn – Facultatea de Filosofie,
22 nov. 1910.
Fig.8 Prima pagină a carnetului de student – carnet de înregistrare, Universitatea
din Bonn.
Fig.9 Extrase din carnetul de student, Universitatea din Bonn.
Fig.10 Universitatea din Bonn, invitaţie/înştiinţare pentru prezentarea la
examenul de doctorat programat pentru data de 17 iulie 1912.
Fig.11 Universitatea din Bonn, invitaţie/înştiinţare pentru prezentarea la
festivitatea de decernare a titlului de doctor.
Fig.12 Brevetul nr. 8176 din 14 ianuarie 1914.

Fig.2 Anuarul Liceului Internat din Iaşi 1899-1900,
cu extras cu situaţia premianţilor
Fig.3 Diploma de licenţiat a lui C. Dascălu.

Fig.00 Constantin Dascălu (5 iunie 1879 - 15 noiembrie 1935)
Se adaugă în prima fila a studiului, fără număr

Fig.4 Atestatele de înscriere la Universitatea din Berlin
– Facultatea de Filosofie, 13 dec. 1907

Fig.1 Copie act naştere Costache Dascălu, 5 iunie 1879, păstrat în arhiva
familiei Dascălu.

Fig.5 Prima pagină a carnetului de student
– carnet de înregistrare, Universitatea din Berlin
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Fig.9 Extrase din carnetul de student,
Universitatea din Bonn

Fig.6 Extrase din carnetul de student,
Universitatea din Berlin

Fig. 10 Universitatea din Bonn, invitaţie/înştiinţare pentru
prezentarea la examenul de doctorat programat pentru data de 17 iulie 1912

Fig.7 Atestatul de înscriere la Universitatea din Bonn
– Facultatea de Filosofie, 22 nov. 1910

Fig. 11 Universitatea din Bonn, invitaţie/înştiinţare
pentru prezentarea la festivitatea de decernare a titlului de doctor

Fig. 8 Prima pagină a carnetului de student
– carnet de înregistrare, Universitatea din Bonn
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„FALSUL
FALSUL DAR” AL ÎMPĂRATULUI
CONSTANTIN
ŞI DISTRUGEREA
RUGEREA BIZANŢULUI (1204 d.Cr)
d.Cr
Valeriu POPOVICU-URSU
POPOVICU
– Paris, Franța

Fig. 12 Brevetul nr. 8176 din 14 ianuarie 1914

În studiul istoric „MARELE CONSTANTIN –
Învinuiri şi adevăr”, autorul KOSTAS V. KARASTATHIS1
a expus în mod critic viaţa şi înfăptuirile Marelui
Constantin,
n, citând toate sursele istorice ale timpurilor anti
antibizantine, bizantine şi post-bizantine
bizantine care fac referire la
primul împărat creştin, sprijinindu-se
sprijinindu
în mod deosebit pe
izvoarele istorice antice ale secolelor IV – V şi VI.

N

Fig. 13 Brevetul nr. 17624 din

Fig. 14 Brevetul nr. 29081 din 15 martie 1922
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u vom face o descriere a tuturor
turor înfăptuirilor marelui
împărat, ci vom expune mai întâi, cum papalitatea a
întocmit un fals document atribuit împăratului
Constantin, prin care împăratul ar fi făcut mari concesii papei
Silvestru (314 – 335) cât şi urmaşilor săi. Acest fals document
în
n realitate a fost alcătuit mult mai târziu, după moartea
împăratului, între anii 752 şi 778 d. Cr., însă cei care l-au
l
scris,
au lăsat să se înţeleagă faptul că el a fost alcătuit de Constantin,
cu puţin înainte ca acesta să părăsească Roma (313
(313-315 d. Cr.),
pentru a se stabili în Bizanţ
Acest document s-a numit „Darul
Darul lui Constantin”,în
Constantin”, latină
„Donatio Constantini”, sau „Dania lui Constantin” 2
Papa Adrian, între anii (771- 795 d.Cr.) vorbeşte pentru
prima oară de acest document, într-oo scrisoare
scrisoar către Carol Cel
Mare (Charlemagne), de la care ceruse să-i
să recunoască şi să-i
înapoieze toate drepturile şi privilegiile care erau cuprinse în
„Dania lui Constantin”.
Falsificatorii au scris foarte artistic acest document, afirmând
că este scris chiarr de mâna împăratului Constantin, documentul
având semnătura şi pecetea acestuia. Minciunile din acest
„Dar”sunt
sunt multe, mari şi evidente, însă nimeni nu s-a
s
preocupat în următoarele opt secole, de autenticitatea acestui
document.
Falsitatea documentuluii a fost descoperită de abia în secolul
al XV-lea.
lea. Dovezile clare, legate de falsitatea documentului
scoase la lumină în anul 1430 de către Nicolaus Casanus, cât şi
descoperirile lui Lorenzo Valla, după zece ani, au creat o
adevărată nebunie printre papi, care nu mai puteau ţine sub
control situaţia şi astfel cea mai mare înşelătorie a veacurilor a
ieşit la lumină.
Dar pe întreaga perioadă până la descoperirea falsului, toţi
papii s-au
au folosit de puterea politică ce li s-a
s atribuit prin acest
„fals DAR”.
După mutarea tronului imperial la Constantinopol, toţi papii
Romei au scos din calendarul Bisericii Unite de atunci a lui
Cristos, numele Sfîntului şi cel întocmai cu Apostolii,
Constantin cel Mare.
În schimb, „Darul fals”” care îi purta numele
nume a fost acceptat în
tăcere.
Timp de opt secole nimeni nu s-a
s
îndoit de originea
documentului şi de autenticitatea lui.
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Prin „Donatio Constantini”, papii au întipărit în mintea
creştinilor ideea că puterea lor în Biserică întrecea cu mult
puterea împăraţilor în lume şi timp de opt veacuri au reuşit să
influenţeze şi să aibă la picioare lumea, după voia lor. Potrivit
acestui fals act, urmaşii lui Carol cel Mare au fost unşi împăraţi
chiar de către papă, căci nimeni nu era considerat împărat, dacă
nu era uns de către suveranul pontif.
Dar acest fals „Dar” al lui Constantin nu este numai
anticreştin ci şi condamnabil, fiind rezultatul înşelăciunii şi a
vicleniei. Scopurile lui, care prevăd controlul asupra puterii
lumeşti, sunt inacceptabile, fiindcă vin în contradicţie cu spiritul
creştin şi cu învăţătura lui Cristos şi falsifică învăţătura
Evangheliei.
Iniţiativa şi cuprinsul acestui document au fost foarte viclene,
însă conţinutul acestuia este plin de grosolănii şi greşeli vădite,
formate din neconcordanţe cronologice şi inexactităţi foarte
evidente.3
În cele ce urmează, vom încerca să evidenţiem rolul avut de
Împăratul Constantin Cel Mare care împreună cu împăratul
Liciniu, prin semnarea renumitului Edict de libertate a religiilor
de la Mediolanum (Milano de astăzi) din anul 313 d.Cr. a
schimbat soarta umanităţii.
O mare cinste şi binecuvântare pentru România, este faptul
că fericiţii noştri strămoşi au luat parte la Sinodul I Ecumenic
de la Niceea din anul 325 d.Cr. şi au semnat deciziile acestuia,
prin luminatul de Dumnezeu episcop al Daciei, TEOFIL, ales şi
chemat împreună cu alţi patru episcopi din provinciile sud
dunărene.4
La acest Sinod s-au pus bazele dogmatice şi canonice ale
religiei creştine.
Cum subiectul acestei lucrări, nu include viaţa şi luptele
interne pentru conducerea Imperiului roman de Apus cât şi cel
de Răsărit, ne-am mărginit doar la câteva evenimente care au
marcat viaţa lui Constantin cel Mare.
El a fost împărat al Apusului între 306 şi 330, după care
domneşte la noua capitală a Imperiului de Răsărit până-n anul
337, când se stinge din viaţă, nu înainte de a primi sfînta taină a
botezului.
În lipsa unor imagini reprezentând Bizanţul aşa cum
împăratul Constantin l-a constituit la vremea lui, vom descrie
întinderea noii capitale şi principalele edificii, descrise în cartea
lui Kostas V. Karastathis.5
„Împăratul a considerat necesară o nouă capitală creştină
pentru a reînoi imperiul creştin pe care-l plănuise. Ar fi foarte
greu ca un nou imperiu să aibă o capitală veche, imorală şi
decăzută, aşa cum era pe atunci Roma”.
„Niciodată să nu pui vin nou în ulcioare vechi”, spunea cu
tâlc Domnul.
Aşa că a luat decizia să mute tronul imperial în Răsărit, fapt
pentru care Apusul nu l-a iertat niciodată!
După multe ezitări, Constantin s-a decis pentru Bizanţ în
urma unui vis profetic pe când se odihnea în acest oraş.
Graniţele oraşului au fost trasate chiar de împărat, cu toiagul în
mână, pe calul său, după cum ne spune tradiţia transmisă nouă
de către Filostorgiu6
Această delimitare cuprindea ţărmurile greceşti, teritoriul
vechiului oraş „Bizanţ” care cuprindea şapte coline, tot atâtea
cât avea şi Roma.
Noua capitală a fost denumită „Noua Romă” sau după
numele împăratului „Constantinopol”, poporul folosind doar pe
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a doua denumire, ea fiind plănuită de către Constantin a fi de
trei ori mai mare decât suprafaţa vechiului oraş.
Împăratul a ridicat ziduri de împrejmuirea oraşului şi ziduri
aflate chiar lângă mare, care mai există şi astăzi.
A împodobit oraşul cu minunate biserici creştine ale Sfinţilor
Apostoli, Sfânta Irina, Sfînta Sofia şi multe alte biserici şi
monumente închinate martirilor.
Biserica Sfinta Sofia, care a fost începută în timpul lui
Constantin Cel Mare, a fost terminată şi inaugurată de către
Constantin al II-lea. Era o bazilică cu acoperişul de lemn şi cu
grădină7. A fost distrusă în 404, în timpul răzvrătirii poporului
datorită exilării Sfântului Ion Gură de Aur de către împărăteasa
Eudoxia.
Împăratul Iustinian al Bizanţului (482-565) a reconstruit
catedrala Sfînta Sofia la Constantinopol, care poate fi admirată
şi astăzi.8
A înfrumuseţat oraşul cu clădiri deosebite şi pieţe, cu palate
măreţe, cu construcţii înalte, cu fântâni, cu porturi, cu ziduri, cu
izvoare, cu puncte de supraveghere etc.
Marele Palat, Senatul şi Forumul rotund al lui Constantin, în
mijlocul căruia aşezase o coloană cu piatră purpurie (porfir)
peste care era pusă imensa statuie aurită parţial, a împăratului,
erau clădirile cele mai impunătoare.
Hipodromul care se afla în partea de nord a Forumului,
Comandamentul, Palatul lui August, centrul vieţii publice şi
comerciale ale oraşului, piaţa cu cele patru intrări, Filadelfiul,
Biblioteca publică, Universitatea, Tribunalul, Milionul sau
Kilometru Zero, locul de unde începeau să se măsoare distanţele
şi acoperişul pe care se găseau statuile lui Constantin şi mama
sa Elena, toate acestea erau frumuseţi ale oraşului.
Inaugurarea noii capitale s-a făcut cu mare fast pe data de 11
mai, a anului 330, dar construcţiile au continuat până în anul
336 d.Cr.
Sala principală a palatului a fost înfrumuseţată cu icoane
reprezentând Răstignirea Domnului şi alte scene biblice.
Eusebiu de Cezareea consemnează: „Atâta se încinsese sufletul
împăratului de Dumnezeiasca dragoste, încât până şi
domneştile încăperi ale palatului – şi anume în cea mai
importantă dintre ele –, pe un panou mare, poleit cu aur, aflat
în plin centru al tavanului, pusese să fie prins simbolul
mântuitoarelor Patimi, alcătuit din diferite pietre preţioase, de
mai multe culori, prinse în aur masiv – care dădea impresia
unui scut acoperitor al însăşi domniei iubitorului de Dumnezeu
împărat” 9.
Datorită construirii Bibliotecii şi a noii Universităţi, oraşul a
devenit rapid centrul spiritual al Răsăritului.
Constantin a închinat noua capitală lui Cristos şi Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu, care de-a lungul secolelor s-a dovedit
a fi Apărătoarea acestuia!
Pe coloana inaugurală scria următoarea rugăciune (în limba
greacă), în traducere: Ţie Cristoase Împărate al lumii şi Stăpân,
Îţi dăruiesc acest slujnic oraş cu sceptrele lui şi întreg Statul
Roman. Păzeşte-l pe acesta şi scapă-l de orice rău”.
După inugurarea noii capitale, împăratul se instalează
definitiv la Constantinopol.
În anul Domnului 1204, Cruciada a IV-a, condusă de către
francezul Baudouin de Flandre, n-a ajuns în Palestina şi s-a
oprit în Bizanţul prosper, la Constantinopol. Villeharduin care la însoţit pe Baudouin în această zisă Cruciadă a relatat cu o
mulţime de amănunte distrugerea Bizanţului.
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Dacă se vizitează astăzi Constantinopolul (Istanbulul
turcesc), în locul unde se afla Bizanţul se văd numai ruine!
Desigur că, obiectivul cruciadei dictat de papalitat
papalitate a fost
dispariţia capitalei din Bizanţ care concura centrul apusean al
papalităţii din Roma, dat fiind faptul că deja, din anul 1054
Biserica Creştină s-aa împărţit în două; cea catolică cu sediul la
Roma şi cea de Răsărit, ortodoxă, cu sediul la Constant
ConstantinopolBizanţ. Din acel moment papii au considerat pe creştinii
ortodocşi ca fiind eretici şi au dezlănţuit o campanie acerbă
contra aşa-zişilor
zişilor eretici ortodocşi din centrul şi orientul
european. Nu vom descrie campaniile de catolicizare a
„ereticilor ortodocşi”,, ci numai o parte din atrocităţile pe care
Baudouin de Flandre le-a înfăptuit în Bizanţ.
Aşa zişii-cruciaţi
cruciaţi au distrus din temelii Bizanţul, jefuind mai
întâi toate comorile din biserici, palate şi clădiri principale de
cult şi administrative, bibloteci etc.
Villeharduin prezent la această cruciadă, este cronicarul
cuceririi Constantinopolului. Cronica lui era de peste 600 de
pagini scrisă în franceza veche, ininteligibilă pentru un francez
din timpurile noastre, dar înţeleasă pentru un rom
român cultivat. De
remarcat faptul că în cuprinsul cărţii sale, scrisă în anul 1205 d.
Cr.,se găsesc peste 1200 de cuvinte româneşti de astăzi,
La invazia cruciaţilor, conducerea politică şi bisericească a
Constantinopolului s-a refugiat adăpostindu--se în cetatea
Adrianopol, care a fost asediată de Baudouin de Flandre.
După cucerirea oraşului, Baudouin de Flandre ss-a instalat ca
împărat la Constantinopol.
După cele relatate de cronicarul cruciadei, „Johannisse li rois
de Blakie venoit secoure cels d’Adrianople a mult grant ost”
ost”.10
(Ioniţă regele Vlahilor venea să-ii ajute pe cei din Adrianopol cu
o foarte mare oaste).
Astfel Ioniţă Vlahul, în luptele cu cruciaţii, este cel care-l
care
prinde pe Baudouin de Flandre (14 aprilie 1205), şi
şi-l aruncă în
închisoarea
chisoarea din Tîrnovo, dar, după un an (14 iulie 1206), ne
obţinând părăsirea Constantinopolului de către cruciaţii puşi pe
jaf, îl scoate din închisoare şi-ii taie capul, ne ţinând seama de
rugile papei de la Roma să-ll elibereze! Astfel Ioniţă Vlahul îi
alungă pe cruciaţi din Peninsula Balcanică.
Însă cruciaţii rămân stăpâni la Constantinopol până în anii
1270.
În toată această periodă au cărat mereu din comorile
Bizanţului la Veneţia şi Roma.
Menţionăm doar sarcofagul din porfir în care se afl
aflau
osemintele Sfintei Elena, sarcofag care tronează astăzi în
Muzeul Vaticanului, iar moaştele Sfintei fiind vândute pe
bucăţele la diverse catedrale şi biserici din Europa catolică! (Un
femur se găseşte expus într-oo criptă din subsolul bisericii St.
Leu din Paris).
Dar slăbirea puterii Constantinopolului, opera papalităţii, a
facilitat ulterior expansiunea turcească în Europa timp de atâtea
secole, fapt care a influenţat în mod negativ dezvoltarea ţărilor
vasale Imperiului Otoman, printre care şi Român
România.

6. Id. pag. 289 şi 293.
B
1998, p. 91.
7. Id. pag. 296...298, vezi şi Nikos Gioles Arta paleocreştină – Construirea Bisericilor,
8. Horia C. Matei Enciclopedia Antichitaţii, Ed. a V-a,
a, Ed. Meronia, Bucureşti, 2004, p.183.
9. Ibid.1, pag. 300 şi 301.
10. Villeharduin, Geoffroy – La conquête de Constantinople, Paris, Société d’Edition „Les belles lettres”
10a tome I (1199 – 1203), 1938, 233p. + 3 hărţi
10b tome II (1203 – 1207), 1939, 372p.
Vezi şi cartea Gabriel Gheorghe Antroponimie Românească, Ed. Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga”,
Ploieşti, 2003, pag. 46 şi 47.

MĂNĂSTIREA RĂCHITOASA

Laurențiu
țiu CHIRIAC - Vaslui
Cuvinte-cheie:: Mănăstirea of Răchitoasa, ținutul Tutova,
secolul al XVII-lea,
lea, Enache Cunupi, Palade, Enache Țifescu
Keywords:: The Monastery Răchitoasa, the county (land)
Tutova, the eighteenth century, Enache Cunupi, Palade, Enache
Țifescu
The Monastery of RĂCHITOASA
- Summary The Monastery of Răchitoasa of current and former
county Bacau held Tutova dates from the second half of the
eighteenth century and was founded by several major
landowners in the area: the lord Enache Cunupi, Paladi and
Cantacuzino boyar families. The first wooden church was built
in 1677 and the second from Răchitoasa church - dedicated to
the "Assumption" - the wall was built in 1697 by the great boyar
Ilie Enache-Ţifescu "Cow Roast" as increasing economic power
monastery.

R

ăchitoasa (care a mai purtat şi numele de Răchitiş,
comuna Răchitoasa, judeţul Bacău, fostul ţinut
Tutova) este un sat străvechi, atestat la 21 decembrie

1

1452 , fiind situat la 36 kilometri nord-vest
nord
de Bârlad şi făcând
parte la un moment dat şi din ţinutul Tecuci. Abia la 15 aprilie
1607 apare satul Răchitoasa de sine-stătător,
sine
căci atunci se
desprinsese de Răchitiş2, fiind amintit deseori cu acest nume în
tot veacul al XVII-lea.3
Schitul (apoi, mănăstirea) Răchitoasa - de pe valea
Zeletinului - era în secolele XVII - XVIII unul dintre cele mai

18 făurar 7523 (februarie 2015)
Bibliografie
1. MARELE CONSTANTIN – Învinuiri şi adevăr – Studiu istoric, autor KOSTAS V. KARASTATHIS,
tradusă din limba greacă de Preot Ion Andrei Ţârlescu, 432 pag., Editura Egumeniţa, 2003.
2. Id., p 279
3. Id., pag. 280, 283 şi 288.
4. Id., p. 17, vezi şi cartea Preot profesor dr. Mircea Păcurariu - Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ed. a
V-a,
a, Ed. Sophia, 2000, cap. V, p.39 şi 40, unde sunt citaţi alţi patru episcopi din provinciile sud
sud-dunărene
care au participat la Sinodul de la Niceea, şi anume: Dominius sau Domnus din Sirmium, Protogenes din
Sardica, Dacus din Scupi (în provincia Dardania) şi Pistus din Marcianopolis.
5. Id.. pag. 296...301.
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bogate aşezăminte din Moldova. Prima biserică a sa - cu hramul
“Cuvioasa Paraschiva”- a fost construită din lemn pe la 1677 de
către marele clucer Enache
nache Cunupi, ajutat fiind de familiile
boiereşti Palade şi Cantacuzino. Acest lucru reiese din actul de

Lohanul nr. 33, martie 2015

Istorie
la 19 iunie 1677, atunci când Andonie (fiul lui Ilie, nepotul lui

obligând-o “a istovi zidul la mănăstire şi un rând, două sau câte

Ignat) şi alţii (strănepoţii lui Ignat din Răchitoasa) i-au dat

o putea să fie nevoitoare să facă chilii de piatră.”11

clucerului Enache un loc pentru zidirea unei mănăstiri, cu
pomeţi, câmpuri, pământuri de arat, fânaţ, vad de moară, râmnic
de peşte şi pădure, partea unchiului lor (Istrate şi Mihul).4
Clucerul Enache a făcut şi alte cumpărături din satul Răchitiş de
la Simion şi de la cumnatul acestuia, Ursu.5 În orice caz, la 6
aprilie 1678 schitul exista, căci tocmai atunci primea o danie
din partea lui Gavril (fiul Mariei, fata popii din Răchitoasa), iar
la 23 aprilie acelaşi an era menţionat clucerul Enache ca ctitor al
bisericii de pe valea Răchitoasei.6 Acest locaş din lemn a fost
adus de către clucer de la Volovăţ (judeţul Suceava) şi a fost
strămutat, în 1923, din incinta mănăstirii în cimitir, devenind în
timp capela acestuia.7 În fine, între 1968 şi 1969, bisericuţa de
lemn a fost reparată de mai multe ori.8

Biserica “Adormirea” se încadrează tipului de biserici
de sinteză moldo-munteană, cu turnul-clopotniţă alipit, cu
gropniţă şi pridvor închis. Construită din piatră şi cărămidă, ea a
avut iniţial un plan trilobat şi o faţadă specific muntenească, în
timp ce absidele laterale erau scobite în zid, iar boltirea se
făcuse pe sistemul arcelor etajate moldoveneşti. Avea un
pridvor de formă dreptunghiulară, tratat în înălţime cu o
semicalotă. Se observa o tendinţă barocă de diversitate şi – în
acelaşi timp - o zugrăveală geometrică sculptată, îmbinată
armonios cu ceramica cu steluţe şi motive florale. Naosul avea
o turlă ridicată pe sistemul de arce în consolă şi arce piezişe.12
Exista şi o uşoară tendinţă de fortificare a edificiului,
prin construirea sa pe un platou înalt şi prin renunţarea la
pictura exterioară. Această “cetate mănăstirească” avea un zid
de incintă fortificat, prevăzut cu metereze şi cu turnuri la cele
patru colţuri. Pe poarta de intrare exista înaltul turn-clopotniţă,
cu gang boltit la parter şi cu porţi masive din stejar, iar la etaj
exista camera clopotelor. Clădirile şi anexele mănăstirii erau
adaptate la planul patrulater relativ regulat, căci chiliile, casele
egumeneşti, clisiarniţa, trapeza, cuhniile, anexele gospodăreşti
se găseau de-a lungul zidului de incintă, în timp ce biserica era
construită în mijlocul acestuia şi era amenajată ca un fort.13
Decorul exterior se concretiza prin împărţirea celor

A doua biserică de la Răchitoasa - cu hramul

două registre de arcade oarbe cu arhivolte adâncite de un brâu

“Adormirea”- era din zid, construiă la 1697 de către marele

median din cărămidă (compus dintr-un tor prins între două

spătar Ilie Enache-Ţifescu “Frige Vacă”, în condiţiile creşterii

benzi de zigzaguri), dar şi prin suprapunerea unui al treilea rând

puterii economice a mănăstirii. Astfel, la 16 mai 1704, Ilie

de arce mici (patru în pronaos şi opt în naos) peste arcele

Enache şi soţia sa (Tofana) mărturiseau că fac danii “pentru o

piezişe, pentru a da înălţime şi monumentalitate edificiului. De

bisericuţă care din munca şi osteneala noastră am făcut-o de

asemenea, ornamentele sculptate se armonizau cu liniile

piatră, unde întâi şi din început au descălecat şi au făcut biserică

principale ale arhitecturii: pilaştrii cu bazele, cornişele cu

9

de lemn tată meu, Ianachi, ce au fost clucer mare.” Motivul

consolele, frontoanele triunghiulare cu capitelurile, faţadele

transformării locaşului din lemn într-unul din zid a fost acela că

făţuite cu dantelăria de ornamente sculptate în tehnica reliefului

10

plat şi pe loc, iar toate acestea nu numai că trădau vădite

Întrucât Ilie Enache era bolnav la acea dată, el n-a mai terminat

influenţe orientale, dar arătau şi o tentă puternică de baroc.14

construcţia, aşa încât i-a poruncit soţiei sale (Tofana) să facă

Locaşul avea şi o tendinţă decorativă populară, reliefată printr-

zidul înconjurător (terminat la 1704), dar şi câteva chilii,

un decor de ceramică smălţuită, combinat cu o zugrăveală ce

“lemnul petrece viaţă mai scurtă, iar piatra viaţă mai lungă.”
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imita cărămida aparentă. La toate acestea se adăugau unele

moară pe apele Bârlad şi Zeletin, stupine, dughene, case şi

ornamente compuse din rozete şi zigzaguri noi - specifice

prăvălii.

sculpturii în lemn, dar reproduse pe elemente din piatră, sub
forma ramelor de uşi şi ferestre.15

Ulterior, biserica din piatră de la Răchitoasa s-a
dărâmat la cutremurul din 1738 - când “mănăstirea a fost
risipită”- şi a trebuit să fie refăcută în următorul an de către
egumenul Daniil. Pentru învelirea ei, egumenul a fost ajutat de
Pe baza daniilor făcute de târgoveţii din Bârlad şi de

Toader Palade vistier şi Iordache Cantacuzino.20 La 4 iulie

ctitori, mănăstirea Răchitoasa a avut în oraş numeroase prăvălii,

1767, “părintele Ştefan dichiu dela Răchitoasa” semna un act de

dughene, pivniţe, hanuri, pământuri, participând activ la

vânzare - cumpărare de la Dracsini.21 Mai târziu, pe la 1836,

comercializarea produselor din acest târg şi la viaţa sa

biserica a fost reparată de egumenul Iacov, după care ea apare

economică. Spre exemplu, Nastasia Gurioae (fata lui Simion

în catagrafiile din 1860 şi 1863 ca fiind metoh al mănăstirii

Duca) face danie în 1708 acestei mănăstiri o casă cu două

Vatoped.22 Din păcate, pe la 1885 mănăstirea era transformată

dughene şi o pivniţă în oraşul Bârlad, danie primită de

în cămin de bătrâni şi penitenciar, mai ales că era în stare

egumenul Veniamin, după care a fost întărită de Dimitrie

proastă, aproape dărâmată.23 Astăzi ea şi-a recăpătat rolul iniţial

Cantemir la 2 ianuarie 1711, când egumen la Răchitoasa era

şi apare restaurată complet.

Neofit.16 Conflictele ivite cu urmaşii donatoarei s-au rezolvat în
favoarea mănăstirii, în sensul că ispravnicul Ion de Bârlad a

În fine, pe lângă numeroasele obiecte de cult pe care

trebuit să-i aleagă acesteia, la 29 august 1730, o casă construită

le-a avut mănăstirea, reţin atenţia două inscripţii de pe pietrele

17

Aceeaşi situaţie se va repeta şi cu dania

de mormânt. Una din pietre se afla în biserica de lemn şi pe ea

din august 1795, când ispravnicii de Tutova dau poruncă mai

scria: “Această piatră o au făcut şi o au înfrumuseţat giupâneasa

multor târgoveţi să aleagă trei locuri în Bârlad drept danie a

Anna, mare vornoceasă, fiului său Irimie în zilele lui Ioan Duca

pe un loc domnesc.

Câtei Ungureanca către mănăstirea Răchitoasa.

18

voievod anul 7188 (1680 - subl. ns.)”, iar pe cealaltă de la

La rându-i,
Iordache

biserica din zid scria: “Această piatră o au înfrumuseţat

Cantacuzino, în 1783 dându-i acestuia un vad de moară de pe

dumnealui Iane, mare stolnic, cuconilor săi Alexandru şi Sata în

apa Bârladului şi primind o dugheană cu cămară în târgul

zilele lui Ioan Duca voievod anul 7207 (1699 - subl. n.)”.24

mănăstirea

făcea

schimb

cu

fostul

logofăt

Tecuci.19 De asemenea, această mănăstire a beneficiat deseori

NOTE

de scutiri din partea domniei. În orice caz, spre finele veacului
al XVII-lea şi la începutul celui următor, mănăstirea Răchitoasa

1

Documenta Romaniae Historia (DRH), A. Moldova, vol. II, doc. 23.

2

Caietul Documentelor Moldoveneşti (CDM), Iaşi, 1982, vol. I, nr. 1320.

avea 20 de moşii întregi şi 51 parţiale, iazuri de peşte, vaduri de
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lea, vol. III, doc. 261; vol.
IV, doc. 106, vol. V, doc. 247. CDM,, vol. II, nr. 81, nr. 601 şi nr. 1140; vol. III, nr.76. DRH, A., vol.
XXII, doc. 170. Arhivele Statului Bucureşti, M-rea Răchitoasa, III / 7.

4

CDM, vol. IV, nr. 188.

5

Ibidem, vol. IV, nr. 147.

6

Arhivele Statului Bucureşti, manuscris 573, foile 53 şi 56.

7

Voica Maria Puşcaşu, Actul de ctitorire în Ţara Românească şi Moldova, Buc., 2005, p. 487.

8

Arhivele Statului Bucureşti, M-rea Răchitoasa, VII / 42.

9

Academia Română, dosarul CXCV / 223.

10

Revista “Uricarul”, nr. IX, Bucureşti, 1892, p. 149 - 152.

11

Academia Română, CXCV / 224 (actul din 8 ianuarie 1729).

12

George Balş, Bisericile şi mănăstirile moldoveneşti din veacurile XV-XVII,, Buc., 1921, p. 2236.

13

Ibidem, p. 237.

14

Constantin Calmuschi, M-rea Răchitoasa - Tecuci,, în “Universul”, nr. 226, Bucureşti, 1935, p.6.

15
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16

Iacov Antonovici, Documente bârlădene, vol. II, Bârlad, 1914, p. 18 - 20 şi 78 - 79.

17

Ibidem, vol. II, p. 21 - 22.

18

Ibidem, vol. II, p. 87.

19

Ibidem, vol. II, p. 63.

20

Arhivele Statului Bucureşti, Condica Asaki, manuscris 628, foaia 281.

21

Iacov Antonovici, op. cit., vol. III, Bârlad, 1915, p. 189.

22

Arhivele Statului Bucureşti, Min. Instr. Moldova, dosar 698 / 1860 şi Min. Cult. Şi Instr. Moldova,

23

Ibidem, manuscrisele 572 - 575.

dosar 1104 / 1863.
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Melchisedec Ştefănescu, Notiţe ist. şi arh. adunate de la 48 m-ri
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Bucureşti, 1885, p. 296 şi 308.

Studiu istoric privind politica internă a
domnitorului Alexandru
u Ypsilanti ĩn Ţara
Românească (III)
Dragoş MATEI – Tămăşeni, jud. Neamţ
O măsura edilitară importantă, iniţiată de
către
Alexandru Ypsilanti, a fost construirea unui canal pe
Dâmboviţa. Acesta era menit să abată
tă apa acestui râu, atunci
când venea mare şi să ferească astfel Bucureştiul de inundaţiii.
Se ştie că asemenea revărsări erau destul de dese pentru capitala
Ţării Româneşti. Ultima avusese chiar în 1774, anul suirii pe
tron a lui Alexandru Ypsilanti1.
Impresionat,
resionat, domnul hotăra să se sape un canal de derivaţie la
satul Lunguleţ, în judeţul Dâmboviţa, spre a abate apele în
Argeş.
Sulzer, care a stat mai multă vreme la curtea lui Ypsilanti, ne
spunea că a trebuit să ia asupra lui măsurătorile nivelului apei a
terenului, deşi nu era specialist în asemenea lucrări2.
Pe harta lui Rigas Velestinliul, tipărită la Viena în 1797 3, se
observa traseul acestui canal, în linie perfect dreaptă, unind
Dâmboviţa cu Argeşul. Canalul pornea din Dâmboviţa, ĩntre
satele Tunari
ari şi Băneşti, traversa Sabarul şi un alt râu, nenumit,
apoi şoseaua dintre Bolintin şi Floreşti, răspundea în Argeş la
sus de Ograzeni. De-aa lungul traseului e scris în greceşte,,
Canalul lui Alexandru Vodă Ipsilanti’’.
Felul în care e înfăţişat acest canal
nal pe harta lui Rigas trezeşte
unele nedumeriri şi bănuieli.
1 . G. Ionescu-Gion, Istoria Bucureştiilor, vol. III, Bucureşti, 1899, p. 308.
2 .Franz Joseph Sulzer, Geschidchte des transalpinischen Daciens,, vol. III, Viena, 1782, p. 50.
3 .Din legenda hărţii, ĩn greceşte, aflăm ca ea se alcătuieşte din 12 planşe, a fost publicată pentru prima dată
de către Rigas ĩn 1797, ca un dar adus domnitorului Alexandru Ypsilanti.Vezi Academia Română, Stampe,
DVII60.
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Să fi tăiat Alexandru Ypsilanti cele două râuri de-a
de curmezişul?
Lucrarea ar fi prezentat greutăţi tehnice foarte mari; mai simplu
era să se folosească de albia acestor râuri intermediare spre a
îndruma prisosul prin ele în Argeş. Nu am putut face ĩncă o
cercetare la faţa locului, spre a urmări pe teren traseul canalului,
în toată întinderea lui. Sper în august 2015, la publicarea celei
de a III-aa ediţii a acestei cărţi să aduc imagini de la fa
faţa locului.
Informaţii preţioase în privinţa aceasta ne oferă harta Munteniei
ridicată de topografi austrieci între anii 1856-1867,
1856
fiind tipărită
în 1864 la Bucureşti.
Pe planşă, se vede clar cum şanţul pornea din judeţul
Dâmboviţa , dun satul Lungaleţi4, mergea apoi în linie dreaptă
spre sud-est,
est, tăind cele două şosele actuale, care lega Slobozia
Moara Brăiloiului cu Lunguleţi şi cu Secătura, făcea un cot spre
miazăzi, reia , după ce intra în judeţul Ilfov, cursul mergea spre
sud-est, trecând de aşezările
rile Olteni, Triesteni, Vlăsceni, Orneşti
şi îşi continuă drumul spre Zoita şi Arcuda ,căpătând, la sud de
această ultimă localitate, numele de Ciorogârla.
Pe de altă parte, aceleaşi planşe ne arată un pârâu Răstoaca care
curgea tot spre sud-est, ĩntre suntt şi Argeş. La vest de satul
Ţigăneşti, acest pârău –Răstoaca- se i-ĩmpărţea
ĩmpărţea în două braţe:
-unul o luă spre miazăzi, vărsându-se
se în Argeş, mai jos de satul
Ogrănzi;
est, curgând pe o distanţă
-celalalt braţ continua spre est şi sud-est,
de câţiva kilometri în linie dreaptă, care pare a fi tot un canal
săpat de mâna omului, care a primit numele de Sabaru.
Legătura între şanţ şi Răstoaca se făcea prin apa Cacova,
rezultând deci că prisosul apelor era îndrumat din Dâmboviţa în
şanţul sau canalul lui Ypsilanti, iar de aici, prin matca nouă, în
Cacova. Aceasta se varsă în Răstoaca iar Răstoaca în Argeş5.
Nu era deci un singur şanţ, erau mai multe şanţuri, aşa cum am
observat pe harta lui Rigas.
La capul sau gura canalului lui Ypsilanti, în satul Lunguleţi, era
o podişcă şi un răgaz. Podişca sau podeaua din lemn, puţin
ĩnclinată, căptuşea albia canalului, uşurând dagajarea apei spre
canal, aşa cum se făcea în secolul al XVIII
XVIII-lea la mai multe
iazuri de turbine şi iazuri. Zăgazul se punea de-a
de curmezişul , în
albia
ia Dâmboviţei, pentru a abate apa pe canal . El avea ochiuri
care se puteau închide şi deschide pentru ca o parte a apei să
curgă mai departe pe Dâmboviţa să nu rămână capitală fără apă
potabilă . Câteodată, din cauza mâlului sau nămolului, se
astupa guraa şanţului pentru a fi desfundat.
Pentru mânuirea zăgazului, îngrijirea podiştei, desfundarea
gurii şanţului şi supravegherea întregii lucrări, exista un corp
de şănţari, alcătuit din locuitorii din împrejurimi, având în
frunte doi vătafi şi Epistant all şanţului6.
Şănţarii erau plătiţi pentru această însărcinare, sub forma
scutirii de dări şi doar numai epistaşul primea leafă.
Când se producea vreo stricăciune gravă sau trebuiau reparaţii
capitale, atunci venea la faţa locului Vel vornicul obştirilor7 ,
împreună cu inginerul domnesc şi suiulgiu-başa.
suiulgiu
Pe lângă
şantari se strângeau şi morarii de prin împrejurimi, cunoscători
din practică a unor asemenea lucrări.

4 . Atunci i se spunea Santiu. Dicţionarul universal al limbei române,
române p.800.
5. Documentul despre canal descris de Alexandru Moruzzi se poate vedea in V.A Urechia, Istoria
Romanilor, t.VIII, Bucuresti, 1897, p.132-134.
6 . Vlad Odobescu, Reinventarea Dambovitei,, in Evenimentul Zilei, nr. 5205/14 martie 2008.
7 . Azi cum ar fi Ministru al Dezvoltarii Regionale si Locuintei.
Locuintei.www.mdrl.ro
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Canalul săpat a ferit timp de decenii Bucureştiul de inundaţii.
Canalul lui Alexandru Ypsilanti a fost o remarcabilă lucrare
hidraulică de mari proporţii, cea mai mare câte se făcuse până
atunci în Principatele Dunărene1.
S-au săpat sute de mii de metrii de pământ pentru primul şanţ,
acela care începe la Lunguleţi.
Astăzi, râul Dâmboviţa curge de la satul Lunguleţi pe o
lungime de 6 km, nu pe vechea sa albie, ci pe şanţul făcut de
Alexandru Ypsilanti.
O altă acţiune edilitară iniţiată de Alexandru Ypsilanti a fost
construierea unei orfanotrofii, lângă Biserică Duminică a
Tuturor Sfinţilor din Bucureşti.
Prin grija lui Alexandru Ypsilanti se organiza la 1775 şi o
Cutie a milelor , printre beneficiari se afla azilurile pentru
copiii „lepădaţi pe la biserici şi răspântii“, pentru orfani sau
pentru copiii din flori.
Cât a fost ctitorul domn, acest azil a funcţionat aşa cum se
prevăzuse, dar după…,, Dumnezeu cu mila filantropicul azil a
căzut în uitare şi pradă abuzurilor“, scrie Caracaş. Tot pe acolo
se află şi clădirea Orfanotrofiei la care se pune câte o cărămidă
numai şi numai atunci când câte un binevoitor milos face
eforturi disperate să sensibilizeze pe cei cu putere şi influenţă de
necesitatea unui astfel de edificiu. Sensibilităţile de moment
ridică cu greu clădirea pentru orfani, pe la 1805. Inaugurare,
infatuare şi, urmează firescul acestei naţii, nepăsare faţă de
maniera de funcţionare: copiii lăsaţi la „milă, lăcomia şi
rapacitatea epistaţilor (administratorilor)“, doicile „fără
mustrare de cuget şi fără milă, având a creşte şi pe proprii lor
copii, lasă pe nenorociţii orfani să stea toată ziua în murdărie şi
nespălaţi“. Apoi se fură orice: din lapte, din banii de haine, din
hrană etc. Cât despre clădire, ea fu încredinţată vremurilor, bune
sau rele, până când un alt filantrop se va ridica şi va vorbi cu
vervă despre milă şi generozitate, sensibilizând iarăşi naţia.
Instituţia era concepută pentru a adăposti 80 de copii, adică 40
de băieţi şi 40 de fete.
Copii sub un an, erau încredinţaţi unor doici din afara
aşezământului, dar aflate sub stricta supravegehere a
iconomului. Copii mai mari de 7 ani, erau plasaţi în cadrul unor
bresle meşteşugăreşti, pentru a învăţa o meserie. Ei primeau o
instrucţie sumară până la vârsta de 12 ani, apoi erau angajaţi ca
ucenici la meşteşugari, Curtea Nouă sau puteau fi înfiaţi de
boieri.
Fetele, până la 14 ani erau învăţate să fie bune gospodine, fiind
măritate, cu zestre domnească, de la Cutie sau din veniturile
Orfanotrofiei.
Ce s-a întâmplat cu orfanotrofia din Bucureşti după 1782 nu
ştiu. Probabil că, într-o formă sau alta, ea a funcţionat, de vreme
ce, la 1808, Divanul slobozea „de sub închinăciune şi de sub
supunerea orfanotrofiei“
Acest aşezământ avea două clădiri. Una se afla la Biserica
Domniţa Bălaşa, unde, aşa cum prevedea hrisovul, urmau să
locuiască orfanii de parte bărbătească, cealaltă, la Mănăstirea
„Tuturor Sfinţilor“, pentru fetele orfane. Pentru că numărul
orfanilor de la Mănăstirea Domniţa Bălaşa era mai mare decât
capacitatea clădirii, domnitorul, cu cheltuiala să, a adăugat
câteva camere, „nefiind de ajuns cele dintâi“.
1 . Alte lucrari hidraulice au mai facut, dar la dimensiuni mai mici domnitorii Stefan Cel Mare pe cursul
inferior la Siretului, Vasile Lupu , la lacul Orheiului, Constantin Brancoveanu la helesteul de la Fantana
Tiganului –Ilfov.V.A Urechia, Istoria Romanilor, p. 134.
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Tot pe plan edilitar, domnitorul a avut o serie de
proiecte, dar care din păcate nu au fost finalizate :
-Codul urban2 ;
- repararea drumurilor din Ţara Românească ;
- construirea a 10 poduri, 6 cişmele în târguri, 2 lăcaşuri de
cult ;
-ĩnfiinţarea unei Academii de Drept în Bucureşti.
Viaţa economică cunoaşte în timpul domnitorului Alexandru
Ypsilanti o dezvoltare deosebită , iar acest lucru s-a datorat pe
de o parte liniştei la graniţe, dezvoltării comerţului intern/
tranzit, reducerea unor taxe dar şi interesul marilor boieri de a
aduce venituri din activităţile economice.
Fertilitatea pământului din Ţara Românească fiind mare,
varietatea şi bunătatea produselor sale este menţionată de
călătorii străini care au trecut pe teritoriul muntean.
Italianul Panzini, care a fost în slujba domnitorului Alexandru
Ypsilanti, afirma cu admiraţie că în Muntenia ,,grânele, brânza,
untul, carnea sunt de întâia calitate; vinurile, după 4-5 pahare
biruie pe cele ale Italiei, iar nucile formează păduri întinse..’’3 .
F.I Sulzer, un apropiat domnitorullui, evidenţia culturile de orez
din bălţile Dunării.
Alţii călători străini evidenţiau culturile de porumb, fasole, orz
şi grauiar viţa-de-vie cunoştea o deosebită dezvoltare.
Sulzer, enumera producţia vinului la ,,cinci milioane de
găleţi’’4
iar apoi specifica că ,,vinul ţine mulţi ani, faţă de cel din
Grecia’5
Bogăţiile animale îşi găsea şi ele un loc important în economia
Ţării Româneşti. Oile, boii, caii, porcii şi albinele aduceau
venituri importante domnieii.
Ţara Românească excela, mai mult în oi şi albine. Sulzer,
evidenţia ,,numai puţin de cinci milioane de oi’.6
Din carnea vitelor se pregătea pastramă, căutata pe piaţa
otomană, austriacă şi rusă. Mai mult din seul vitelor, se fierbea
carnea cu oase, formând cervişul, produs căutat pe piaţa
Imperiului Otoman. Tot Sulzer, afirma în lucrarea să că fiecare
gospodărie avea cel puţin 4-10 porci în ogradă, mai ales în zona
de luncă, unde era în abudenţă hrană. Explicaţia stătea în
mulţimea pădurilor de stejar şi fag dar şi întinderea bălţilor de la
Dunăre, unde hrana se găsea din abundenţă.
În mod deosebit a impresionat pe călătorii străini bogăţia de
peşte. De exemplu F.Sulzer descria pitoresc abundenţa de peşte
din fluviile româneşti, evidenţiind locurile vestite de prindere a
a morunilor, cum ar zonele din Brăila, Galaţi şi Porţile de Fier .
Care întregi de peşte luau calea exportului, în special către
Imperiul Otoman şi Austria. Dionisie Fotino, evidenţia lostriţa,
azi, pe cale de dispariţie! Alţi peşti evidenţiaţi era păstruga,
viză, cega, somn, şalău etc. Numai în lunca Dunării, acest
călător descria 95 de heleştee!
2 .Scris de juristul Milo Fotino, acest cod urban era impartit in trei capitole. Primul capitol se numea
,,Despre imbunatatirea caselor’’, al doilea capitol ,, Constructiilre private’’ si al treilea capitol ,, Masurile
pentru construirea de case ale negustorilor si mestesugarilor’’. Legislatia Tarii Romanesti, editie critica de
Valentin Al. Georgescu, Emanuela Popescu, Bucuresti, 1975, p. 141-217.
3 .Calatori straini despre Tarile Romane, editori M.Holban, M.M Alexandrescu-Dersca Bulgarul, P.
Cernovodeanu., vol. X, Bucuresti, 2001, p. 24.
4 F. I Sulze, Geschichte des Transalpines Daciens, Viena, 1781, p. 67.
5 .Galeata avea 10 oca; o oca era de 1,520 de grame. F. I Sulze, Geschichte des Transalpines Daciens,
Viena, 1781, p. 67.
6 .El clasifica oile in trei mari rase: tigaile, cu lana scurta si fina caracteristica Tarii Romanesti; turcanele,cu
lana foarte lunga dar aspra si mai putin fina; tataresc, intermediar,intre rasa tigaie si turcana. Idem, p. 76.
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Mulţimea prisacelor aducea şi ea alte venituri domniei.
Personal, F. Sulzer avea 44 de stupi, iar Alexandru Ypsilani nu
mai puţin de 300 stupi.
Bogăţiile naturale ale subsolului Munteniei aduceau şi ele
venituri domniei. Aici evidenţiez sarea, aur, aramă, păcura.
Industria începea să se modernizeze, având spijinul domniei.
Alături de manufacturi, încep să apară mici fabrici, având
lucrători plătiţi, iniţial străini apoi români. Ies în evidenţă
industria sticlei, hârtiei, ceramicii şi băuturilor alcoolice.
Industria sticlei era repezentată de fabricile de la SotângaPrahova şi Târgovişte.
Fabrici de hârtie erau la Fundeni şi Batiştea, ambele din judeşul
Prahova, finanţate de domnie.
Fabricile de postrav erau la Torceşti-Ialomiţa, Bucureşti şi
Pociovoliştea. Ultima fabrică a primit din partea domnului
Alexandru Ipsilanti numeroase înlesniri de la plata impozitelor,
plătind doar 2% din vânzarea produselor la vamă şi 2 para/
lunar pe lucrător, pentru Orfanotrofia din Bucureşti. Această
fabrică avea 200 de lucrători!
În domeniul ceramicii era fabrica de farfurii din Bucureşti.
În industria alimentară, au apăr două fabrici de paşte făinoase,
una la Bucureşti, alta la Craiova.
Povernele de ţuică, erau numeroase, în special zona montană,
din judeţele Argeş, Gorj, Vâlcea.
Breslele cunosc în timpul lui Alexandru Ypsilanti o amplă
reformare, fiind împărţite trei categorii, în funcţie de
activitatea economică.
Breaslele cu caracter economic erau formate din meşteşugari,
începând
cu
cei
din/ramura/construcţiilor,/încălţăminte,/îmbrăcăminte,/alimentaţ
ie,/podoabe 1,/tăbăcari, 2/cojocari3,/işlicari, 4/astragii, 5/găitănari,
6 /bogasierii 7 ,/pitari,/lumânărari,/păcorniceni 8 ,/săpunari,/săhăid
ăcari9,/butari10,/ lăutari şi bărbieri.
Breslele cu caracter social, erau destul de numeroase, dar,
ieşeau în evidenţă cea a calicilor şi cioclilor.
Bresla calicilor era format din paralitici, neputicioşi, în genere,
cei care nu erau întregi sub raport fizic. Aceste bresle de calici
se aflau doar în două oraşe: Bucureşti şi Câmpulung Muscel.
Breasla cioclilor, se ocupa cu îngroparea morţilor, primind în
scimb, o sumă de bani pentru această prestaţie. Starostele
cicoclilor, era singurul în măsură să recruteze membrii din
celelalte bresle!
Breslele cu caracter etnic, erau numeroase, ies în evidenţă cele
ale chiprovicenilor 11 evreilor, braşovenilor 12 , brăilenilor 13 ,
dârstonenilor14, almăjenilor15.
1.Cum ar fi argintarii si aurari. Cei are exploatau argintul se mai numeau cuiungii iar aurarii apareau in
documente sub numele de baiesi.Dictionarul explicativ al limbii romane, p.34.
2.Cei care tabaceai piei de animale si le vindeau in targuri. Ibidem, p. 633.
3.Erau doua categorii: grosi si suptiri. Ibidem, p. 56.
4.Faceau vestitele caciuli numite işlice; erau de doua feluri: domnesc si boieresc. Ibidem, p.343-344.
5.Croitori.Ibidem, p. 87.
6. Fabricau sireturi numite galoane din lana, matase, bumbac sau fie impletite si rasucite.Ibidem, p. 265.
7. Vindeau bogasii, tesute de bumbac ,agregate si lustruite, de culoare rosie si albastra. Ibidem, p. 265.
8. Cei care faceau vase din lut pentru pacură.Ibidem, p. 453.
9. Fabricau tolbe pentru sageţi. Ibidem, p.561.
10 . Făceau buţi şi aşezau butoaiele în pivniţe.Ibidem, p.86.
11 .Bulgari catolici din Bulgaria, originari din satele Chiproati si Ferdinandovo. In 1668, se rascoala
impotriva otomanilor si sunt infranti; cei ramasi in viata, se refugiaza in Tara Romaneasca, dupa ce in
prealabil a cerut azil domnitorului Radu Leon ( 1633-1700). Vezi Mirela Marinescu, Breslele de
odinioara, in ziarul Gazeta de Sud,Craiova, nr. 4189, din 22 VIII 2000.
12 .Originari din localitatea Scheii Brasovului, Dictionar explicativ al limbii romane, p. 77.
13 . Negustori romani, turci si greci din raiaua Braila. Ibidem, p.76.
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Domnitorul Alexandru Ypsilanti, a reorganizat din temelii
breslele. În fruntea breslei era un staroste, ajutat de 12
protomeşteri, aleşi pe viaţă. Breslele plăteau lunar o taxă anuală
domniei, fiind scutite de alte dări..
Un ceauş făcea legătura între domnie şi bresle. O adunare
generală, numită longe, se organiza la 6 luni iar fiecare breaslă
avea ca patron protector câte un sfânt, la a cărei zi se făcea
slujba mare şi praznicul la biserica anume hotărâtă.16
Condiţiile istorice, dezvoltarea economică şi nevoia statului
care cerea un tot mai mare număr de dregători şi slujbaşi în Tara
Românească, permit domnitorului Alexandru Ypsilanti, om cu
vederi înaintate, să reorganizeze învăţământul, pe profesii
mult mai largi ca viziune pedagogică, chiar dacă organizarea
şcolilor a întâmpinat mari dificultăţi în aplicare, generarate de
asigurarea localurilor, mobilier, personal didactic, manuale şi
bugetul pentru cheltuieli.
Primind domnia după încheierea păcii din 1774, Alexandru
Ypsilanti va satisface nevoile culturale ale societăţii româneşti
prin reforma sa privind învăţământul românesc din Ţara
Românească.
Ajungând la porţile capitalei şi aşteptând să fie alcătuit alaiul de
intrare, Alexandru Ypsilanti, s-a grăbit a scrie mitropolitului
Grigore ÎI, rugându-l să pregătească un raport referitor la
situaţia învăţământului din Ţara Romanesca. El cerea să i se
precizeze ce organizare aveau şcolile, câte mai funcţionează,
numărul dascălilor şi ucenicilor.17
Răspunsul mitropolitului Grigore ÎI a fost unul sumbru: şcoli
părăsite, elevi şi dascăli puţini, ultimii neplătiţi cu lunile.
În urma citirii raportului înaintat de mitropolit, domnitorul
Alexandru Ypsilanti, autoriza prin hrisovul din 17 martie 1775,
înfiinţarea de şcoli elementare cu limbă de predare în limba
slavonă şi română, în oraşele-reşedinţă de judeţ.
Pentru o mai buna organizare şi desfăşurare a cursurilor
şcolare, se înfiinţă o Epitropie Obştescă.
,,Văzând ţara aceasta creştinească- specifica hrisovul din 10
decembrie 1775- lipsită de învăţătură, de ştiinţe şi de arte, care
luminează şi folosesc pe popor, am înfiinţat şcoli cu profesori
cunoscutări de mai multe limbi, rânduidu-le lege şi dând
ajutoriu şi îndestulare şcolilor’’.18
De fapt hrisovul domnesc din 10 decembrie 1775, conturea
proiectul de reorganizare a învăţământului românesc din Ţara
Romanesca, în toate categoriile.
În ianuarie 1776, domnitorul Alexandru Ypsilanti emitea un alt
hrisov 19 de reorganizare a învăţământului românesc. Prin
aceasta reformă şcolară, învăţământul românesc din Ţara
Romanesca cunoaşte un nou drum.
,,Reforma din 1776- spunea Nicolae Iorga- este un act de cea
mai mare importanţă, care face un sitem de învăţământ modern
şi eficient la acea dată....’’20

14. Negustori de origine bulgara din localitatea Darstor. Ibidem, 192.
15. Negustori romani din Valea Almajului-Banat, care s-au stabilit in 1772 in Mehedinti.Ibidem, p.18.
16. Tabacari din Bucuresti aveau ca sfant protector pe Sf. Nicolae, avand biserica Sf. Nicolae, din actuala
Calea Victoria ; cojocarii aveau pe Sf. Ilie iar ca biserica Sf. Gheorghe cel Nou ; argintarii pe Sf. Ierarh
Spiridon, biserica Spirea Veche. Constantin C. Giurescu, Istoria romanilor, vol. I, Bucuresti, 2007, p. 211212.
17.Arh. Ist. Centr. Mitroplia Tr, ms. 141, f. 121.
18.Fotino, Dionisio, Istoria generala a Daciei sau a Transilvaniei, Tarii Romanesti si a Moldovei,
traducere de George Sion, tomul II, Bucuresti, 1859, p.115-119.
19.Hurmuzaki, Documente, , vol. XIV/2, p. 1270-1278.
20.Nicolae, Iorga, Istoria invatamantului, Bucuresti, 1906, p. 109-110.
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În preambulul hrisovului se face apologia învăţământului
românesc din Ţara Romanesca, explicând că învăţătură este
,,adevărata fericire’’1 care ,,mângâie şi locuieşte în fragedele
suflete ....Căci toate celelalte ce se admiră la oameni, nu numai
aa au fost fără frumuseţe.....Ci creşterea....învaţă a trăi după
raţiune şi a lucra raţionabil.... să cunoască adevărul şi bine prin
legi exacte.....’’2.
Acest lucru explică faptul că domnitorul Alexandru Ypsilanti,
dorea un învăţământ de calitate şi eficient, nu de cheltuit bani
aiurea, împărţind, doritorilor de carte în mai multe categorii,
considerând că fii de agricultori, să rămână la plug, fii de
negustorii să se ocupe cu negustoria iar fii de boieri să urmeze
studiile în ţară şi străinătate.
Ţinând cont de acest lucru ,,ni-am dat osteneala-spunea hrisovul
domnesc din 9 februarie 1776-a ne îngriji de ...şcoli şi a
împărtăşi în ele izvoarele creşterii, aşa încât tinerii aici născuţi..
...să aibă bunurile creşteri..... având fire bună, şi cei ce vor veni
de pretutindeni, mânaţi de dragostea educaţiei, să aibă a lua în
belşug bunurile creşterii’’3.
Prin această reformă a şcolilor, învăţământul românesc din Ţara
Românească era organizat pe patru trepte:
Ciclul începător, era pentru şcolile din zona rurală, în care
ucenicii4 se deprindeau cu scrisul, cititul, cantări bisericeşti şi
noţiuni elementare de socotit. Aceste cursuri durau trei ani şi
erau parcuse de fii de boieri, negustori, meşteşugari şi ţărani
fruntaşi.
Ciclul celor înaintaţi, în care aceste cursuri se aflau doar în
oraşele-reşedinţă de judeţ ; ucenicii studiau ca obiecte pricipale
greaca şi latina.
Studiau la aceste şcoli doar fii de boieri şi negustori.
Ciclul de trei ani sau învăţământul de nivel mediu, care era
existent numai în trei şcoli din Ţara Romanesca: Şcoala
Obedeanu din Craiova , Şcoala din Buzău şi Şcoala Sf.
Gheorghe –Vechi din Bucureşti. Din păcate în hrisov,
evidenţiază două din aceste aceste trei: Şcoala Obedeanu din
Craiova şi Şcoala din Buzău. Şcoala Sf. Gheorghe-Vechi deşi
făcea parte din această treaptă nu a fost menţionată.
Şcoala de la Mănăstirea Obedeanu o fost înfiinţată de Petru
Cercel, dar care din 1716 era în paragină. Alexandru Ypsilanti
reface această şcoala, iar cursurile se făceau în limba greacă şi
română. Această instituţie era destinată să pregătească viitorii
preoţi, fiind considerat primul Seminar teologic din Ţara
Românească.
Pentru o mai multă independenţă financiară, domnitorul oferea
acestei şcoli, localul bisericii Obedeanu şi veniturile sale.5
La această şcoala preda constant doi dascăli, unul preda limba
greacă, celălalt preda în limbile slavona şi română. Cursurile
erau gratuite şi deschise copiilor din Craiova, doritori de a
învăţa carte, binenţeles cu respectarea statutului reformei
şcolare, prin care trebuia să fie numai fii de boieri, mazili şi
străini.6

1 .Hurmuzaki, p. 1270.
2 .Idem, p.1270-1271.
3 . Idem, p. 1271.
4 . Idem, p. 1272.
5 . V.A Urechia, Istoria şcoalelor, vol. II, Bucureşti, 1911, p. 54.
6 . Arh. Ist. Centr. Ms. 23, f. 289.
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Activitatea şcolară din acestă unitate era controlată de o
Epitropie obştească, formată din Episcopul Râmnicului,
Caimacamul Craiovei şi membrii Divanului Olteniei.
Cursurile de la Şcoala Obedeanu durau 6 ani, existând elevi
interni şi externi. Cei mai capabili elevi, puteau merge mai
departe, putând urma treapta a IV-a, dar numai la Bucureşti, mai
exact la Academia Sf. Sava.

Şcoala Obedeanu din Craiova.
Cum această şcoală era şi Seminar, o disciplină importanta a
fost muzică psaltică.
De altfel Alexandru Ypsilanti, a ţinut să aibă grijă de această
,,perlă’’a Olteniei. În acest sens de la 9 februarie 1777, bugetul
şcolii a fost stabilit la 650 de taleri, putându-se angaja ĩncă un
dascăl care preda în limba română, dar şi un medic şcolar
.Totodată s-a înfiinţat şi o bibliotecă pentru ucenici.
Şcoala Domnească de la Biserica Sf. Gheorghe , a fost o altă
instituţie, care a fost sub directa observaţie a domnitorului
Alexandru Ypsilanti.
Această scoală răspundea nevoilor de atunci de a forma viitori
preoţi, grămătici, dieci şi logofeţi. Ucenicii trebuiau să cunosca
limba slavonă spre a traduce documentele vechi emise de
cancelariile domeneşti.
Şcoala răspundea şi altor nevoi. Ea pregătea pe românii din
afara Ţării Româneşti, pe tinerii, dornici de a învăţa, mai ales
cei din Ardeal, Dobrogea şi Peninsula Balcanică. De asemenea,
acestei şcoli îi revenea sarcina să pregătească grămătici, de a
scrie documente în limba română, devenită limbă oficială, în
timpul lui Alexandru Ypsilanti, alături de limba greacă. De
aceea, inexplicabil, documentele domneşti, nu amintesc de
această şcoală, cursurile se făceau în limbile slavonească şi
românească.
Fondată de către Contantin Şerban, refăcuta de Constantin
Marocordat, acestă şcoală a fost reorganizată Alexandru
Ypsilanti. Reparată din temelii, se mai adaugă 4 săli de clasă, 2
săli pentru cantină, o bucătărie şi un internat pentru elevii
interni. La cursuri puteau veni fii de negustori şi meseriaşi.
Cursurile erau predate doar de doi dascăli, unul în limba română
altul în limba slavonă.Ambii erau scutiţi de anumite taxe, cum
ar fi vinăritul, fumăritul, cămănăritul şi dăjdi.

Şcoala Sf Gheorghe din Bucureşti

Lohanul nr. 33, martie 2015

Istorie
O altă şcoală care avea un rol în ĩnvăţămâtantul românesc, era
de lângă Episopia Buzăului, având doi dascăli, unul de limbă
greacă şi altul de limba slavonă. Aici erau numai elevi externi.

Şcoala de cântăreţi şi dieci de la Episcopia Buzăului
Ciclul superior, specific azi studiilor superioare, era prezent
doar într-o singură unitate şcolară:Academia Sf. Sava din
Bucureşti.
Pentru reorganizarea Academiei Domneşti, domnitorul
Alexandru Ypsilanti a emis numai puţin de şase hrisoave
domneşti1.
Originalele acestor hrisoave se găsesc la Arhivele Statului
Bucureşti dar şi prin amabilitatea domnişoarei doctorand Irina
Ispirescu le-am putut citi. S-au publicat de altfel aceste hrisoave
şi de către V.A Urechia 2 şi în colecţia Hurmuzaki 3 .Prin
hrisovul din 1 februarie 1775, Alexandru Ypsilanti cerea
mitropolitului Ungro-Vlahiei , Grigore ÎI, să inspecteze
Academia domnească că să-i prezinte un raport a situaţiei sale.
Văzând că situaţia este gravă, domnitorul a dat hrisovul din 17
martie 1775, prin care Şcoala Sf. Sava devenea o Şcoala
superioară care semăna cu o Academie, cu o educaţie
europeană.
În acest sens, se înfiinţă o Epitropie, formată din mitropolit,
episcopi şi boieri de la vel ban la vel vestiar pentru refacerea
acestei şcoli, stabilind cheltuielile şi banii din taxe. Potrivit
hrisovului domnesc din 2 aprilie 1775, domnitorul emitea o
Anaforă prin care stabilesea veniturile şcolii şi cheltuielile
aferente; potrivit hrisovului domnensc din ianuarie 1776, se
angajau ,, dascăli în număr de nouă, cu ştiinţa la fiecare fel de
învăţătură, doi de gramatică, doi de matematică, adecă-spunea
hrisovul domnesc4- de artimetică, geometrie şi astronomie ,, şi
pe lângă acestea şi de istorie, unul de fizică, unul de teologie şi
trei de limbile latină, franceză, şi italiană’’Dascalul care preda
fizică şi matematica discutau cu elevii în limba greacă, iar
predau
ceilalţi vorbeau în limbile latină , italiană şi
franceză.Potrivit hrisovului domnesc din ianuarie 1776, la
Academia Domnească, veneau copii de la vârsta de şapte ani şi
urmau cursurile timp de 12 ani; 75 de elevi erau bursieri şi erau
împărţiţi în 5 clase cu câte 15 clase. Ucenicii/elevi bursierii care
veneau la Academia Domnească, puteau ,, fie nobili, adecă fii ai
boierilor ce se află în lipsă, ori ai urmaşilor de boieri ce se zic
mazili, ori şi străini săraci, şi nu ţărani, cărora li s-a dat lucrul
pământului şi păstoria şi li se cuvine grijă de lucrul pământului
şi creşterea vitelor. Iar copii negustorilor şi meşteşugarilor,( ...)
fiind instruiţi numai la gramatică, să se scoată apoi din şcoala şi

1 . Aceste hrisoave au emise in datele de 1 II 1775, 17 III 1775, 28 IV 1775, si ianuarie 1776.Arhivele
Statului Bucuresti: diplomele 51, 52, suluri 36, 42; manuscrisul 3, filele 302-306, diploma 61
2 . V.A. Urechia, Istoria romanilor, Bucuresti, 1891, vol. I, p. 82-83;Idem, 1901, vol. IV, p. 53-60 , 66-71.
3 . Hurmuzaki, Documente, XIV/2, p. 1270-1278.
4 . Idem, p. 1272-1273.
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să meargă fiecare la meşteşuguri..’’5.Era stabilit două tipuri de
cursuri, unul pentru bursieri, altul pentru ucenicii externi.

Şcoala Sf. Sava
Ucenicii bursieri frecventau cursurile după un anumit program :
Clasa începătorilor, asemenea azi ciclului primar, studiau 3 ani
numai gramatică şi sport;
Clasa a II-a, asemeni azi gimnaziului, învăţau 3 ani limba
greacă şi latină;
Clasa a III-a său liceu de azi, era cursuri de 3 ani iar ucenicii se
ocupau cu studiul limbii elene, latine, italiane, franceze,
gramatică, poetică, retorică;
Clasa a IV-a sau superioară I, ucenicii studiau aritmetică,
geometria, istoria şi geografia Valahiei;
Clasa a V-a, uceniicii studiau fizică şi astronomia.
Din păcate hrisovul domnesc nu preciza numărul anilor la
ultimele clase.
Programul ucenicilor externi era diferit:
Primul ciclu, de 3 ani, ucenicii învăţau gramatică şi limba
latină;
Ciclul al II-lea, de 3 ani, studiau limba greacă şi latină;
Ciclul al III-lea, de 3 ani, studiau dimineaţa poetică, retorică,
limba greacă, limba latină, etica lui Aristotel; după- amiaza
învăţau limbile franceză şi italiană;
Ciclul al IV-lea, de 3 ani, ucenicii învăţau dimineaţa filozofia,
aritmetica şi geometria; după-amiază studiau istoria, geografia
şi astronomia.Despre ultimele două clase hrisovul domnesc nu
specifica numărul anilor de studii!
La terminarea studiilor, fiecare absolvent putea să îşi aleagea
felul de activitate, fie intra în administraţie, fie ajungea preot.
Cei care se făceau preoţi, mergeu la Mitropolie, unde erau
pregătiţi de dascălii de teologie şi muzică.
Potrivit hrisovului domnesc din 1776, s-a stabilit orarul
elevilor. 6 Cursurile ţinute de către dascăli, alternau cu studiul
individual. Existau chiar ore pentru convorbiri dialectice,
supravegheate şi îndrumate de un dascăl sau pedagog.
Duminica şi în zilele de sărbătoare, ucenicii mergeau la biserică,
la slujba religioasă, iar în orele libere făceau exerciţii fizice şi
excursii tematice. Ucenicilor bursieri li se asigura locuinţa,
masa, îmbrăcăminte şi 4 taleri/ lunar pentru cheltuieli
personale.Tot hrisovul domnesc, preciza atribuţiile pedagogului
şi sancţiunile primite de ucenicii nediciplinaţi.
Academia Domnească Sf. Sava, era supravegheată de o
Epitropie, care ţinea evidenţa activităţilor şcolare, veniturile şi
cheltuilile. Veniturile Academiei Domneşti de la Sf. Sava
reveneau de la mănăstirii şi preoţi, ajungându-se la suma de
15.250 de taleri. În fruntea Epitropiei de la Academia
Domnească, era mitropolitul, ajutat de Episcopul de Buzău,

5 . Ibidem, p. 1273-1274.
6 . Ibidem, p. 175.
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boierii Dumitrache Ghica, Radu Văcărescu, Pană Filipescu şi
Ianache Văcărescu.1
După reorganizarea Academiei Sf. Sava din Bucureşti, profesori
renumiţi au predat la această instituţie. Menţionez doar câţiva,
precum Manase Eliade, Neofit Cafsocalivitis, Teodor din
Drista, Pantazi Turnavitu, Atanasiu Latinul.2
Pătruns de idei pedagogice europene, planul domnitorului
Alexandru Ypsilanti prevedea în hrisovul domnesc din 1776,
abolirea pedepselor corporale, înfiinţarea de biblioteci şcolare
şi obligativitatea ucenicilor de a purta uniforma şcolară.
Reorganizarea ĩnvaăţământului a dus la apariţia de noi şcoli în
limba română şi refacerea celor existente în perioada din anii
1775-1782, în Ţara Românească. Datorită acestei reforme
şcolare se introduc discipline laice în planul de învăţământ (
istoria, geogrfia, anatomia, fizica, chimia), se încadrau medici
şcolarii şi se înfiinţau şcoli de muzică ,3 hotarnici , spiţeri.
De exemplu la sfârşitul anului 1780, existau în Ţara
Românească cel puţin 20 de şcoli în limba română, deşi în
1775 erau doar 2 şcoli!
Alexandru Ypsilanti a avut şi alte proiecte , din păcate
vremurile de atunci au amânat punerea lor în practică. Aici aş
menţiona întemeierea unei Academii de drept la Bucureşti,
construirea de 18 şcoli săteşti şi 3 cămine pentru ucenici.
Măsurile luate de domnitorul Alexandru Ypsilanti în domeniul
învăţământului a favorizat şi încurajat cultura în limbile
română, slavonă şi greacă.
Cultura română, slavonă şi greacă cunoaşte o revigorare în
timpul domnitorului Alexandru Ypsilanti. Spre deosebire de
cultura slavonă sau românească, care erau într-o stare de
amorţire şi de umbră, limba greacă s-a întins şi a cuprins
aproape toate sferele manifestării, ce se suprapune lor. Cultura,
gândirea şi limba greacă s-a introdus în zilnica întrebuinţare a
boierilor, devenind limba saloanelor şi a schimbului de idei
revoluţionare, cuprinse slujbă bisericească, în mănăstirile şi
bisericile bogate, devenind organul cugetării în şcolile
domneşti, în hrisoave domneşti şi produceri literare.
Totuşi, limba românească era la putere, fiind vorbită în
lăcaşurile de cult sărace, de ţărani, în şcoli, scrisă în
documentele oficiale, actele private şi scrierile istorice.
Sub îndrumarea domnitorului Alexandru Ypsilanti, se publică o
serie de lucrări. Printre acestea evidenţiez:
Cele 12Minee (1775-1781)4;
Sf.Teodor Studitul, Cuvinte (1778);
Psaltire (1778);
Pedagogia lui Iosif Moesiodax (1779) intitulată ,,Studiu asupra
pedagogiei copilului’’
Cazania (1780);
Sf. Efrem Şirul. Cuvinte şi învăţături (1781);
Liturghia (1781).
- Letopiseţul lui Mihalache Neculce (care descrie
domnia domnitorului Alexandru Ypsilanti);

- Cronica anonimă ( 1782), unde descrie fuga fiilor lui
Alexandru Ypsilanti;
Considerat un protector al culturii, domnitorul Alexandru
Ypsilanti a fost un promotor la publicarea de cărţi religioase şi
laice.
Alexandru Ypsilanti a făcut un amplu program de codificare şi
modernizare a justiţiei.
Pornind de la nevoia înfiinţării unei instanţe care să aibă
competenţa judecării locuitorilor Ţării Româneşti, indiferent de
avere, dar folosind şi condiţiile propice create prin tratatul de
la Kuciuk-Kainargi, domnitorul Alexandru Ypsilanti a
implementat o reorganizare a justiţiei muntene.
Prin hrisovul cu ponturi din 15 septembrie 1775, erau stabilite
îndatoririle Divanurilor şi se creau noi departamente, organizate
ierarhic, care erau diferenţiate pe cauze penale, comerciale şi
civile.5
Prin hrisovul domnesc se stabileau următoarele patru instanţe:
1.Isprăvnicia şi Judecătoria de judeţ6, care avea competenţa
de a judeca pricinile civile ivite între ţăranii clăcaşi şi cele
penale mărunte.
Această instanţă era formată dintr-un judecător şi logofăt.
2. Cele două departamente , de 7 şi de 8, care erau civile.
Această instanţă era compusă din două departamente egale în
grade, formate din 7, respectiv 8 judecători, precum şi
departamentul vinovaţilor. Departamentele 7 şi 8 avea
competenţa de a judeca cauzele neĩnţelegilor dintre mari boieri
şi apelurile contra hotărârilor instanţelor de judecată.
3. Divanul veliţilor boieri, era a treia instanţă pe scară
ierarhică, care judecă procesele dintre boieri.
În primul apel se judecau apelurile contra hotărârilor date de
cele două departamente, adică 7 şi 8, şi în al doilea apel se
discuta cauzele judecate în prima apelare la cele două
departamente.
Această instanţă era formată din boieri de clasa a I-a şi mazili
veliţi.
4.Divanul Domnesc, era instanţa supremă de judecată.
Această instanţă judeca procesele civile şi penale de
însemnătate dar şi apelurile contra celorlalte hotărâri a primelor
3 instanţe de judecată.
Judecătorii erau recrutaţi din boieri mazili, începând cu cei mai
mari din treaptă I pentru Divanul veliţilor boieri şi continuând
cu ceilalţi pentru restul instanţelor de judecată.
Hrisovul domnesc din 1775 specifica amănunţit felul cum se
ţineau şedinţele de judecată şi ĩndadoririle judecătorilor.
Judecătorii se strângeau la departamente dimineaţa la ora 8,oo şi
stăteau să judece pricinile până la ora 15,00, având obligaţia de
a cerceta cu cea mai mare seriozitate plângerile fără pizmuire şi
nepărtinire pentru a face dreptate. 7 În caz contrar erau aspru
pedepsiţi!
Prin această reorganizare judecătorească, hrisovul domnesc a
explicat competenţa şi modul de organizare al fiecărui
departament, stabilindu-se judecătorilor responsabilităţile
necesare pentru a judeca cu mintea şi nu gândurile după

1 . Arh. Stat. Bucuresti, ms 3, f. 302-306; Diplomatice 61.
2 . Aceastia primeau bani in funcite de performatele lor, aceste salarii variind intre 30-50 de taleri.
Biblioteca din Turnu Severin, Manuscris nr. 23.389, f. 4.
3 . La 15 august 1780 mitroplitul Grigore II cere domnitorului sa aprope infiintarea unei scoli de muzica
langa biserica Serban-Voda din Bucuresti.Domnitorul aproba aceasta cerere.Arh. Ist. Centr. Mitroplia Tarii
Romanesti, 169/15.
4 . Aceastea se gasesc in Biblioteca Academiei Romane. Glase bibliografice, in BOR, anul LIV, nr. 11-12,
p. 694-696.

5 . Vezi Dimiu R, Primele hrisoave pentru organizarea judecatoreasca ale lui Alexandru Ipsilanti in Tara
Romaneasca in ,, Studii si cercetari juridice’’, 1975, vol. XXI, p. 385.
6 . Azi se numeste Tribunal, vezi Cernea E, MorcutE, Istoria statului si dreptului romanesc, Editia a V-a,
Bucuresti, p.25
7 .Prin hrisovul domnesc din 5 iulie 1775, Alexandru Ipsilanti a dat ordin ca parcalabii de sate s afaca un
jug la biserica si cei care dintre sateni nu mergeau la biserica I se dadea preotului la mana puterea sa-l puna
in jug. Daca vinovatul nu accepta, acesta era judecat de slujbasii domnesti si inchis in temnita.Vezi Dimiu
R., Op.cit,vol. XXI p. 400.
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favoruri. Cei care primeau bani de la cei judecaţi erau excluşi
definitiv din instituţie.
Alexandru Ypsilanti, constantând lipsa unei pravile în care să
fie codificat şi obiceiul pământului- ceea ce dădea naştere la
abuzuri din partea judecătorilor iar dreptatea nu se faceadomnitorul a dat dispoziţii ĩncă din tomana anului 1775, să se
cerceteze toate pravilele vechi şi să se includă într-o nouă
pravilă.
Această nouă pravilă a fost elaborată în decusrs de cinci ani de
patru jurişti, 1 fiind cel mai complet cod de legi din perioada
fanariotă, care va prelua integral organizarea instanţelor de
judecată cuprinsă în Hrisovul de ponturi.
Până la tipărirea noii pravile, domnitorul Alexandru Ypsilanti,
recomanda judecătorilor să folosească Hrisovul de ponturi;
totodată prin Hrisovul de ponturi, s-a constituit o instanţă penală
nouă denumită Criminalienul, tradus Departamentul vinovaţilor.
Era de fapt un început de organizare separată a instanţelor de
judecată după natura cauzelor. În cazul când se pronunţa
pedeapsa capitală, hotărârile acestei instanţe puteau fi supuse
revizuirii Divanului Domnesc. Tot pe linia separării puterilor în
stat, hrisovul domnesc prevedea separarea puterii judecătoreşti
de cea executivĩ în plan local. Astfel, ispravnicul de judeţ nu
mai avea dreptul de a judeca pricini, acesta rămânea doar cu
atribuţii administrative!
Documentul fundamental al domnitorului Alexandru I.
Ypsilanti care modernia justiţia din temelii a fost Pravilniceasca
Condică.
Acest cod de legi reglementa organizarea instanţelor
judecătoreşti şi simplifica procedura de judecată, având drept
izvoare Basilicalele 2 , Obiceiul pământului şi principiile
moderne de drept european din doctrina occidentală cuprinse în
operele lui Montesquieu 3 şi Beccaria.4
Deşi autorii acestei culegeri de legi şi traduceri, nu sunt numiţi,
se pare că printre aceşti jurişti s-a aflat şi Enăchiţă Văcărescu,
un bun cunoscător al dreptului roman, al Obiceiului pământului
şi concepţiilor moderne ale dreptului occidental european.
Tipărit în două limbi, greceşte şi româneşte, în cadrul
tipografiei de la Izvorul Tămăduirii de la Cişmea, acest
document a fost promulgat de Alexandru Ypsilanti în data de 1
septembrie 1780.
În limba greacă, acest cod purta titlul de ,,Mic manual de legi
despre bună orânduială şi datoria fiecăruia din instanţele şi din
slujbele Principatului Valahiei, privitoare la cârmuire’’ iar în
limba română era menţionat ca ,, Pravilniceasca Condică,,.
Motivul pentru care a alcătuit acest cod de legi, e explicat de
însuşi domnitorul Alexandru Ypsilanti în prefaţa acestui
document. El explica că muntenii ,,având drept norma juridică
pravilele dar şi obiceiul pământului arată că nici pravilele, nici
vechimea obiceiurilor nu pot menţine orânduiala, şi de aceea
trebuie un nou cod care să reglementeze acest lucru...’’.5
1 .Acestia au fost: Ştefan Raichevich, Franz I. Sulzer, Mihail Fotinopol, Dimitrie Panaiotekis.
Pravilniceasca Condica, 1780, Editie critica, Bucuresti, 1955, p. 3.
2 .Cod de legi romano-bizantine, initiat de imparatul bizantin Leon al VI-lea, in care era impartit in capitole
precum dreptul bisericesc, normele de procedura,dreptul civil, institutiile dreptului public,infractiunile si
pedepsele. Vezi Ioan Bitoleanu,Introducere in istoria dreptului,Bucuresti 2008, p.7.
3 . Iluminist francez, baronul Charles de Montesquieu (1689-1755), era magistrat, presedinte de tribunal in
provincie, Bordeaux. Lucrarea cea mai importanta a fost ,, Despre spiritul legilor’’. Vezi Andrei Pipppidi,
Monica Dvorski, Ioan Grosu, Manual de istorie, clasa a VI-a, Editura Corint,Bucuresti,1996,p. 127.
4 . Cezare Beccaria (1738-1794), a fost jurist, economist si publicist Italian. Lucrarea de baza a fost
,,Despre infractiuni si pedepse’’, Ioan Bitoleanu, Op.cit., p. 14.
5 . Mititelu Catalina, Pravilniceasca condica intre traditie si inovatie, in ,,Analele Universtitatii Ovidius,
nr.1, 2003, p. 11-22, Constanta.
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Însăşi prefaţa acestui cod de legi scria aceste cuvinte:
,,Adevărul şi Dreptatea’’ ceea ce se explică faptul că domnitorul
dorea cu adevărat reorganizarea societăţii româneşti şi aplicarea
legii în Ţara Românească.
Pe ansamblu, Manualul juridic 6 a lui Alexandru Ypsilanti
conţine:
norme privind organizarea instanţelor de judecată;
drept civil7;
organizarea administrativă;
raporturile dintre boieri-ţărani clăcaşi8.
Potrivit acestui cod, martorii depuneau jurământ bisericesc că
nu vor tăinui adevărul,iar orice persoană putea fi martoră la
proces. Biganii erau pedepsiţi aspru, la fel şi desfrânaţii şi
ucigaşii.
Alte prevederi din acest cod:
-persoanele juridice se numeau tovărăşii;
-se introducea arbitrajul comercial;
- esre legalizat sistemul de împrumut în bani a zarafilor;
- stabilea zestrea familiei;
-organizarea epitropiei;
-protimis9;
-chezaşie şi dobândă;
-baniţa era reglementată la 22 de ocale.
Totodată a fost creată funcţia de Vel Aga10, care avea la el
acasă, judecătorie şi închisoare.

Soldat al Agiei (1777)
Numeroşi boiernaşi primeau scutiri de taxe domneşti, devenind
posluşnici şi scutelnici. Clăcaşul putea lua un lot de pământ,
unde îşi putea construii o casă şi puteau cultiva doar viţă de vie
sau alte culturi agricole dar numai cu aprobarea boierului.
Prin aceasta legiuire s-au adus considerabile îmbunătăţiri în
organizarea justiţiei în dreptul procesural, sub influenţa
iluminismului european occidental.
Ca o expresie a valorii acestui cod de legi, prevederile acesteia
s-au aplicat până la data de 1 septembrie 1818, când s-a adoptat
Codul Caragea, dar abrogat abia la 1 ianuarie 1865, când a intrat
în vigoare Codul civil roman, semnat de domnitorul României,
Alexandu Ioan Cuza.

6 . Editia oficiala nu are decat un singur titlu in greceste care incepe prin cuvintele ,, Mica constitutie’’sau
,,Mica randuiala judiciara’. Initial, in romaneste nu s-a dat nici un titlu ; abia intr-u document din 1791, o
intalnim cu titlu ,, Pravilniceasca Condica’’. Vezi Gheorghe Cosnean, Evolutia justitiei militare in
Romania, teza de doctorat in drept, Chisinau, 2005, manuscris.
7 . Aici iese in evidenta faptul ca se reglementa mostenitorea care revenea fiecarui membru din familiesau
faptul ca femeia vaduva putea sa se recasatoreasca dupa 6 luni, la cele din zona rurala si 12 luni pentru cele
din targuri. Mititelu Catalina, op.cit, p. 13.
8 . Dijma era stabilita la 10%; intareste dreptul boierului asupra mosiei; boierul alegea pamantul cel mai
bun si avea dreptul d emonopol la moara, carciuma, pescuit;claca era stabilita la 12 zile/ an, repartizate
trimestrial sau echivalent in banise interzicea ca membrii aceleasi familii de robii tigani sa fie impatiti la
diversi stapani;reconfirma pricipiul liberei invoieli;clacasii avea dreptul de a se muta d epe o mosie pe alta;
Pravilniceasca Condica, p. 234.
9 . Se refera la mostenitori , care primeau averea in functie de rudenie in urmatoare ordine:rudele
devalmase, rudele simple, devalmasii fara rudenii, vecini,creditori. Pravilniceasca Condica, p. 123.
10 . Desi infiintata din 1775, ea va avea putere mai mare dupa 1780, judecandu-se contraventiile si
delictele mici de targ. Era un tribunal mixt format din Aga si un boier judecator.Idem, p. 124.
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În domeniul administrativ măsurile sunt evidenţiate prin
reorganizarea poştei, armatei, dar şi înfiinţarea Cutiei milelor
sau a orfanotrofiei.
Reorganizarea poştei a fost influenţată odată cu dezvoltarea
transportului public şi necesitatea de a aduce bani bugetului de
stat.
Potrivit hrisovului domnesc de reorganizare a poştei din
octombrie 1775 se prevedea:
-organizarea amănunţită a dotării şi funcţionării menzilurilor;1
-stabilirea tarifelor pentru transportul persoanelor şi mărfurilor
2;
-ĩn fruntea menzilurilor era câte un Căpitan de menzil, ajutat de
bicigaşi,3beşlii,4 şi surugii;5
- stabileau atribuţiile poliţieneşti ale căpitanilor de menziluri,
care aveau grijă de securitatea drumurilor;
-staţiile de poştă6 erau dotate cu clădiri şi anexe;
-personalul poştei era considerat a face parte din sistemul de
stat;
În fruntea Poştei,erau desemnaţi doi hatmani, având sediul la
Bucureşti, fiind direcţi subordonaţi domnitorului.
Pentru o mai buna organizare şi administrare a instituţiilor
statului, Alexandru Ypsilanti înfiinţa Epitropia Obştirii.
Epitropia Obştirii era alcătuită din patru mari boieri de la Vel
Clucer la Vel stolnic, care conduceau cele patru secţiuni ale
acestui departament.
Aceste patru secţiuni ale Epitropiei Obştiri erau:
1.Podurile şi cişmele;
2.Şcolile;
3.Cutia milelor7 ;
4. Orfanotrofia.8
În 12 aprilie 1775, Alexandru Ypsilanti stabilea printr-un
hrisov, scopul, veniturile şi modul de functţonare a Cutiei milei.
Toţii locuitorii, erau obligaţi să cedeze părţi de moştenire, în
funcţie de stabilirea autorului testamentului.
În cazul clericilor decedaţi fără testament, Cutia prelua o treime
din moştenire. În cazul mirenilor, întreaga avere, dacă nu exista
nici un moştenitor; o treime dacă erau moştenitorii, nu erau
copii decedatului şi o cotă parte, dacă legătarii erau copii
legitimi. Preoţii şi diaconii trebuiau să contribuie cu un taler şi
jumate, în fiecare lună la bugetul Cutiei Milei.
1 . Statii de posta situate pe principalele drumuri din Tara Romaneasca. Luchian Ionela, Stramosii codului
rutier , Timpolis, anul III, nr. 401, din 24-26 XI 2003.
2 . Calatorii mergeau in niste carucioare joase numite podorojne, foarte putin confortabile, dar trase cu
iuteala de sase cai, indemnati cu chiote naspraznice de surugii. Viteza acestor vehicule a impresionat pe
totii strainii care au vizitat Tara Romaneasca; se pare ca posta din Tara Romaneasca era cea mai rapida si
sigura din Europa, dar din cauza drumurilor si rapiditatii, aceste vehicule se stricau des pe drum iar
pasagerii ajungeau la destintaie franti de oboseala si ametiti de zdruncinaturi. Idem, Luchian
Ionela,Stramosii codului rutier,Timpolis, anul III, nr. 401, 24-26 XI 2003.
3 . Erau ingrijijitori de cai.Vezi www.vocabular.ro
4 . Curier domnescVezi www.vocabular.ro
5 . Cei care conduceau vehiculele postei.Vizitiu.Vezi www. vocabular.ro
6 . Termenul posta deriva de la participiu feminine al verbului ponere, adica a pune.Posita desemna releul
unde se aflau caii pentru schimb, pregatit pentru drum. www. vocabular.ro
7 .Un fond pentru sprijinirea operlor de ajutorare a sarcilor si alimentat de taxele impuse de mitropoliti si
episcope la inscaunarem, de boieri cu ocazia instalarii ca dregatori, prin impunerile arendasilor postei, ale
cumparatorilor d epasune, amenzi, tax ape crasmarit, amenzile judecatoresti la care este condamnat sotul
impotriva carora s-a pronuntat divortul. Alina Alexe,Cutia milei,in Gandul/ 2 februarie 2007.
8 . Spirit intreprinzator si filantropic in acelasi timp. Alexandru Ipsilanti a hotarat infiintarea unui azul
pentru copii orfani, sub ingrijirea Mitropoliei Ungro-Vlahiei si al Consiliului celo 8 boieri. Domnitorul
oferea 6000 de lei/anual; avea doua sectii:

a.
b.

Una pentru 100 de baieti, sub protectia Manastirii Balasa;

Alta pentru 100 de fete, sub ingrijirea Man. Antim.
Pentru selectionarea copiilor orfani se ocupa Secretarul Marelui Aga.
Copii erau crescuti din pruncie pana la 14 ani , apoi erau angajati la Palatul Domnesc sau infiati
de persoane fizice. Vezi Constantin C. Giurescu, Istoria Bucurestiilor. Din cele mai vechi timpuri pana in
zilele noastre, Bucuresti, 1966, p. 342.
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În sarcina acestei instituţii mai cădeau supravegherea spitalelor,
lazareturilor 9 , organizării şi funcţionării breslelor,
aprovizionarea cu alimente a capitalei şi prevenirea incendiilor.
Pentru prevenirea incendiilor, se înfiinţă în acest sens o echipă
de tulumbagi sau pompieri. Ţnitial primele trupe de tulumbagii
au apărut în Bucureşti apoi în Craiova şi Piteşti. Astfel,
Divanul Domnesc, prin semnătura domnitorului a dat potrivit
hrisovului domnesc în ,, grija focurilor ......în seama podarilor
oraşelor, care aveau datoria de a interveni în grabă în astfel de
situaţie..’’10
Alte măsuri iniţiate de Alexandru Ypsilanti,a evidenţiat o
preocupare deosebită pentru stabilitate politică şi economică în
Ţara Românească.
În acest sens, se înfiinţă vămi domneşti, numite schele 11 .
Schele noi apar la Dunăre- Zimnicea, Islaz, Turnu- Carpaţi,
Râureni şi Predeal.
Totodată printr-un hrisoh domnesc, Alexandru Ypsilanti
interzicea locuitorilor din oraşe de a da pomană cerşătorilor.
Reorganizează administrativă din Ţara Românească, este
amplă , deoarece ţara era împărţită în judeţe12 şi 136 de plăşi.
Pentru apărarea Ţării Româneşti în interior şi exterior,
domnitorul Alexandru Ypsilanti reorganiza armata.
Potrivit organizării inţiate de domnitor, armată era împărţită în
două corpuri:
a. Oastea din înăuntru,era formată din 10 căpitănii, având
1700 de oşteni, sub comanda Vel-Spătarului şi Vel-Agăi. În
fiecare judeţ armată era condusă de un polcovnic, subordonat
celor doi mai înainte citaţi.
b. Oastea din afară sau grăniceri, aflaţi sub comanda Marelui
Vătaf, însumând aproximativ 400 de ostaşi.
Un corp aparte erau arnăuţii, care erau garda personală a
domnitorului, fiind într-un nr de 300-350! Pentru dezvoltarea
comerţului, domnitorul investeşte în repararea drumurilor şi
podurilor din marile oraşe muntene.13
Tot în timpul domniei sale apar noi aşezări umane ( Buzău,
Cărbuneşti, Slănic-Prahova şi Mizil), dar dispare Oraşul de
Floci.
Pentru o mai bună funcţionare administrativă, Alexandru
Ypsilanti înfiinţa dregătoriile de Vel Logofăt de Ţara de Sus
şi Vel Logofăt de Ţara de Jos.
Om milos şi filantrop, Alexandru Ypsilanti a oferit scutiri de
taxe, danii în bani şi produse locuitorilor săraci.
Alexandru Ypsilanti a fost primul domnitor din Muntenia , care
a lansat o mare campanie de săpături arheologice, privind
recuperarea unor obiecte geto-dace. Particularii, care se ocupau
cu recuperarea obiectelelor de podoabe geto-dace erau obligaţi
ca 50% din bunurile găsite să le cedeze domniei 14 , restul le
reveneau lor.....

9 . Spitale izolate pentru personae contaminate de ciuma. Vezi Dex. Online.ro
10. Otilia Balinisteanu, Primii pompieri din Romania, in Lumina de duminca, 7 iulie 2007.
11.Cei insarcinati cu controlul punctelor vamale si cu incasarea vamilor se numeau schileri; pentru
prinderea contrabandistilor s-au format corpul martologilor, avand in frunte un capitan. Vezi D.Z. Furnica,
Din istoria comertului la romani, Bucuresti, 1908, p.III.
12 .Erau 17 judete: Slamramnic/ Focsani, Buzau/Buze, Sacuieni,Prahova, Ialomita, Dambovita, Ifov,
Muscel, Arges,Vlasca,Teleorman,Olt, Romanati, Valea, Sil, Gorj, Mehedinti. Vezi Giurescu C.C, Istoria
romanilor, vol. III, p. 345.
13 . Hurmuzaki, Documente,XV/III, p. 1739.
14 . Vezi Valentin Laurentiu Gheorghiu, Aurul dacic-o istorie gloriaosa furata, in revista ,,Flacara’’nr. 5,
mai 2007.
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Primele trei sămi,erau de câte un galben fiecare, erau pentru
acoperirea cheltuielior generale din Ţara Românească iar sama
a IV-aa era destinată plăţii haraciului şi altor cheltuieli pentru
cetăţile turceşti de la Dunăre.
Aceste măsuri au întărit statul muntean în interior, iar
Alexandru Ypsilanti a putut să ducă o politică îndrăzneaţă în
exterior.

Grăniceri români.
Înnoirea ansa cea mai importantă a fost în sistemul fiscal.
Alexandru Ypsilanti motiva astfel schimbările
ările introduse de el
printr-un
un hrisov domnesc deorece el ,,văzând neorânduielele cu
care se aduna dăjdiile, înmulţirea şferturilor şi încurcătura
socotelelor, după care sărmanii creştini nu erau scutiţi măcar o
zi de supărările tacsidarilor (adunătorii de bani); văzând ca ea
aceasta sporise la o neomenie nesuferită din pricina căreia ţara
au ajuns în starea cea mai tristă mai de jălit; voind deci domnia
mea ca să punem şi aeasta în oare-care
care îndreptare, să înlesnim
pe toţi şi să mângâiem pe cei sărmani, spre
re binele şi fericirea
tarei şi spre vecinica noastră pomenire; sperând tot odată că se
va tămădui şi scăderea numărului locuitorilor prin înmulţirea
lor, domneşte, hotărâm că să nu se scoată mai mult de trei ori
pe an dare câte un galben şi o alta dare ppentru haraciul
împărătesc. Aceste dări să nu se mai numească şferturi ci să se
zică sămi, adecă pervi-samă, ftori-samă,
samă, treti
treti-samă şi sama
dărilor’’.1
De asemenea, Alexandru Ypsilanti rânduia dările
meşteşugarilor, boierilor, mazililor şi negustorilor. A
Aceştea
plăteau de două ori pe an, o dare de Sf. Gheoghe şi alta de
Sf.Dimitrie; darea haraciului se dădea într-un
un timp cu ţara.
Adunarea banilor se făcea prin orânduiala sumelor ce trebuiau
să plătească fiecare sat după numărul locuitorilor, rămânând cca
repartiţia asupra fiecărui cap să se facă prin cislă.
Prin noua reformă fiscală se reducea o serie de dări, cum ar fi
ca oireritul, 2 vinăriciul, 3 darea domniei, 4 pârpăr, 5 fumăritul
bălţilor 6 ;
alte dări au fost desfiinţate, cum ar fi ploconul
steagului,, seama mare, seama mică, peşcheşul Bairanului, darea
gloabei.Acestea au înlocuite cu o dare fixă de 10 lei pe an, pe
cap de contribuabil, plătibila în patru sămi, de câte 2 lei şi 50
de bani, adăugându-se
se la fiecare sfert, câte 10 bani pentru
strângerea dării.
Potrivit reformei fiscale, se desfiinţa sistemul sferturilor
introdus de Constantin Mavrocordat7, revenindu
revenindu-se la sistemul
fiscal al domnitorului Constantin Brâncoveanu. Noile dări se
numeau sămi şi erau în număr de patru.
Acestea sămi erau percepute
cepute în următoarele perioade: Sama a II
a(25 aprilie), Sama a II-a (10 iulie), Sama a III-aa (1 octombrie),
Sama a IV-a (12 decembrie).

1 . A.D Xenopol, Istoria romanilor, vol. V, p. 128.
2 .Perceput pe numarul de ovine, care a fost redus de la 16, 5 la 12 bani. Mihai Tipau.
Tipau.op. cit, , p. 88.
3 . Taxa pe produsele alcoolice. Hurmuzaki, XIV/ III, p. 203-206.
4 . Redusa cu 1 leu. Ibidem.
5 . Darea care se platea la mal sau port .Ibidem.
6 . Dare platita de locuitorii care pescuiau peste pentru hrana. Ibidem.
7 . Domn de de 11 ori, in Moldova si Tara Romanesca, a intiat
at o mare reforma fiscala , avand scop
restructurarea sistemului de impozite si a diverselor categorii de contribuabili.Impozitul era platit anualin
patru rate, numite sferturi. Mihai Tipau, op.cit,. p. 104-105.
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Arnăut
Împreună cu prinţul
rinţul Constantin Moruzzi, domnul Moldovei,
Alexandru Ypsilanti, au finanţat construirea a două corăbii
pentru navigaţia pe Dunăre şi Marea Neagră .8
Acest galion, lung de 41,5 de coţi, a fost înarmat cu 6 tunuri şi
a fost construit sub directa supraveghere
supraveg
a postelnicului
Dimitrie Şuţu. Numai că odată terminat galionul, acesta a fost
trimis la Constantinopole.
Aici, autorităţile otomane, au contatat cu stupoare, că nava nu
era terminată în întregime: cămările nu erau lucrate, lipseau
cabinele şi tunurilor.
rilor. Domnitorul a trebuit să mai scoată ĩncă
100 de pungi.9
Cheltuieli nejustificate, dacă ne-am
am lua după tratatul de la
Kuciuk-Kainargi,
Kainargi, care interzicea alte cheltuieli, ale Munteniei,
în afară de tribut....

Contribuții
ții punctuale privind demersurile
diplomatice europene întreprinse de Vasile
Alecsandri în slujba Unirii de la 1859
reflectate în paginile revistei Transilvania
Dragoș
Drago CURELEA - Sibiu
Sfera demersurilor şi a evenimentelor politice,
militare
itare şi diplomatice, pe care Europa le-a
le cunoscut în
perioada dintre 1848 – 1875, a determinat mutaţii de seamă
în raporturile dintre marile puteri şi îndeobşte în ceea ce
priveşte spectrul relaţiior politico-diplomatice
politico
şi al
alianţelor continentale, precum
cum şi la nivelul activităţilor
politice din interiorul marilor puteri, într-un
într
secol,
romantic, revoluţionar şi identitar, cunoscut ca fiind cel al
naţiunilor în afirmare.

8 .In 1780 , un calator polon vedea la gura Siretului doua vase ; acestea se numeau galioane si aveau o
lungime de 25 m, inarmate cu 6 tunuri.Vezi Calatori straini in Tarile Romane,
Romane vol.IX, p. 123.
9.Numai pentru contruirea galionului domnitorul cheltuise 300 de galbeni. Numai ca Dimitrie, furand 100
de pungi lucrarile nu au fost terminate, ajungand la Constantinopole neterminat. Tunuri, de exemplu sau
cumparat tocmai din Suedia! Hurmuzachi,Documente,XIV,p.
,XIV,p. 1237-1238.
1237

Lohanul nr. 33, martie 2015

Istorie
n acest cadru se va afirma şi naţiunea română, în sensul
identităţii sale istorice şi a obţinerii unităţii sale, şi
recunoaşterii acesteia. Într-un context european, care se
derula adeseori în defavoarea noastră, unirea principatelor la
1859 a fost rezultatul abilităţii politice remarcabile a elitei
româneşti, impregnată de crezurile paşoptiste şi în special de
dorinţa înfăptuirii unirii dintre Moldova şi Ţara Românească. În
acest complex joc al intereselor, elita este chemată să realizeze
Unirea – actul unirii fiind planificat şi urmărit cu stăruinţă între
1848 şi 1859. În galeria diplomaţilor perioadei preunioniste şi în
perioada imediat următoare se disting nume celebre precum ar
fi: Vasile şi Ioan Alecsandri, Costache Negri, Ion Bălăceanu,
Dimitrie Brătianu, Toedor Callimachi-Paleologul şi mai puţin
cunoscutul Ludovic Steege. Dintre activitatea aceştora, merită
subliniată, în fond resubliniată şi analizată activitatea
internaţională în favoarea recunoaşterii Unirii a scriitorului de la
Mirceşti.

Î

Scriitor şi diplomat prin excelenţă, Vasile Alecsandri s-a
afirmat în momentele istorice de certă anvergură pentru
întemeierea şi recunoaşterea oficială a naţiunii române. Adept al
principiluisuveranităţii poporului şi al celui privind egalitatea
dintre popoare, a fost pe deplin conştient că principiile acestea
prefigurau noi dimensiuni şi noi conflicte în planul relaţiilor
internaţionale, pe fond prin aplicarea acestora se reconfigura o
hartă mai veche a Europei statutată la Viena în 1815 în temeiul
Sfintei Alianţe.1
Atât Vasile Alecsandri, cât şi Costache Negri,
afirmându-se ca adepţi ai afirmării intereselor naţionale
româneşti în plan imediat, pe calea negocierilor şi a tatonărilor
diplomatice, mai presus de ambiţii personale şi de patimi
politice subsidiare. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza în
decursul unui răstimp de trei săptămâni, ]n ianuarie 1859 atât ca
Domnitor al Moldovei, cât şi ca domn la Bucureşti, împlinea un
mai vechi deziderat politic şi naţional al elitei paşoptiste, fiind
în fond demersul nodal al istoriei moderne pe care se va edifice
România ulterioară. Fără o clipă de pregetare, susţinători pe faţă
ai noului domnitor, atât Vasile Alecsandri, precum şi Costache
Negri, sau afirmat ca diplomaţi oneşti şi de binemeritată
încredere ai Domnitorului Cuza. În perioada imediat următoare
alegerii sale, Alexandru Ioan Cuza şi-a fundamentat deciziile pe
sfaturile pertinente şi deloc interesate ale celor doi. 2
Reconfirmat de domnitor în calitatea de ministru pentru
Treburile din Afară, Vasile Alecsandri îl propune pe 26 ianuarie
1859 pe Costache Negri, pentru a reprezenta interesele
Principatelor Unite pe lângă Sublima Poartă, misiunea

1 Ciachir Nicolae, Istoria popoarelor din Sud-estul Europei în perioada modernă, vol. II, Editura Oscar
Print, Bucureşti, 1998, p. 216-219; Vitcu Dumitru, Diplomaţii Unirii, Editura Academiei, Bucureşti, 1979,
p. 64; Marta Anineanu, Catalogul corespondenţei lui Vasile Alecsandri. Corespondenţa inedită, Editura de
Stat, Bucureşti, 1957, p. 34-35;.
2 Marta Anineanu, Catalogul corespondenţei lui Vasile Alecsandri. Corespondenţa inedită, Editura de

delegatului Principatelor la Constantinopol fiind extrem de
delicată, tocmai de aceea se impunea pentru această funcţie
înainte de toate un om onest, un caracter înalt şi demn, deoarece
în sarcina şi atenţia acestuia cădea responsabilitatea
recunoaşterii dublei alegeri şi obţinerea investiturii pentru
domnitorul Principatelor Române.3 Învestit de principele Cuza
cu o serie de scrisori autografe de acreditare, Vasile Alecsandri
îşi începu misiunea sa diplomatică, pe lângă suveranii statelor
apusene 4, fiind pe deplin conştient de suprema
responsabilitatea care îi revenea. La începutul lunii februarie
1859, părăsea încă odată Iaşi-ul, urmărind a-şi prezenta
scrisorile de acreditare la Paris, Londra şi Torino.4
Ajuns în capitala Franţei, diplomatul român obţinu o
întrevedere cu şeful diplomaţiei franceze din acea epocă şi
principal consilier al împăratului Napoleon al III-lea, contele
Walewski, căruia scriitorul român, în calitatea sa de mesager al
principelui Cuza, i-a evidenţiat în discuţii sinceritatea dorinţei
de unire a românilor, respectiv legitimitatea dublei alegeri,
decizia românilor şi a domnitorului acestora de a nu mai da
înapoi, indiferent de impedimente şi consecinţe care ar apărea.
Totodată Vasile Alecsandri şi-a exprimat pe lângă Ministrul
afacerilor externe al Franţei, speranţa în concursul nemijlocit în
continuarea al Franţei, faţă de cauza românilor şi faţă de
alegerea dublă a principelui Cuza, ca unic domnitor în ambele
Principate, totodată, exprimându-şi nădejdea în obţinerea unei
întrevederi cu împăratul Franţei. Într-o primă etapă a audienţei,
contele Walewski s-a arătat rezervat, nedând lui Alecsandri nici
asigurări, nici indicaţii5, limitându-se în a-i înlesni mesagerului
statului român o audienţă la împărat.6
Desfăşurându-se sub bune auspicii, la 13 februarie
1859 deşi Vasile Alecsandri însuşi nu se aştepta la aceasta, între
cei doi interlocutori se legă un impresionant schimb de opinii,
adeseori împăratul arătându-se deschis în favoarea românilor,
însă nu fără oarecare rezerve chiar în optimismul său. Surprins,
poetul, se arătă circumspect şi rezervat, intuind cu clarviziunea
care l-a caracterizat, că tot acest sprijin verbal, vehement şi pe
faţă acordat, ascundea în subsidiar politica comună a Franţei şi

3 Emil Bogdan, Prietenia şi colaborarea literară dintre Costache Negri şi Vasile Alecsandri, Editura
pentru Literatură, Bucureşti, 1962, p. 22; Dan Berindei, Epoca Unirii, Editura Academiei, Bucureşti, 1979,
p. 272; Idem, Din începuturile diplomaţiei româneşti moderne, Editura Academiei, Bucureşti, 1965, p.
183. Ion Bodunescu, Diplomaţia românească în slujba independenţei, Editura Junimea Iaşi, 1978, p. 6373.
4 Raoul V. Bossy, Agenţia diplomatică a României în Paris şi legăturile franco-române sub Cuza Vodă,
Editura Fundaţilor Regale, Bucureşti, 1931, p. 164-166; Dumitru Vitcu, Diplomaţii Unirii, op.cit., p. 6064; Dan Berindei, Înfiinţarea agenţiei diplomatice a Principatelor române la Paris, în Studii şi articole de
Istorie, nr. 6, 1960, p. 99-119.
5 Diplomaţi iluştri, vol. II, Editura Politică, Bucureşti, 1970, p. 86; Nicolae Corivan, Viaţa lui Vasile
Alecsandri, Editura Imprimeriei Universităţii din Iaşi, 1977, p. 251; Marcel Emerit, Une conversation entre
l’ empereur Napoleon III el Basile Alecsandri în Revue historique de sud-est europeenne, anul V, nr. 7-9,
iulieseptembrie 1928, p. 232.
6 Dumitru Vitcu, Diplomaţii Unirii, Editura Academiei, Bucureşti, 1979, p. 251.

Stat, Bucureşti, 1957, p. 35.
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a Regatului de Piemont- Sardinia în orientul european, implicit
în Principatele Române. Apreciind actul patriotic al românilor şi
mai ales tactul politic al elitei sociale şi politice din Principate,
demne de preţuirea şi sprijinul Franţei, împăratul împărtăşi
ambasadorului român, planul comun franco-sard de provocare a
unei insurecţii a Ungariei împotriva Austriei, pentru a şubrezi
rolul deţinut de Viena în politica orientului european. În urma
discuţiei purtate, împăratul se arătă dispus să trimită specialişti
francezi în Principate şi nu numai, promiţând sprijin în tehnică
de luptă şi muniţii, respectiv înlesnind facilitarea unui împrumut
de 12 milioane franci, necesari statului român în vederea
afirmării, apărării şi evoluţiei acestuia. Împăratul mai promisese
susţinerea dublei alegeri, angajânduse în a obţine concursul
britanic pentru cauza Principatelor, pronunţându-se favorabil
pentru înfiinţarea unei reprezentanţe diplomatice a României la
Paris. 1 Totuşi Napoleon al III-lea nu susţinuse pe deplin
solicitările diplomatului român, ci, prevăzător, sugerase lui
Alecsandri ca românii să aştepte liniştiţi viitoarele conferinţe,
respectiv să reorganizeze pe baze moderne administraţia şi
finanţele statului şi să nu uite o sporire şi modernizare continuă
a puterii militare. 2 În jurnalul său diplomatic, intitulat: Istoria
misiilor mele politice, scriitorul român nota, citând din discursul
lui Napoleon al III-lea ,,…căutaţi a vă recomanda Europei prin
înţelepciunea reformelor … precum v-aţi recomandat prin
patriotismul de care aţi dat dovadă şi vă pregătiţi a nu silui
evenimentele, ci a profita de cursul lor…” 3.
Neîngăduindu-şi nici un moment de odihnă, părăsind
Parisul, nu fără scrisori de recomandare din partea contelui
Walewski, către ambasadorul Franţei în capitala Imperiului
Britanic, Alecsandri se îndreptă către Londra, cea de a doua
escală a demersului său diplomatic vest european. Momentul
Londra fusese extrem de dificil, ştiut fiind faptul că Imperiul
Britanic, se arăta ca adept al menţinerii statului otoman şubrezit
şi supus politicilor economice britanice. Emanciparea politică şi
naţională a oricărei populaţii aflate sub autoritate otomană,
aspect care contravenea în mod evident politicii britanice în
orientul Europei şi în Levant.
În Londra, cauza românească fusese intenţionat şi
tendenţios deformată de agenţii Porţii şi cei ai Austriei, care
puneau în seama noului domnitor un plan militar de expansiune
şi intervenţie armată, atât împotriva Porţii, cât şi a Austriei,
1 Vasile Alecsandri, Călătorii şi misiuni diplomatice, Editura Alexandru Marcu, Craiova, 1942, p. 217218.; Nicolae Corivan, Lupta diplomatică pentru recunoaşterea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza
în Studii pentru Unirea Principatelor, Editura Academiei, Bucureşti, 1960 p. 387-389.
2 Dumitru Vitcu, Diplomaţii Unirii, Editura Academiei, Bucureşti, 1979 p. 63, Cornelia Bodea, Din
activitatea de pregătire a agenţiei diplomatice de la Paris în Studii şi articole de istorie, Bucureşti, nr. 6,
1960, p. 148 -150.
3 Marta Anineanu, Din activitatea diplomatică a lui Vasile Alecsandri, vol. II, Editura Academiei,
Bucureşti, 1960, p. 269-270; ; Dragoş Lucian Curelea, Consideraţii privind demersul diplomatic în Europa
al lui Vasile Alecsandri în primăvara anului 1859, în Transilvania, (serie nouă), nr. 5-6 / 2009, p. 88-94.
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ignorând orice logică a bunului simţ şi chiar orice prevedere de
tactică militară, Principatele Române, neavând capacitatea de a
angaja acţiuni militare cu niciuna dintre aceste două puteri. În
urma obţinerii concursului ambasadorului francez, Vasile
Alecsandri îşi prezentă Cabinetului britanic scrisorile de
acreditare, solicitând o întrevedere cu lordul Malmesbury –
şeful la acea dată al Foreign Ofice-ului. Întrevedere care însă s-a
lăsat aşteptată o întreagă săptămână, Vasile Alecsandri fiind
primit în audienţă în cele din urmă, nu în calitatea sa oficială de
ambasador al Principatelor Române Unite, ci în cea de trimis
particular al colonelului Cuza, căruia la acea dată, Cabinetul de
la Londra, încă nu-i recunosc-se titlul oficial de domnitor. De la
bun începutul audienţei, diplomatul român, fusese întâmpinat cu
severe incriminări şi dojane din partea ministrului britanic, care
vedea în actul dublei alegerei, un demers subversiv şi
revoluţionar care contravenea prevederilor Convenţiei de Pace
de la Paris. Cu o elocinţă remarcabilă, demnă de invidiat,
scriitorul român a replicat, dând dovadă de rafinament
diplomatic şi inteligenţă de o perfectă stăpânire a logicii şi a
argumentelor aduse în susţinerea cauzei româneşti, discuţia
dintre interlocutori, evoluând, dacă nu favorabil, cel puţin de
preferat pentru români în accepţiunea lui Alecsandri 4 , poetul
confirmând că unitatea românilor şi dubla alegere a lui
Alexandru Ioan Cuza nu viza câtuşi de puţin slăbirea legăturilor
faţă de Imperiul Otoman – paradoxalul om bolnav al Europei,
însă rezistent şi tenace în durerile sale – şi nici o
desconsiderare faţă de Convenţia de la Paris, încălcată, afirma
poetul, doar în insuficienţele şi neclarităţiele acesteia5.
Treptat diplomatul român, reuşeşte să capteze atenţia
lordului Malmesbury faţă de situaţia din Principate, receptată
aşa cum am subliniat mai sus, în mod greşit în capitala
Imperiului Britanic, ca urmare a falselor informaţii mediatizate
de agenţii Turciei, ai Austriei şi chiar ai Rusiei.
Alecsandri contestă vehement aşa-zisele planuri de
cucerire, argumentând că, odată realizată unirea, românii trebuia
să-şi cucerească deplina libertate, pentru deschiderea
activităţilor comerciale care puteau fi preschimbate în interesul
ambelor părţi, cu bunuri făcute în atelierele Angliei. Prin
relatările sale privind situaţia Principatelor, prin garanţii şi
asigurări date, prin argumentele invocate, prin perspectivele
întrezărite pentru circulaţia produselor britanice în orientul
european, diplomatul român reuşeşte într-un târziu, să
înduplece, dacă nu total, cel puţin parţial pe lordul Malmesbury,

4 Dan Berindei, Lupta diplomatică a Principatelor Unite pentru desăvârşirea Unirii, în Studii privind
Unirea Principatelor, Editura Academiei, Bucureşti, 1960, p. 413; Nicolae Corivan, Lupta diplomatică
pentru recunoaşterea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, în Studii privind Unirea principatelor,
Editura Academiei, Bucureşti, 1960, p. 387-413; Leonid Boicu, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei
române, Editura Junimea, Iaşi, 1978, p. 89-93.
5 George Bogdan-Duică, Vasile Alecsandri, Povestirea unei vieţi, Editura Georgescu-Delafrass,
Bucureşti, 1926, p. 42-45.; Idem, Vasile Alecsandri. Admiratori şi detractori, Bucureşti, 1922, p. 327-330;
George C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, vol. II, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1961, p.
269; Ion Bodunescu, Diplomaţi în slujba independenţei, Editura Junimea, Iaşi, 1978, p. 63-68.
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care făgădui interlocutorului român în finalul întrevederii,
adoptarea unei atitudini binevoitoare din partea Imperiului
Britanic faţă de dubla alegere a principelui Cuza, lordul britanic,
folosind abia la finele discuţiei titulatura noului domnitor şi
nemaipronunţând gradul de colonel al acestuia, ceea ce denota o
recunoaştere tacită.1
În capitala britanică, Alecsandri mai vizită pe lorzii
Clarendon şi John Russell, aceştia arătându-se binevoitori faţă
de cauza românilor, însă exprimând făţiş îngrijorarea faţă de
tendinţele revoluţionare şi antiotomane ale elitei româneşti. Tot
în Londra, scriitorul a iniţiat o serie de contacte cu parlamentari
influenţi şi cu gazetari, care i-au sugerat întocmirea unui
memoriu documentat istoric şi juridic care să poată fi utilizat de
acele autorităţi londoneze care erau sceptice privind drepturile
românilor asupora teritoriului şi asupra legitimităţii dublei
alegeri. Pe 26 februarie 1859, Alecsandri porni către Paris,
conştient de faptul că a făcut în Londra tot ceea ce s-a putut,
pentru recunoaşterea justeţei cauzei româneşti. O zi mai târziu
ajungea iarăşi în capitala Franţei fiind aşteptat de toate acele
cercuri şi societăţi implicate în politica externă a Imperiului.
Însuşi ambasdorul Regatului Piemont-Sardinia, marchizul de
Villamarina îl aştepta la Paris, însoţit de secretarul particular al
lui Camillo Cavour, cavalerul Strambio, viitor consul al
Piemontului în Bucureşti, secretarul legaţiei Piemontului la
Paris, Constantin Nigra, principele Napoleon şi oameni din
anturajul acestuia, printre care publicistul Jerome A. Bixio.
Invitat în saloanele acestuia, diplomatului român i se sugerează
cu eleganţă şi abilitate o posibilă şi necesară cooperare
românească la îndeplinirea planurilor politice franco-sarde.
Precaut Alecsandri a evitat un angajament ferm, cu atât mai
mult cu cât de faţă mai erau: generalul Charles Trochou,
guvernatorul militar al Parisului, scriitorul Jean Charton,
respectiv alte persoane necunoscute. Pe timpul cât a stat în
capitala Franţei, vreme de 10 zile, a purtat discuţii cu
ambasadorii Rusiei şi Austriei la Paris, contele Kisseleff şi
baronul Hubner. Abil, Alecsandri i-a amintit contelui Kisseleff
textele Regulamentelor Organice care statutau principiul unirii
politice şi administratice a celor două ţări. Diplomatul rus,
nostalgic la vremea în care fusese guvernator militar la
Bucureşti, l-a gratulat pe scriitor, asigurându-l de întreaga sa
simpatie şi a anumitor cercuri ruse faţă de cauza românească şi
faţă de actul energic al principelui Cuza.2
Vizita făcută ambasadorului Austriei a fost una de
curtoazie, Alecsandri numind această întâlnire o ,,scenă ce ar
putea figura într-o înaltă comedie de salon. Dealtfel nu era
1 Marta Anineanu, Din activitatea diplomatică a lui Vasile Alecsandri, vol. II, Editura
Academiei, Bucureşti, 1960; p. 240; Ion Bodunescu, Diplomaţi în slujba independenţei, Editura Junimea,
Iaşi, 1978, p. 67; Dumitru Vitcu, Diplomaţii Unirii, Editura Academiei, Bucureşti, 1979 p. 66.
2 Ion Bodunescu, Diplomaţi în slujba independenţei, Editura Junimea, Iaşi, p. 70; Dumitru Vitcu, op. cit.,
p. 68-69.
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nimic de aşteptat din partea Austriei, stat care se opunea la acea
dată în mod vehement unirii . În capitala Franţei, diplomatul
roman a mai vizitat personalităţi precum J. Thouvenel, fost
ambasador francez la Constantinopol, apoi pe mai vechii săi
cunoscuţi Ubicini şi Grenier, respectiv poetul Lamartine şi pe
scriitorul Prosper Mérimée, Alecsandri făcând totul pentru a
obţine noi adeziuni la cauza românească.
Misiunea sa diplomatică fiind încununată cu succes,
chiar dacă nu absolut, aspect care transpărea din protocolul
Conferinţei marilor puteri de la 14 aprilie 1859 unde semnatarii
convenţiei recunosc dubla alegere a lui Alexandru I. Cuza,
bineînţeles cu rezervele antiunioniste ale Turciei şi Austriei,
explicabile până la un anumit punct. Turcia, în cursul lunii
septembrie a aceluiaşi an, şi Austria, ulterior, au recunoscut şi
ele dubla unire, însă numai pe timpul domniei principelui Cuza.
Declarându-şi mulţumirea într-una dintre întrevederi, împăratul
francez menţiona ambasadorului roman, anterior plecării
acestuia la Torino, să revină din Piemont pentru comunicarea şi
clarificarea atitudinii Piemont-Sardiniei faţă de evnimentele
recente petrecute în Iaşi şi Bucureşti. Dealtfel Constantin Nigra,
secretarul ambasadei Piemontului la Paris notifica lui Cavour
următoarele: nu ezit să afirm că după principele Cuza, domnul
Alecsandri este omul cel mai însemnat din Moldova. Este
ministrul de externe şi înainte de a fi ministru a fost un foarte
distins om de litere, anunţând apropiata vizită a diplomatuluiscriitor la Torino.3
La 8 martie 1859, Alecsandri părăsea capitala Franţei,
îndreptându-se către Torino, ultima escală a periplului său
diplomatic din primăvara anului 1859. Aici îi fusese rezervată o
primire deosebită, graţie atât năzuinţelor comune ale celor două
state, cât şi prestigiului de care diplomatul roman se bucura,
contribuind la această atitudine faţă de român şi câteva dintre
misivele expediate de la Paris către Torino. Primit imediat în
audienţă de C. Cavour, convorbirea celor doi axându-se pe
problematicile stringente ale momentului:
1.

recunoaşterea dublei alegeri şi

2.

aplicarea planului franco-sard care viza provocarea
unei insurecţii armate în Ungaria şi cu ajutorul
românesc.

Poetul a fost apoi întâmpinat cordial şi de cunoscutul
filoromân Giovanelle Vegazzi-Ruscalla, viitor cetăţean de
onoare al Bucureştilor în 1863, editor şi traducător în Italia al
operei lui Alecsandri. Surprins de graba de a fi pus în aplicare
planul oriental franco-sard, Alecsandri pleca a doua zi către
Paris, conştiient pe deplin de gravitatea implicaţiilor care
3 Dumitru Vitcu, op. cit., p. 64; Marta Anineanu, Din activitatea diplomatică a lui Vasile
Alecsandri, vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1960, p. 264; Nicolae Corivan, Lupta diplomatică pentru
recunoaşterea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, în Studii privind Unirea Principatelor, Bucureşti,
Editura Academiei, 1960, p. 412.
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decurgeau din aplicarea politicii răsăritene a francezilor şi
italienilor. Realist fiind, nu a respins ideea colaborării cu
maghiarii, însă a făcut câteva observaţii pertinente, acestea fiind
pe fond, reserve faţă de aplicarea eficientă a acestui plan. Printr
Printro scrisoare care a fost trimisă fratelui său Ioan Alecsandri la
Torino, Alecsandri notifica: spune-i că noi românii nu suntem
pregătiţi, n-avem bani şi nici arme, nici ştiinţă militară şi că,
prin urmare nu putem să ne legăm de a lua vreo parte la nici o
mişcare activă în anul acesta … Acţionând loial, diplomatul
insista pe lângă agentul României la Torino să
să-l convingă pe
Cavour şi nu în ultimul rând pe Napoleon al III-lea,
lea, spre a nu se
conta în mod iluzoriu, pe un aport românesc, pe forţa militară a
Principatelor în împrejurări care le erau încă nefavorabile. 1
Pe când încă se afla la Torino, sosea la Iaşi generalul
maghiar Klapka, pentru a semna împreună cu principele Cuza
două convenţii, prin care era consemnat acordul României cca în
imediata apropiere a frontierei cu Imperiul Habsburgic să fie
create depozite militare necesare insurgenţilor maghiari. A doua
convenţie înscria garanţiile şi cererile principelui Cuza privind
recunoaşterea şi respectarea drepturilor legitime ale naţi
naţiunii
române din Transilvania. Parisul cunoştea la începutul lunii
aprilie 1859 o intensificare a demersurilor diplomatice. Într
Într-o
lungă misivă adresată principelui Cuza, Alecsandri exprima
bucuria succeselor sale până la acel moment. La 7 aprilie 1859,
fraţii
ţii Alecsandri, prin stăruinţa lor pe lângă Napoleon al III
III-lea
au reuşit să câştige accepul pentru dubla unire a 5 din cele 7
puteri prezente la Conferinţă2.
Alecsandri nota principelui Cuza: …ambiţia mea este
să duc la bun sfârşit misia ce mi-am luat-o,, după care îţi voi
cere îngăduinţa, scumpe Prinţ, să mă retrag… . 3 Mai stărui
câteva zile la Paris, pentru a se îngriji de obţinerea armelor,
armamentului şi ofiţerilor instructori* respectiv pentru
negocierea oficială a împrumutului extern de 10
10-12 milioane
franci. Totodată avea împuterniciri să trateze şi să definitiveze
înţelegerea cu emigranţii revoluţionari maghiari.4 Îl însoţeşte pe
împărat pe teatrul de operaţiuni franco-sardo
sardo-austriac la 16
aprilie 1859. Prezent la cartierul general al împăratului de la
Villafranca, cu acordul principelui Cuza, diplomatul român se
întâlni cu generalul Klapka pentru a negocia şi semna cea dea
treia Convenţie la 22 mai 1859 la Genova, prin care se
1 Marcel Emerit, Victor Place et la politique francaise en Roumanie ŕ l’ époque de l’Union
l’Union, Editura
Delafrass, Bucureşti, 1931, p. 85-90; Ion Bodunescu, Diplomaţi în slujba independenţei,
independenţei Editura Junimea,
Iaşi, p. 71-73; Vasile Curticăpeanu, Vasile Rusu, Vasile Cristian, Date noi referitoare la relaţiile lui
Alexandru Ioan Cuza cu emigraţia maghiară în 1859 în Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan
Cuza, Iaşi, serie nouă, Secţiunea a III-a Istorie, tom. XV, 1969, p. 97-98;
98; Marta Anineanu, op. cit., p. 260;
D. U. P. tom III, p. 558; Dumitru Vitcu, op. cit., p. 67.
2 Vasile Curticăpeanu, Vasile Rusu, Vasile Cristian, Date noi referitoare la relaţiile lui
Alexandru Ioan Cuza cu emigraţia maghiară în 1859 în Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan
Cuza, Iaşi, serie nouă, Secţiunea a III-a Istorie, tom. XV, 1969, p. 97-98;
98; Nicolae Corivan, Lupta
diplomatică pentru recunoaşterea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza,, în Studii privind Unirea
Principatelor, Bucureşti, Editura Academiei, 1960, p. 410-412.
3 Marta Anineanu, Din activitatea diplomatică a lui Vasile
asile Alecsandri
Alecsandri, vol. II, Editura
Academiei, Bucureşti, 1960, p. 260.
4 Vasile Curticăpeanu, Vasile Rusu, Vasile Cristian, Date noi referitoare la relaţiile lui
Alexandru Ioan Cuza cu emigraţia maghiară în 1859 în Analele ştiinţifice ale Universităţii Ale
Alexandru Ioan
Cuza, Iaşi, serie nouă, Secţiunea a III-a Istorie, tom. XV, 1969, p. 98.
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reconfirmau, cu anumite rezerve, cele două convenţii anterioare
semnate la Iaşi. Continuarea reprezentării Principatelor în
Piemont a fost încredinţată de Vasile Alecsandri unei alte figuri
unioniste eminente, Ion Bălăceanu. Vizită cu permisiunea
expresă a lui Cavour teatrul de operaţiuni miltare din Italia,
notând impresiile sale (din acest prim periplu vest european al
diplomatului român în primăvara lui 1859).
De la Genova, Alecsandri porneşte către ţară, la 18
iunie 1859, considerându-şi
şi misiunile sale diplomatice încheiate
în această primă fază. Primul său gest la reveni
revenirea în Principate
fusese acela de a telegrafia domnitorului în vederea prezentării
unui raport al acestui prim demers diplomatic pus în slujba
recunoaşterii Unirii. Deşi îşi prezentă demisia, domnitorul
Alexandru Cuza o respinsese ca fiind nefondată. Cu audienţa
au
la
domnitor se finalizează misiunea diplomatică apuseană a lui
Alecsandri în primăvara anului 1859, aceasta având drept
obiectiv imediat recunoaşterea dublei alegeri de către marile
puteri europene ale acelui moment.
omat, Vasile Alecsandri a
Scriitor şi deopotrivă fin diplomat,
fost înzestrat cu puterea de a pătrunde cu inteligenţă, sensurile,
atât ale vieţii, cât şi ale cuvintelor, fiind un bun orator, rafinat şi
atent analist al epocii pe care a parcurs-o
parcurs şi pe care a trăit-o. A
militat cu tenacitate urmărind
rmărind afirmarea europeană a naţiunii
române şi a acţionat în sensul dezrobirii ţiganilor robi. În
această epocă de renaştere instituţional-socială
instituţional
şi de reafirmare
răspicată românească, omul Vasile Alecsandri şi
şi-a îndeplinit cu
abnegaţie şi eficienţă misiunile
iunile diplomatice încredinţate lui de
principele Unirii. A identificat cu clarviziunea care-l
care caracteriza
imperativele momentului istoric şi cu onestitate remarcabilă a
acţionat pentru salvgardarea şi impunerea intereselor româneşti.
Marile personalităţi ale continentului fiind pe drept cuvânt
impresionate de subtilitatea raţionamentelor sale, de farmecul
convorbirilor purtate cu acesta.

Unele aspecte succinte privind
Unirea de la 1859 reflectate în
documentele de epocă
Daniela CURELEA - SIBIU
Actul de la 24 Ianuarie 1859 a avut un extraordinar
ecou pe toată întinderea pământului românesc de o parte şi
de alta a Carpaţilor şi în afara graniţelor. Imediat după
proclamarea votului, preşedintele Adunării Elective
Elect
din
Muntenia a expediat o telegramă: „Înălţimii
Înălţimii Sale Alexandru
Ioan I, domnul Moldovei şi al Ţării Româneşti
Româneşti”, la Iaşi, în
care anunţându-ii alegerea „în unanimitate”, îi comunică
acestuia că adunarea „salută cu respect şi onor pe domnul
său şi îl invită să ia cârma ţării”.
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a rândul său, principele Cuza răspunde din Iaşi,
telegrafic, că mulţumeşte adunării elective din Bucureşti
„pentru votul său unanim de încredere” şi declară că
primeşte „cu mândrie şi recunoştinţă de a fi domn al Ţării
Româneşti, precum sânt domn al Moldovei”. Chiar în aceeaşi
seară încep să sosească telegramele şi mesajele de felicitare la
Iaşi din toate oraşele de dincoace şi de dincolo de Milcov.
Printre cele dintâi este aceea a administratorului ţinutului Putna,
Dumitru Dăscălescu, care anunţând pe Cuza că „fraţii noştri
munteni, l- au ales ca domn al ţării”, îl felicită în numele
ţinutului ce va deveni „centrul României”. O telegramă din
Piatra Neamţ semnată de 68 de persoane evidenția faptul că prin
alegerea sa de către Camera Electivă a Ţării Româneşti
„românii văd împlinirea celor mai fierbinţi dorinţi ai naţiei. Sânt
bucurii care nu stau în puterea omenească a le exprima”.
Maiorul Constantin Buzdugan din Roman, felicitându-l pe
Cuza, relevă faptul că „naţiunea l-a ales pentru patriotismul,
curajul, spiritul său de dreptate şi de nepărtinire”1.

În corespondenţa sa diplomatică consulul Marii Britanii,
Robert Calquhoum
relata că populaţia capitalei şi din
împrejurimi „lucrători şi ţărani, au venit la Bucureşti să-şi
aleagă principele ”, iar omologul său la Iaşi, consulul H.A.
Churchill, într-o corespondenţă telegrafică sublinia ecoul
deosebit de puternic pe care la avut în conştiinţa moldovenilor,
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza şi ca domnitor al Munteniei.
„Alegerea lui Cuza în Valahia a creat un mare entuziasm aici (la
Iaşi). Se consideră că s-a efectuat un mare pas spre Unire”.
Ziarul „Românul” din 27 ianuarie/ 8 februarie 1859
consemna printre altele următoarele: „Nu se mai auzea în toată
capitala decât cele mai vii demonstraţii de bucurie […] singurul
spectacol ce se vedea în toate uliţele, pe toate răspântiile, pe
toate locurile publice ale Bucureştiului. Fraţii noştri ţărani […]
strigau acum din toată puterea energică a sufletului lor: să
trăiască Cuza ! Să trăiască Domnul nostru !” 5 . Dimitrie

Consulul Franţei la Iaşi Victor Place, într-o depeşă
diplomatică expediată Minsitrului de Externe de la Paris, relata
următoarele : „Am fost martorii unui fapt nemaivăzut, când întro adunare se alege un principe în unanimitate... Alegerea
colonelului Cuza reprezintă triumful deplin al ideilor unioniste
şi liberale... E greu, totodată, să ne închipuim cu cât entuziasm a
fost primită peste toată această alegere, entuziasm care se
manifestă prin cele mai călduroase demonstraţii...”2

Bolintineanu, cel care a urmat în guvernele unioniste în funcția
de Ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice, constată că un
asemenea entuziasm popular nu mai fusese înregistrat din
timpul Revoluţiei de la 1848, etapă în care deasemenea
etuziasmul și coeziunea românilor fusese, sublinia acesta la cote
maxime. Aducând omagiul său poporului care a făcut posibliă
Unirea de la 1859, cât și elitei politice românești, Mihail
Kogălniceanu va rosti aprecierea care exprimă exact sensul
adânc şi semnificaţia actului săvârşit prin alegerea de la 5 şi 24
ianuarie 1859: „Unirea e actul energic al întregii naţiuni române
[…] Unirea, naţiunea a făcut-o”6.

Consulul austriac Eder, participant la lucrările
Adunării elective din dealul Mitropoliei consemnează scena în
următoarele linii, după ce deputaţii, în unanimitate, aleg pe
Cuza ca domnitor al Ţării Româneşti : ,,Deodată apărură
deputaţii, unii vărsând lacrimi, alţii, cărora nu le era dat să-şi
exprime emoţia prin lacrimi, căutau să arate prin gesturi că erau
puternic mişcaţi ; cădeau unii în braţele altora, plângeau în
suspine, toate dezbinările păreau uitate […] ” 3 . Consulul

Alegerea colonelului Alexandru Cuza a produs o uimire
generală, deși firește este de înțeles faptul că această situație,
era oarecum de așteptat atât în Moldova cât şi mai ales dincoace
de Milcov, unde numele principelui Cuza „ mai că nu este
cunoscut ”, afirma George Sion în perioadicul: „Românul”,
reliefând faptul că noul domnitor al țării provine dintr-o familie
a cărei vechime este cunoscută de peste două secole şi din care
s-au ridicat „zeloşi apărători ai libertăţilor publice ”7. Ziarul din

Belgiei în Ţările Române, într-o telegramă expediată la
Bruxelles evidenția următoarea idee : „Numirea lui Cuza fu
primită cu vii aclamaţii... La ieşirea din sală (deputaţii) fură duşi
în braţe triumfal... Seara, oraşul era strălucitor iluminat, pe
clădirile publice erau pancarde cu înscrisuri : «Trăiască Cuza››,
poporul în masă purtând torţe a parcurs străzile cu muzică
militară în frunte, oprindu-se la casele deputaţilor... pentru a-şi
manifesta bucuria...”4.

epocă „Tribuna Română ” care apărea la Iaşi, în numărul său
din 7 iunie 1859, aprecia actul săvârşit de români o veritabilă
revoluţie ; „alegerea şi aclamarea naţională a capului cârmuirii,
ca şi întrunirea a două ramuri ale aceluiaşi neam în mâna unui
singur domn pământean”8.

1 Leonid, Boicu, Unirea Principatelor şi puterile europene, Editura Academiei, Bucureşti, 1984,
p. 98-100.
2 Dumitru Vitcu, Diplomaţii Unirii, Editura Academiei, Bucureşti, 1979, p. 64
3 Dan Berindei, Epoca Unirii, Editura Academiei, Bucureşti, 1979, p. 272; Ion Bodunescu,
Diplomaţia românească în slujba independenţei, Editura Junimea Iaşi, 1978, p. 63-73.
4 Raoul V. Bossy, Agenţia diplomatică a României în Paris şi legăturile franco-române sub Cuza Vodă,
Editura Fundaţilor Regale, Bucureşti, 1931, p. 164-166; Arina Mikloș, Vasile Alecsandri diplomatul în
slujba Unirii prin Europa în primăvara anului 1859, în Momente de civilizație, institușionalitate și istorie
modernă românească, Volum colectiv al Simpozionului Județean al Profesorilor de Istorie, Sibiu, Editura
Techno Media, 2012, p. 55-71.
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Delegaţia Adunării elective din Bucureşti venită la Iaşi,
la 28 februarie 1859 sub conducerea lui C.A. Rosetti, afirma
despre semnificaţia actului de la 24 Ianuarie 1859: „Sântem
mândrii şi fericiţi că Adunarea electivă din Bucureşti ne –a

5 Dan Berindei, Epoca Unirii, Editura Academiei, Bucureşti, 1979, p. 272; Ion Bodunescu,
Diplomaţia românească în slujba independenţei, Editura Junimea Iaşi, 1978, p. 88.
6 Dan Berindei, Lupta diplomatică a Principatelor Unite pentru desăvârşirea Unirii, în Studii
privind Unirea Principatelor, Editura Academiei, Bucureşti, 1960, p. 413.
7 George C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, vol. II, Editura pentru Literatură, Bucureşti,
1961, p. 269.
8 Tribuna Română, (Iași), nr. 8 / 7 iunie 1859, p. 1;
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onorat cu mare şi frumoasă misie de a depune Coroana lui
Mihai în mâinile tale, căruia fraţii noştrii de aici au încredinţat
Coroana lui Ştefan …”.
În Transilvania ecoul dublei alegeri a fost
remarcabil. Periodicele „Foae pentru minte, inimă şi literatură”
şi ,,Gazeta Transilvaniei” descriu pe larg evenimentele „După
alegerea domnului Alexandru Ioan Cuza se prefăcu capitala
României într-o mare de făclii şi lumini, îndată se improvizează
o iluminăciune măreaţă şi conductu impuitoriu cu făclii
precedat de bande muzicale şi de un batalion militar românesc.
O generală entuziasmare cuprinse tot oraşul care răsuna de
urări ; să trăiască prinţul României Al. Cuza”, iar cărturarul
transilvănean George Bariţiu care sa afla pe atunci la Bucureşti
relata faptul că „Pe străzi se auzeau numai aclamaţii:
Alexandru Ioan Cuza... Unire… Unire”1.
Istoricul Alexandru Papiu- Ilarian consemna mai târziu
că: românii din Transilvania, numai la Principate privesc, numai
de aici aşteaptă semnul, numai de aici îşi văd scăparea. Când s-a
ales Cuza Domn, entuziasmul la românii din Transilvania era
poate mai mare decât în Principate. Periodicul de limbă
germană „Kronstädter Zeitung” care apărea la Braşov
considerând acest act ca memorabil, afirma: „de 200 de ani
poporul român n-a fost aşa de fericit ”, iar publicaţia maghiară
„Koloszvari Közlöny ” din Cluj arăta că alegerea de la
Bucureşti este „o demonstraţie care face cinste poporului
român, o victorie rar întâlnită la istorie”. Ludovic Kossuth
conducătorul guvernului revoluţionar maghiar de la 1848
referindu-se la actul de voinţă al poporului român nota în
jurnalul său că: ,,Contribuie la lămurirea cauzelor acestor
înclinări istorisirea alegerii principelui Cuza, pe care mă simt
îndemnat s-o schiţez pe scurt... un astfel de spirit e necesar ca
un popor să întemeieze o patrie sau dacă au pierdut-o să şi-o
recâştige”2.
Dubla alegere a principelui Cuza, a avut un puternic
ecou şi la românii din străinătate. Ioan Alecsandri, fratele lui
Vasile, într-o scrisoare trimisă acestuia din urmă, din Paris, la
25 ianuarie stil vechi, arată atât comoţia ce i-a produs ştirea, cât
şi efectul ei în cercurile diplomatice şi de presă franceză,
„surprindere , mirare, admiraţie pretutindeni” 3 . Dimitrie
Creţulescu trimite, din Geneva, o scrisoare exultantă la 28
ianuarie, lui Ion Bălăceanu, la Bucureşti, mulţumindu-i de un
million de ori pentru telegrama sa ; era bolnav în casă, dar
vestea alegerii lui Cuza i-a redat „sănătatea, bucuria şi

1 Emil Bogdan, Prietenia şi colaborarea literară dintre Costache Negri şi Vasile Alecsandri,
Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1962, p. 22.
2 Vasile Curticăpeanu, Vasile Rusu, Vasile Cristian, Date noi referitoare la relaţiile lui
Alexandru Ioan Cuza cu emigraţia maghiară în 1859 în Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan
Cuza, Iaşi, serie nouă, Secţiunea a III-a Istorie, tom. XV, 1969, p. 99-100.
3 Marcel Emerit, Victor Place et la politique francaise en Roumanie a l’ époque de l’Union,
Editura Delafrass, Bucureşti, 1931, p. 88-90; Nicolae Corivan, Lupta diplomatică pentru recunoaşterea
dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, în Studii privind Unirea Principatelor, Bucureşti, Editura
Academiei, 1960, p. 410-412
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fericirea”. Unirea, a fost apreciată drept o dovadă de maturitate
politică și națională, „o manifestare izbitoare a voinţei
naţionale”, cum notează contele Walewski, ministru de externe
al Franţei în acea epocă 4 . La Constantinopol, vestea dublei
alegeri, potrivit aprecierilor reprezentantului diplomatic al
Belgiei, „a aruncat Poarta şi diplomaţia în stupoare...accentuând
starea de perplexitate”. Joseph Jooris îşi exprimă convingerea
că actul, „expresie a dorinţei naţionale , nu poate fi contestat”.
Semnificative și relevante pentru această situație ne sunt
şi alte comentarii făcute în epocă cu diferite ocazii: „O
manifestare izbitoare a voinţei naţionale” adaugă, la rândul
său, Louis L. Béclard, consulul Franţei la Bucureşti. „Dubla
alegere, scria baronul Nothomb, ministrul Belgiei la Berlin la
17 februarie 1859, echivalează cu unirea Principatelor ; unirea
Principatelor înseamnă independenţa lor ; în acest sens se
vorbeşte la Constantinopol şi la Viena…” 5. Contele Buol de
Schauenstein, ministru de externe al Imperiului Habsburgic întro scrisoare adresată lui Prokessch- Osten, internunţiul de la
Constantinopol, aprecia actul ca încununând „în chip izbitor
manoperele partidului dezordinei şi anarhiei care lucra sub un
imbold străin”. Cunoscutul publicist Saint Marc - Girardin în
„Jurnal des Débats” consemnează faptul că : „această dublă
alegere este o mare deschidere spre unirea Principatelor Unite ;
înseamnă, mai ales, un vehement protest împotriva dezunirii ;
aduce mărturie solemnă a perseverenţei românilor (împlinirea)
dorinţei lor naţionale…”. Subliniind semnificaţia alegerilor din
Moldova, atmosfera în care aceasta s-a desfăşurat, marele
cotidian „L′independance Belge” nota că acestea sânt de natură
„să satisfacă pe deplin Europa cu privire la capacitatea
moldovenilor de a se bucura de libertăţile a căror exercitare le-a
fost garantată de Congresul de la Paris” 6 . Merită să fie
consemnate şi articolele referitoare la Unirea din 1859 publicate
în „Le Constitutionnel”, sub semnătura lui Amadeus Renée,
directorul ziarului „dubla alegere a reprezentat pentru Europa o
surpriză determinând o situaţie nouă şi neprevăzută”7.
În rândurile scrisorii datată din 23 februarie/ 7 martie
1859 și semnată de D.A. Sturdza către Vasile Alecsandri,
acesta consemna faptul că: Toţi românii din cele două
Principate se vor lăsa mai degrabă tăiaţi în bucăţi decât să
revină la vechea stare de lucruri. Cuza este întruchiparea ideii
celei mari şi nu vom da nimănui dreptul să discute numirea sa.
Astfel, la Bucureşti, este omul cel mai popular. Niciodată n-am
văzut un suveran salutat cu mai multă dragoste şi bucurie, decât

4 Marta Anineanu, Din activitatea diplomatică a lui Vasile Alecsandri, vol. II, Editura
Academiei, Bucureşti, 1960, p. 260.
5 Dan Berindei, Lupta diplomatică a Principatelor Unite pentru desăvârşirea Unirii, în Studii
privind Unirea Principatelor, Editura Academiei, Bucureşti, 1960, p. 400-401.
6 Nicolae Corivan, Lupta diplomatică pentru recunoaşterea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan
Cuza, în Studii privind Unirea Principatelor, Bucureşti, Editura Academiei, 1960, p. 412.
7 Nicolae, Corivan Din activitatea emigranţilor români în Apus (1855 - 1857), Bucureşti, 1931,
p. 51.
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în această primă capitală a României1, iar la 25 februarie 1859
când împăratul Franţei l-aa primit pe Vasile Alecsandri i-a
i spus
că Convenţia de la Paris „este un act oficial euro
european,
subsemnat de şepte puteri; el trebuie respectat
respectat; în alegerea
domnitorului, românii au profitat de o lacună ce există în
convenţie, nefiind prevăzut cazul numirii
ii aceluiaşi Domn în
Principate; proclamarea unirii definitive ar fi o greşeală, să vă
pregătiţi nu a silui evenimentele, ci a profita de cursul lor”2 .
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Iadul de gen feminin. Mărturiile
supravieţuitoarelor din temniţele
comuniste
Anca VANCU – București
Mame, soţii, fiice ale unor deţinuţi politic sau femei
având amprenta de „duşmană a poporului“ pusă după
regulile absurde ale regimului comunist au fost închise ani
grei în temniţele comuniste.

N

ăscută în 1912, Elisabeta Rizea, „eroina de la
Nucşoara“ a sprijinit, împreună cu soţul ei, gruparea
anticomunistă condusă de comandantul Arsenescu.
Numită „duşman al poporului“, ea a fost închisă, torturată,
plimbată prin temniţele de la Jilava sau Mislea. A suportat 12
ani de puşcărie, având mereu
reu o vorbă, chiar şi când era bătută
peste stomac de căpitanul Cârnu sau când i ss-au strâmbat
picioarele şi degetele de la mâini: „Până mor, eu tot aşa lupt“.
1 Gheorghe Platon, Unirea Principatelor Române, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti
Bucureşti, 1984, p.
56-58.
2 Marta Anineanu, Din activitatea diplomatică a lui Vasile Alecsandri
Alecsandri, vol. II, Editura
Academiei, Bucureşti, 1960, p. 264; Vasile Alecsandri, Istoria misiilor mele politice. Napoleon III; Trei
audienţe la palatul Tuileriilor, în Convorbiri Literare, Iași,
și, tom XII, anul 1878, p. 36; Alegerea lui
Alexandru Ioan I-ul, în Transilvania, anul LI, octombrie 1920, nr. 10, p. 696-705
705
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Nu şi-aa trădat familia şi nici pe ceilalţi partizani, iar după ce a
fost prima dată eliberată dinn închisoare, după ce a fost eliberată,
a continuat să-ii ajute, ştiind că este urmărită de Securitate. A
rămas sub supravegherea permanentă a organelor comuniste
până la căderea regimului. În 1992, povestea Elisabetei Rizea a
fost prezentată în emisiunea „Memorialul
Memorialul durerii”, devenind de
atunci un simbol al rezistenţei anticomuniste. S-a
S stins din viaţă
la 6 octombrie 2003, într-un
un spital din Piteşti.

„Când m-a
a bătut cel mai rău Cârnu (n.r. căpitanul Cârnu Ion,
Securitate), m-a dus la miliţie, într-oo cameră.
cameră A tras o masă.
Avia un cârlig mare la mijloc acolo. (...) Şi a tras Cârnu un
scaun lângă masă, m-a
a legat cu mâinile la spate după spătar,
cu frânghie, aşa, după aia a suit scaunul pe alt scaun şi a urcat
scaunele pe masă şi mi-a
a legat coada acolo sus în cârlig. Şi era
un lanţ şi a băgat lanţul aici, după frânghie, cum eram legată la
mâini.
Şi mi-a
a fost frică că atunci eram şi eu grăsuţă, nu prea tare, dar
nu eram slută ca acum, şi stam şi ţipam şi spuneam: «Domnule,
împuşcaţi-mă, tăiaţi-mi
mi capu', scoateţi-mi
scoateţi
ochii, tăiaţi-mi limba,
nu ştiu de ei, nu mă întrebaţi, că nu ştiu! Nu mă chinuiţi, nu mă
lăsaţi fără mâini, mai bine împuşcaţi-mă!».
mă!». (...)
Când m-a urcat de tot acolo, mi-a
a dat drumul la coadă, mi-a
mi
dezlegat părul şi m-a lăsat numa-nn mâini. Da' păi tot
t nu i-am
vândut... Şi după aia m-a dat jos, m-aa dezlegat la mâini, era o
căldare de apă pă sobă acolo şi a muiat un sac în apă, l-a
l stors,
mi-a luat fota aia după mine şi-aa pus sacul aşa, peste mine. Şi a
băgat pe mâna dreaptă un d-ăla
ăla dă cauciuc, aşa, cu
c şnur, şi ma făcut toată numai dungi groase cât mâna. Cum ziceţi să
să-l
iert? Nu pot! M-a
a dus patru soldaţi acasă. (...) M-a
M dus şi m-a
pus în pat. Am stat zece zile acasă. Mai rămăsese la ochi, aici,
ca cum dai cu ceva, aşa, oleacă de vânătaie. Da aici în jos
eram dungi şi niagră ca bluza. Şi dungi făcută, dungi cât mâna.
Ce să fac? Am răbdat. Am răbdat.“ (Din volumul Elisabeta
Rizea - Povestea Elisabetei Rizea, ediţie îngrijită de Irina
Nicolau şi Theodor Niţu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993)
3000 de zile singură în închisorile comuniste
„Sunt condamnată la 12 ani închisoare. Procesul a durat 6 zile.
Ancheta — cinci ani. Deci,, cinci ani de închisoare. Singură.
Intr-o
o celulă de 5 metri pătraţi, 1827 de zile. Singură, 43 848 de
ore. Într-o celulă unde fiecare
ecare oră are, inexorabil, 60 de minute,
fiecare minut, 60 de secunde. Una, două, trei, patru, cinci
secunde, şase, şapte, opt, nouă, zece secunde, o mie de secunde,
o sută de mii de secunde. Am trăit singură, în celulă, 157 852
800 de secunde de singurătate
te şi de frică. E un lucru care nu se
spune, se urlă! Mă condamnă să mai trăiesc încă 220 838 400
de secunde. Să mai trăiesc atâtea secunde sau să mor din atâtea
secunde“, a scris Lena Constante în cartea sa de memorii
„Evadarea tăcută. 3000 de zile singură
singur în închisorile din
România“ (în 1992), publicată, mai întâi, în limba franceză, în
1990, L’Évasion silencieuse.
Lena Constante (1909-2005),
2005), a fost o artistă română, fiica
scriitorului şi ziaristului de origine aromână Constantin
Constante şi a Julietei. S-aa implict în fondarea la Bucureşti a
teatrului de marionete, care, ulterior, a devenit, în 1949, Teatrul
Ţăndărică, unde a colaborat ca scenograf cu Elena Pătrăşcanu.
Relaţiile apropiate cu familia Pătrăşcanu au dus la arestarea ei şi
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a lui Harry Brauner (1908 – 1988), folclorist, fratele pictorului
suprarealist francez Victor Brauner, cu care s-a
s căsătorit în
1963, abia după ce va ieşi din închisoare. Este acuzată de
„crimă de înaltă trădare” şi condamnată la 12 ani de închisoare.
A stat în detenţie la închisorile
nchisorile pentru femei de la Miercurea
Ciuc, la „Malmaison”, Dumbrăveni şi Rahova. În 1962 a fost
eliberată şi, odată cu rejudecarea procesului Pătrăşcanu în 1968,
reabilitată.

Rezistenţa anticomunistă din munţi – o
luptă pentru libertate şi demnitate
Matei DOBROVIE
OBROVIE – București
Puţin
cunoscută
publicului
larg,
rezistenţa
anticomunistă din munţi a fost animată de aspiraţii către o
viaţă în libertate şi demnitate, nesupusă unui regim
comunist criminal. ”Crezurile politice au căzut în plan
secund.
ezistenţa din munţi este o pagină de glorie a istoriei
poporului roman.
Istoricul a arătat că rezistenţa anticomunistă a avut
un caracter naţional, reprezentativ la nivelul întregii populaţii.
Aproximativ 100 dee grupuri de luptători anti
anti-comunişti au
activat mai ales în zonele muntoase ale României în perioada
1944-1958,
1958, conturând una dintre cele mai longevive mişcări de
rezistenţă armată din întreg blocul estic. Compuse din categorii
sociale dintre cele mai diverse,
erse, de la ţărani până la ofiţeri
superiori ai Armatei Române, grupurile au reuşit să
supravieţuiască mai ales datorită susţinerii primite din partea
reţelelor de sprijin din zonele în care activau. Totuşi sute de
oameni au fost executaţi de către regimul comunist şi alte
câteva mii de partizani şi sprijinitori ai lor au fost condamnaţi la
ani grei de închisoare.

R

În vreme ce luptătorii anticomunişti sunt numiţi şi
stigmatizaţi din start ca legionari şi extremişti, despre comunişti
se mai vorbeşte ca antifascişti.
scişti. În plus, legionarii sunt etichetaţi
la grămadă şi a priori ca fiind extremişti şi criminali ceea ce nu
este adevărat.
Primele grupuri au apărut ca reacţie de opoziţie la ocupaţia
sovietică şi la impunerea regimului comunist. Membrii
Partidului Comunist
nist erau consideraţi de luptătorii din munţi,
printre care se numărau şi mulţi studenţi şi elevi în ultimul an de
liceu, ca fiind total aserviţi ocupanţilor sovietici şi de aceea au
refuzat să-i recunoască.
”Ţăranii au fost mai puţin implicaţi direct în rrezistenţă, dar îi
furnizau acesteia alimente şi arme. Fără sprijinul lor, aceste
grupuri n-ar fi putut rezista”, arăta cercetătorul Liviu Pleşa de
la CNSAS.. Pe lângă aceştia au fost membrii partidelor –
ţărănişti şi liberali
rali care erau hărţuiţi şi au încercat să scape de
arest şi legionari.
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Pleşă a subliniat că convingerile politice ale membrilor
rezistenţei erau foarte eterogene, conţinând toate aceste
orientări, dar şi mulţi oameni apolitici. El a mai arătat că
grupurile de ţărănişti şi legionari au fost nevoite să fuzioneze
pentru că altfel nu puteau rezista. Prin urmare, motivaţia
ideologică şi politică n-a fost nici pe departe cauza
principală a rezistenţei. ”Ei credeau că vor duce o luptă de
partizani în spatele linieii sovietice odată ce Occidentul va
declara război URSS. Mulţi au mers şi din idealism pentru a
trăi liberi şi a nu fi supuşi comunismului”, a concluzionat
Liviu Pleşa, care a arătat că societatea românească nu cunoaşte
dramele prin care au trecut luptătoriii şi familiile lor, precum
depopularea forţată a satelor care ajutaseră grupuri de rezistenţă
sau anii de temniţă şi domiciliu forţat.
La rândul ei, Ioana Voicu Arnăuţoiu a vorbit despre formarea
grupului de la Nucşoara, condus de tatăl ei Toma Arnăuţoiu,
”unul dintre cele mai longevive ale rezistenţei din munţi”. ”Erau
oameni care-şi
şi dădeau bine seama ce înseamnă regimul
comunist, reforma agrară şi naţionalizarea. Erau familiari cu
muntele şi au avut o reţea foartee mare de oameni care i-au
i
ajutat”, a explicat ea.
Fiica lui Toma Arnăuţoiu spunea că ”toată existenţa lor a
devenit o luptă defensivă, ei neputând decât să se retragă pentru
a nu fi prinşi în operaţiunile de amploare
oare ale Securităţii. Aceasta
şi-aa adaptat mereu metodele începând presiunile asupra
familiilor rămase în sat. Era o viaţă cu reguli extrem de stricte şi
cu privaţiuni mari”.
Securitatea a reuşit abia în 1958 să-ii prindă pe ultimii membri
ai grupului de la Nucşoara, iar după anchete de 14-17
14
ore
membrii grupului au fost executaţi la Jilava.
Istoricul Constantin Vasilescu de la IICCMER a arătat că şi
după căderea regimului comunist, a existat o teamă de a vorbi
despre rezistenţa
tenţa din munţi şi de a ”mărturisi experienţa faţă de
propria familie”. În opinia sa, luptătorii anticomunişti au
mărturisit opoziţia faţă de comunism.
La rândul său, Alin Mureşan, directorul Institutului de Studii
în Istorie Contemporană (CSIC), a deplâns faptul că ”nu există
încă o lucrare de sinteză pe tema rezistenţei anticomuniste din
munţi şi avem prea puţine monografii ale grupurilor de
rezistenţă, iar aceste volume nu sunt foarte cunoscute şi adresate
publicului larg”. Singurele cărţi pe această temă care prind mai
bine la public sunt cele de memorii.
Pe de altă parte, Mureşan a arătat că un cercetător onest se
loveşte de diferite greutăţi în tratarea acestui subiect
precum ”cenzura în numele corectitudinii
corectitu
politice –
decuparea doar a anticomunismului pe criterii democratice
şi eliminarea componentei legionare”.
”Acest discurs politic corect nu prinde la public, dar continuă
să fie placa oficială. Există
stă o dublă măsură a limbajului.
limbajului În
vreme ce luptătorii
ii anticomunişti sunt numiţi şi stigmatizaţi din
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start ca legionari şi extremişti, despre comunişti se mai vorbeşte
ca antifascişti. În plus, legionarii sunt etichetaţi la grămadă şi a
priori ca fiind extremişti şi criminali ceea ce nu este adevărat”, a
maii explicat istoricul. El a criticat aceste acţiuni menite să
să-i
intimideze pe cei care vor să trateze onest subiectul, arătând că
viziunea adepţilor acestui discurs este una exclusiv
ideologizantă. În cazul rezistenţei din munţi, apologeţii
corectitudinii politice exagerează motivaţia ideologică a
partizanilor şi recurg la argumente reducţioniste şi false
precum cel că majoritatea luptătorilor anticomunişti ar fi
fost legionari.
Alin Mureşan a reamintit de o conferinţă susţinută de
William Totok sub egida IICCMER ca un astfel de exemplu de
demers manipulator de corectitudine politică. Istoricul a
concluzionat că ”rezistenţa anticomunistă din munţi este încă un
subiect despre care este greu să vorbeşti pentru că este multă
isterie în jurul lui”.
Reamintim că Epoch Times a scris la vremea respectivă
despre conferinţa organizată sub egida IICCMER care mistifica
lupta partizanilor: ”Un pseudojurnalist a prezentat
pseudoargumente pentru a demonstra
tra că rezistenţa
anticomunistă din munţi a fost formată în marea ei majoritate
din legionari antisemiţi, care voiau să înlocuiască un regim
totalitar cu altul. Fără dovezi şi argumente solide, conferinţa nn-a
avut decât un scop clar de manipulare şi de den
denigrare a lui Ion
Gavrilă Ogoranu şi a mişcării de rezistenţă”. (Epoch Times)

Ion Gavrilă Ogoranu – 92 de ani de la naştere

„ Am pornit pe drumul acesta cu credinţa că aceasta ne era
datoria. Altfel nu puteam face. (…) Orice soartă ne va da
Dumnezeu sîntem siguri că din jertfa şi truda noastră va ieşi
un viitor mai bun al acestui neam.

Ion Gavrilă s-aa născut la 1 ianuarie 1923 în satul Gura Văii
din Ţara Făgăraşului, într-oo familie de ţărani vrednici. A fost
unicul băiat între 2 surori, Ileana şi Eugenia. În sat li se spunea
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«ai Ogoranului». Aici Ion Gavrilă a crescut într-o
într lume plasată
în armoniile primordiale ale vieţii, în spiritul valorilor creştine,
al omeniei şi iubirii de frumos. Clasele primare le-a
le făcut aici,
în Gura Văii. Toate aceste zile frumoase, cu luminile şi umbrele
lor, avea să le evoce cu nespus talent în cartea “Amintiri din
copilărie“. A urmat cursurile prestigiosului Liceu Radu Negru
din Făgăraş. Aici se va înrola, cu mai mulţi colegi, în Frăţi
Frăţia de
Cruce « Negoiul ». Frăţiile de Cruce (FDC) erau organizaţii
anticomuniste ale Mişcării Legionare, destinate educării
elevilor. Pentru că îi plăcea munca pământului, deprinsă de la
tatăl său, Gheorghe Gavrilă, s-aa hotărît să urmeze Agronomia.
Astfel a devenit student al Facultăţii de Agronomie din Cluj.
Totodată, s-aa înscris şi la Academia de Studii Comerciale din
Braşov, pe care o urma în paralel. În 1942 Ion Gavrilă avea să
fie condamnat şi încarcerat pentru activitate în FDC.
Schimbările contra firii impuse cu forţa de guvernul Groza, la
adăpostul şenilelor sovietice au atras opoziţia studenţimii
române.
În munţi !
În ziua de 10 mai 1946 a avut loc demonstraţia studenţească
de la Cluj. Ion Gavrilă Ogoranu era în al 2-lea
2
an de studenţie.
Ulterior manifestaţiei,
festaţiei, comuniştii au atacat Universitatea şi
căminele studenţeşti, devastându-le
le cu topoarele. Studenţii din
din dealul Mănăşturului s-au
au înarmat cu bâte, pietre şi pari,
baricadând porţile. Lor li s-au
au alăturat oameni din satele din jur,
din părţile Dejului
ejului şi aproape toată populaţia Clujului. Ziarele
de limbă maghiară ale partidelor comuniste şi socialiste jubilau,
anunţând : “O lecţie dată studenţilor“. Dar studenţii au continuat
cu greva generală, cerând pedepsirea vinovaţilor. Ion Gavrilă a
participat
pat direct, ca vicepreşedinte al studenţilor de la
Agronomie. Rectorul i-aa somat pe studenţi să depună carnetele
la rectorat şi să se prezinte la cursuri. Din 6000 de studenţi, doar
14 s-au
au conformat. În schimb, centrele universitare de la
Timişoara, Bucureşti,
eşti, Braşov, Iaşi s-au
s
solidarizat cu greva
clujenilor. Acelaşi lucru l-au
au făcut şi studenţii din Cehoslovacia.
Greva a durat peste 10 zile. Ion Gavrilă scăpa de astă dată de o
condamnare.
Începe Rezistenţa !
Reuşind să scape de masivele arestări din noap
noaptea de 11 mai
1948, Ion Gavrilă începe recoagularea elementelor dispersate în
urma uriaşei lovituri. El participă activ la pregătirea Rezistenţei
Armate Anticomuniste promovată de partidele istorice, de
Mişcarea Legionară şi de ofiţeri ai armatei române. Un
U timp
lucrează la o fermă de lângă Braşov. Aici va afla că a fost
condamnat la 15 ani de muncă silnică, în contumacie, în
“Procesul Marii Trădări Naţionale”, înscenat de comunişti, la
comanda KGB, împotriva conducerii Mişcării Legionare, unor
înalţi ofiţeri
ri şi principalilor industriaşi din România. Începând
din 1948, împreună cu alţi studenţi, ofiţeri şi elevi, a organizat
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“Grupul Carpatin de Rezistenţă Naţională Armată” din Munţii
Făgăraşului, după toate regulile militare.
“Haiducii lui Dumnezeu”
Până în 1949, instrucţia s-a făcut într-o tabără cu corturi şi
armament. După acest an, dezvoltarea Securităţii n-a mai
permis acest mod amplu de activitate. Doisprăzece tineri au
renunţat la tot: carieră, familie, statut social, formând nucleul
propriu-zis al partizanilor făgărăşeni. În schimb, mii de oameni
din satele Ţării Făgăraşului au constituit o adevărată reţea
secretă de susţinători şi furnizori de informaţii ai Grupului
Armat Făgărăşan.
Timp de 7 ani au dus o activitate de guerilă, organizându-se
în grupuri mici, mobile, uşor deplasabile, care puteau fi oricând
oriunde. Au înfruntat vitregiile naturii alpine, dar şi ura şi
mişelia comuniştilor. Au fost susţinuţi de familiile din satele
făgărăşene, dar au existat şi localnici care s-au vândut
comuniştilor, trădându-i. Au urmat ani de arestări masive,
condamnări, execuţii. Au acţionat în permanenţă după legile
moralei creştine şi ale onoarei militare. Nu au ucis decât în
ciocnirile directe cu Securitatea, atunci când lupta deschisă era
singura şansă de scăpare. În schimb, ori de câte ori au avut în
bătaia puştii membrii trupelor de Securitate, dornici de galoane,
nu au tras, deşi o puteau face.
În 1951, Ion Gavrilă avea să afle că a fost condamnat, tot în
contumacie, la moarte, pentru organizarea Rezistenţei Armate.
Dar, nu a fost prins niciodată de securitate. Mereu era cu un pas
înaintea lor. A fost persoana care timp de aproape 30 de ani n-a
putut fi arestată de comunişti. Chiar dacă în Ţara Făgăraşului au
fost aduse batalioane întregi de armată şi securişti dornici de
galoane.
Gavrilă este rănit într-o ciocnire cu trupele de Securitate, în
mai
1954.
Din întregul grup, doar doi vor scăpa cu viaţă, iar din aceştia
unul va cunoaşte supliciul închisorilor, comuniste. Totuşi, toţi
cei căzuţi nu au murit în luptă, ci prin vânzare. Eternul tragic
blestem al Neamului Românesc !
„Cititorul poate s-a săturat de câţi au fost ucişi în această carte
până acum. Şi-l previn că cele mai multe din numele întâlnite şi
altele pe care nu le-am pomenit încă vor muri la rândul lor.
Dar nici unul nu va muri în luptă deschisă. În luptă, în munţi,
vom fi răniţi, dar morţi nici unul. Ucişi am fost numai atunci
când am fost vânduţi. În spatele fiecărui tânăr ucis (…) se află
un Iuda ştiut sau neştiut. Nu unul care se va căi şi spânzura, ci
din cei ce se vor folosi de plata vânzării şi vor ajunge mari şi
tari şi vor arunca cu noroi în memoria celor pe care i-au
vândut.”
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Mlaştina deznădejdii.
Rămas singur în munţi, Ion Gavrilă va purta de-acum în suflet
durerea pentru camarazii pierduţi. În cartea sa, el avea să
descrie aceste tragice momente astfel:“Când bate vântul în
munţi, de se cutremură şi şuieră stâncile, uneori se năpusteşte
asupra unui picior de pădure de brad cu atâta înverşunare şi îi
răstoarnă cu răgăliile în sus sau îi frânge când pământul este
îngheţat, încât, în răgazul a câtorva minute, o pădure de brad
mândră e la pământ. Uneori, unde şi unde, câte un brad, cine
ştie prin ce minune a întâmplării, rămâne în picioare.
Dacă acel brad ar avea conştiinţa existenţei sale, ar fi tentat să
creadă că a avut noroc, faţă de fraţii săi ucişi într-o clipită. Şi
poate se mângâie că a supravieţuit. Nu ştie că-l aşteaptă o
soartă mult mai tristă decât a fraţilor săi căzuţi…” Scăparea sa
a fost la Galtiu, lângă Alba Iulia. Aici s-a ascuns la familia Anei
Săbăduş, soţia fostului său coleg de liceu, docotrul Petru
Săbăduş, condamnat de comunişti şi ucis în închisoare. O vreme
s-a ascuns la moara din Sîntimbru. Ana Săbăduş avea să-i
devină credincioasă soţie. În taină şi-au unit destinele înaintea
lui Dumnezeu. Acesta l-a ocrotit de cei ce-l căutau, ca pe
Proorocul Ilie, odinioară, să-i ia viaţa. În ciuda vizitelor făcute,
sub diferite pretexte, de vecini informatori sau securişti
travestiţi în necunoscuţi de treabă.

« Nici o mişcare, Gavrilă, că tragem ! »
Ion Gavrilă a fost prins într-o seară de primăvară a anului
1976, la Cluj, de un amplu dispozitiv de securişti deghizaţi în
salahori la lucrările de construcţii. A fost anchetat timp de cinci
luni la Securitatea din Bucureşti, unde s-a încercat iradierea sa,
într-o încăpere special amenajată în acest scop.
Cu acest prilej a aflat că de persoana sa se interesa însuşi
secretarul de stat SUA Kissinger. Pe atunci România condusă
de Ceauşescu cunoştea o îmbunătăţire – de nevoie – a relaţiilor
cu Washingtonul, dictatorul comunist vizitîndu-se în acea
perioadă cu preşedinţii americani Carter şi Nixon.
După 1989, Ion Gavrilă avea să afle că, într-adevăr, camarazii
refugiaţi în SUA, prin făgărăşeanul Ion Halmaghi, înaintaseră
preşedintelui Nixon o listă cu nume ale unor luptători în
Rezistenţă, de care acesta se interesaseră personal la Ceauşescu.
În «libertate»
Eliberat, Ion Gavrilă a fost angajat, de-abia după un an, ca
muncitor la IAS Apoldu de Sus, iar apoi ca tehnician la IAS
Miercurea Sibiului, unde a lucrat până la pensionare.
Cruciada Copiilor
Evenimentele din Decembrie 1989 îl fac pe Ion Gavrilă să ia
calea Bucureştiului. În zorii zilei de 23 decembrie, fostul şef al
partizanilor din Munţii Făgăraşului cobora din tren în Gara de
Nord, într-o capitală unde tirania se zdruncina prin sângele
atâtor copii nevinovaţi. Cum era firesc, a mers la Televiziunea
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Română « Liberă » (sic !), unde oportuniştii şi uneltele
vechiului regim monopolizau, deja, pe rând micul ecran. La
solicitarea sa de a i se da voiee să apară pe post, crainicul
Gheorghe Marinescu, cel care ani la rând a minţit cu neruşinare
un popor întreg, îi interzicea lui Ion Gavrilă accesul la tribună,
cu replica devenită celebră: « Contra cui aţi luptat în munţi:
contra comuniştilor sau contra legionarilor ? »
Se strâng rândurile

Peste 80.000 de ţărani au fost executaţi sau torturaţi în
închisorile comuniste şi lagărele de muncă silnică, pentru că ssau opus colectivizării. Până acum, nimeni nu s-a
s gândit să le
dedice un muzeu pentru suferinţele
ele îndurate în comunism.
În România, Partidul Comunist Român a desfășurat
desfă
în perioada
1949–1962 procesul de colectivizare,
colectivizare ce a constat în
confiscarea aproape a tuturor proprietă
proprietăților agricole private din
țară și comasarea lor în ferme agricole administra
administrate de stat. În
România, colectivizarea a fost similară cu cea efectuată în
URSS, prin aceea că a înglobat terenurile agricole ce puteau fi
adunate într-o fermă colectivă.
Început întâi greoi și haotic, procesul de colectivizare a stagnat
între 1953 și 1956,, fiind apoi reluat cu agresivitate și dus la
final în 1962. Numeroși
și țărani, atât săraci, cât și mai înstăriți, ssau opus acestei acțiuni,
țiuni, iar guvernul comunist a recurs uneori și
la represiuni violente, ucideri, deportări, încarcerări și confiscări

Breşa creată în structurile sistemului comunist de cutremurul
istoric din Decembrie 1989 a dat posibilitatea recoagulării
vechilor luptători în Rezistenţă, risipiţi de teroarea bolşevică.
Aceştia s-au manifestat sub diferite
iferite forme, ca asociaţii, fundaţii
şi partide politice. Ion Gavrilă Ogoranu participă, ca membru
fondator, la întemeierea Partidului Totul Pentru Țară «Pentru
Patrie», în 1993. În 1995
95 devine vicepreşedinte al acestui partid,
funcţie pe care o va deţine până în martie 2005. În luna
noiembrie a aceluiaşi an, avea să fie ales Preşedinte
al Partidului
Totul
Pentru
Țară
«Pentru
Patrie».
Concomitent, Ion Gavrilă Ogoranu a activat în numeroase
organizaţii cu caracter civic, între care Fundaţia «Buna
Vestire»,, Academia Civică, Memorialul Sighet, ca şi în
prestigioasa «Amnesty International» – alături de personalităţi
ca preşedinţii americani Reagan şi Bush-senior.
În 1997 a întemeiat Fundaţia Luptătorilor în Rezistenţa
Armată Anticomunistă.

Războiul împotriva ţărănimii
Dumitru RĂILEAN – Iași

ale întregii averi a celor implicați.
ți. Sistemul de agricultură
socialist astfel constituit a intrat treptat într-o
într criză ale cărei
efecte s-au simțit
țit și după ce regimul a fost înlăturat, timp în care
s-au
au depus eforturi pentru reconstituirea proprietății
proprietă private în
agricultură.
Procesul de colectivizare a început violent în martie 1949, cu
decretul 84/2 martie 1949, prin care se expropriau proprietățile
proprietă
mai mari de 50 ha. Decretul a intrat efectiv în vigoare chiar din
noaptea următoare, fiind aplicat pe loc. Proprietarii
Prop
au fost luați
noaptea din casele lor și li s-aa fixat, ilegal, domiciliu forțat
for în
diverse localități.
Proprietățile
țile au fost confiscate în întregime, cu tot cu animale,
mașini
șini agricole și clădiri. Multe dintre cele câteva mii de foste
locuințe ale proprietarilor au fost transformate în sedii de GASGAS
uri, GAC-uri, posturi de poliție. Propaganda vremii a prezentat
pe cei expropriați
ți ca fiind „moșieri”, dar în realitate în multe
cazuri era vorba de ferme mecanizate și modernizate. Cei care
ne-au ucis bunicii
nicii sau părinţii pentru a le lua şi bruma de avere
pe care o mai aveau ne conduc şi astăzi prin intermediul
progeniturilor lor, ne taie salarii, pensii, ne fura în continuare
practic fără întrerupere de aproape un veac. Ace
Aceștia ne vând şi
pe mult şi pe puţin,
uţin, ne amanetează ca sclavi stră
străinilor, ne fură
resursele naturale sau le cedează mai pe nimic celor din afara
ţării.
Războiul acestora nu s-aa oprit nici măcar o clipă, ba chiar s-a
s şi
intensificat, drept dovadă stând dispariţia a peste patru milioane
de romani care au plecat din ţară începând cu 1989 şi până
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acum. Când vom scăpa oare de aceştia?? Când ne vom trezi cu

noastre de exterminare, satanic alintate „închisori de corecţie”

adevărat?

sau „canal de reeducare”.

Orânduirea de după 1947 nu a fost
opțiunea
țiunea poporului român!
Mircea CHELARU – București

Caracteristica generală a stat sub semnul subordonării
necondiţionate şi practica unei îndobitociri doctrinare, rigide şi
exclusiviste, ale căror efecte imediate se soldau cu eliminarea
fizică (a se citi asasinare) a opozanților
ților și dușmanilor de clasă.

A fost urmarea miopiei trădătoare a unei clase

Aminteam
inteam puţin mai înainte de acele slugi care ss-au pus repede

polititice de o inegalabilă lașitate,
șitate, abuzată de propriile
propriile-i

şi sârguincios în slujba ocupantului. Evident nu numai la noi s-a
s

neputințe
țe tolerate la fel de netrebnic de o monarhie

întâmplat acest lucru. Dar vorba proverbului: ”ca la noi, la

agonizantă. Mircea Eliade avea să prevadă această

nimenea!” Voluptatea ticăloşiei acelor prozeliţi cu suflet de

decrepitudine morbidă când se întreba ”de ce sunt
intelectualii lași?” chiar la începutul lui noiembrie 1934
1934.

reptilee a întrecut orice aşteptare, spre marea satisfacţie şi linişte
deplină a ocupantului.

ât vizionarism, câtă tristă dreptate, câtă statistică în

În orice ţară înfrântă după un război, mai ales după unul

veșnică
șnică repetare…citez: ”ați văzut vreun intelectual în

preponderent de tip ideologic aşa cum a fost cel de al doilea

timpul unei crize politice, sau a unei mari prefaceri

război mondial, sau zguduită de revoluţii planificate,
planifi
aşa cum

internaționale?… e de-a dreptul înspăimântat, e cople
copleșit de

au fost cele din 1989, se produc cel puţin patru lucruri: guvernul

frică, e paralizat de panică.

se dizolvă iar membrii săi se diseminează subtil în noile

Umblă aiurit, pune întrebări oricui, ascultă pe oricine îi

putere; politicienii îşi schimbă repede culoarea şi apartenenţa
apa

vorbește,
ște, are o încredere oarbă în orice dobitoc politic. Renunță

ideologică, iar armata şi biserica sunt decimate. Simultan, din

la orice demnitate personală, uită cu desăvârșire
șire misiunea lui

primele trei specii apare o clasă pestriţă, abjectă şi fără scrupule,

istorică: frica face din el o lichea sau un sclav”. Cred că în

aculturată şi exclusivistă, care guvernează după un singur

această sentinţă găsim pe deplin explicația
ția ușurinței cu care

principiu:”dacă nu noi, atunci cine, dacă nu acum atunci

ciuma roșie și-a putut găsi prozeliți
ți pe plaiurile mioritice. Mai

când?”.

C

structuri; camarila se integrează cameleonic în noul mediu de

concret, şi lichele şi sclavi!!
Acum se fecundează noul prototip social, homunculul fără
Această primă
imă etapă atroce, de tipul bolşevismului de stepă, ss-a

identitate,, mereu în căutarea identităţii: corcitura. Corcitura

instalat prin forţă, cu mijloace reprobabile şi sacrificii odioase,

politică,

planificate și executate de slugile simbriașe ale ocupantului,

internaţionalistul sau mai nou, globalistul,
globalistul corcitura culturală,

noul hegemon al Europei de Est consacrat de aliații
alia învingători.

adică culturnicul multicultural sau licheaua cu ştaif, corcitura

A fostt perioada de dureroase impuneri fizice prin care ss-a

estetică, adică kich-ul
ul tupeist şi obositor, corcitura morală,

realizat structura materială pentru susţinerea dezvoltării unei

adică moralistul proxenet şi fără scrupul!

adică

politrucul,

corcitura

ideologică,

adică

ideologii procomuniste şi a funcţionat din plin sistemul represiv
de stat ca putere organizată şi dirijată din afară.
afară

Şi câte alte asemenea corciri distrugătoare de identitate! Pentru
că ţinta mortală a corciturii
rciturii este Identitatea. Identitatea

şi etnic religioase a poporului român. Acum s-au
au produs marile

politică, ideologică, culturală, spirituală, estetică, morală
sau chiar etnică.. Corcitura, indiferent de natura ei, provine din

crime împotriva poporului român dictate de ocupanţi şi

cel puţin două entităţi diferite, cu identităţi recunoscute. Adică

executate sârguincios de către autohtoni primitivi sau colonişti

din A şi din B. Dar ea,, corcitura, nu este nici A şi nici B. Ea este

internaţionalişti dornici de revanșă.
șă. Principalele resurse de

doar jumătate din fiecare. Iar suma celor două jumătăţi va da

identitate care au mai rezistat din rândul intelectualilor patrioţi,

întotdeauna tot o jumătate. Sau chiar mai puţin. Niciodată un

armatei şi bisericii pământene au fost eliminate în lagărele

întreg. Şi atunci, Corcitul, numele de botez al progeniturii de

În acestă primă etapă s-aa reuşit exvicerarea conştiinţei naţionale
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corcire, îşi va crea propria referinţă: identitatea prin negare.
(Sursa: Fragment din România Moluscă, Mircea Chelaru)

Apariția
ția și avatarurile țiganilor
Ovidiu DRÂMBA – București
Numele ţigani - de la antica sectă eretică a
atsinganilor, venită în Grecia din Asia Mică, şi ai cărei
adepţi erau renumiţi ca vrăjitori, ghicitori, pungaşi şi
otrăvitori de animale, - apare în limbile turcă, bulgară,
sârbă, poloneză, rusă, lituaniană,
niană, germană, olandeză,
alsaciană, suedeză, franceza veche, italiană, portugheză,
maghiară şi română.
in apelativul egipteni (în greacă aigyptiaki) au derivat
formele locale evghite (în Albania), egyptiens (în
franceza secolelor XV-XVII), gitanos (în Spania egiptianos, egitcifios), egypcios (în Portugalia), gypsies (de la
egypcians, egypsies - în engleză), egyptenaren (sau gipten - în
olandeza), în Franţa erau numiţi, din sec. XV până azi, bohemiens, - întrucât traversaseră Boemia, al cărei rege
Sigismund le acordase o scrisoare de protecţie.
Ţiganii îşi zic romi (în Armenia lom, în Persia şi Siria dom), CUVÂNT de origine indiană care înseamnă „om liber”. Alte
apelative: suedezii şi finlandezii îi numesc „tătari negri” (svart
tattaren), iar pentru
ru că erau necreştini erau numiţi şi Heiden
(„păgâni” - în Alsacia, Germania, Elveţia germană, Olanda); sau
sarazini (în Franţa - încă din 1419), filisteni (în Polonia).
Autori din secolele XV şi XVI (între care şi Sebastian Munsler,
în celebra sa Cosmographia universalist consemnau faptul că
ţiganii înşişi afirmau că descind din urmaşii lui Noe: sau din
Abram şi Sara. Alţi autori din sec. XVI afirmă că sunt înrudiţi
cu magii din Siria şi Chaldeea; în sec. XVII se susţinea că sunt
un amestec de evrei şi mauri;
ri; sau de evrei şi creştini husiţi. O
altă legendă îi prezenta ca descendenţi dintr
dintr-o populaţie
preistorică având ca patrie de origine Atlantida, de unde unii ssau răspândit în Africa (stabilindu- se în Egipt), alţii în Tracia şi
Asia Mică; în fine, alţii ajungând până în India. Iar întrucât se
ocupau cu fierăria, unii autori credeau chiar că sunt o populaţie
originară din epoca bronzului!
Numele diferite sub care de şapte secole încoace este cunoscut
în Europa acest popor le-au
au fos atribuite în legătură cu locul lor
de origine. în privinţa aceasta, de-aa lungul timpului ss-au emis
ipoteze între cele mai fantezistei. Dintre acestea, cea care a fost
susţinută timp mai îndelungat afirma că patria de origine a
ţiganilor ar fi sudul Egiptului, incluzând şi regiu
regiunile vecine
Nubia şi Etiopia. Într- un capitol din Eseu asupra moravurilor,
Voltaire scrie că „această rasă pare a fi o rămăşiţă a anticilor
sacerdoţi şi sacerdotese ale zeiţei Isis, amestecată
mestecată cu cei ai zeiţei
Siriei”. Ipoteza originii egiptene mai era susţinută
sţinută încă şi în
secolul al XIX-lea de scriitori romantici.
Problema a căpătat o rezolvare definitivă odatăă cu studiul limbii
ţiganilor. Încă din secolul al XVI- lea au apărut câteva scurte
vocabulare - primul, la Londra, în 1542 -,, conţinând cuvinte
(unul
ul 53 altul 71) şi expresii ţigăneşti; iar în 1691 - un mic
dicţionar latin-ţigănesc,
ţigănesc, de 111 cuvinte, în 1730, la

D

p. 55

Universitatea din Uppsala este susţinută o Dissertatio
academica de Cingaris; iar către 1780, un pastor finlandez
redactează un vocabular cuprinzând
inzând peste 150 de cuvinte şi 50
de scurte fraze în limba ţiganilor. Dar abia spre sfârşitul
secolului, în 1782, acest fapt lingvistic a fost conexat cu teza
originii indiene a ţiganilor, în 1783, lucrarea rămasă până azi
fundamentală a lui Grellmann: Cercetare
Cer
istorică asupra
ţiganilor includea şi un amplu „vocabular comparat al limbilor
indiană şi ţigănească”, încât, în secolul al XIX
XIX-lea filologia
ţigănească va deveni (prin contribuţia unor filologi germani,
englezi, francezi, italieni, ruşi, bulgari, ppolonezi, iugoslavi,
finlandezi, maghiari şi americani) o adevărată ştiinţă. S
S-a
dovedit astfel că limba ţiganilor este îndeaproape înrudită cu
limbi indiene vii, ca hindi, mahrati s. a. ÎÎn fine, datorită lui E.
Pittard - autoritatea unanim recunoscută - şi antropologia a
confirmat teza originii lor indiene. S-aa stabilit că apelativul dom
dat romilor din Persia şi Iran, se regăseşte în India ca nume al
unui trib sau conglomerat de triburi; că aparţineau umilei
categorii paria; că şi strămoşii lor aparţinând acelor grupuri
indiene manifestă aceleaşi înclinaţii şi preferinţe ca ţiganii de
azi pentru muzică, dans şi prelucrarea metalelor.
La o dată incertă şi din motive neprecizate au migrat în
regiunea Persiei, în zona orientală a Mediteranei şi în Imperiul
Bizantin.
antin. Primele texte care îi menţionează - din sec. IX provin din Iran. în sec. X, un istoric arab din Ispahan
menţionează sosirea a 12.000 de ţigani muzicanţi din India, îi
menţionează şi Firdausi în acelaşi secol. Textele - cu caracter
literar, legendar, nu istoric, - îi prezintă ca având o reputaţie de
pricepuţi muzicanţi, de nomazi prin vocaţie, de tâlhari şi păstori.
Din Iran, unde au rămas mult timp, după invazia arabă ss-au
răspândit în Armenia şi Transcaucazia, infiltrându-se
infiltrându
şi în
Bizanţ. Istoria lor adevărată începe - prin consemnările unor
pelerini occidentali - în sec. XIV. în 1322, doi călugări le
menţionează prezenţa în insula Creta, în 1378 guvernatorul
veneţian le confirmă unele privilegii, în secolul următor,
înaintarea turcilor îi alungă prin
rin diferite insule greceşti (Cipru,
Rodos ş.a.). În
n zona dunăreană ajunseseră încă din sec. XIII, ca
prizonieri de război ai tătarilor năvălitori. Când tătarii învinşi au
devenit sclavi, ţiganii au ajuns şi ei în aceeaşi situaţie, în 1386
Mircea cel Bătrânn confirmă donaţia din 1370 a unchiului
un
său
Vlaicu I făcută mănăstirii Vodiţa, a 40 de familii de ţigani.
Folosiţi în Ţara Românească şi Moldova ca fierari, zidari,
cărămidari etc. şi constrânşi la o viaţă sedentară ţiganii au rămas
aici în situaţia de sclavi
avi timp de aproape cinci secole.
Din zona balcanică, unde erau cei mai numeroşi, ţiganii ss
au extins spre Apus1. Între 1416-1419
1419 grupuri consistente au
traversat Transilvania, Ungaria, Boemia, Moravia, Austria,
Bavaria, continuând pe teritoriul Germaniei până în oraşele din
zona Mării Baltice - Lubeck, Rostock. Deşi înarmaţi cu scrisori
imperiale de protecţie, unele oraşe nu le-au
le
permis intrarea;
încât un grup mai mare a coborât spre sud, pentru ca în 1418 să
ajungă în oraşele Leipzig, Meissen, Augsburg, Frankfurt pe
Main. În
n acelaşi an şi următorul, ţiganii străbat şi Elveţia, trec
prin Ziirich, Berna, Basel. - Grupurile (în medie de 300 de
persoane, bărbaţi şi femei - fără a mai socoti şi copiii) erau
conduse de şefi, îmbrăcaţi cât mai impunător, care îşi
îş dădeau
titluri pompoase - de voievozi, principi, duci, conţi, cavaleri.
Aceştia se prezentau la autorităţile locale spunând că porniseră
din Egipt, că erau urmaşi ai unor păgâni convertiţi la creştinism,
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şi că drept penitenţă pentru păcatele săvârşite li s-a impus să
facă un pelerinaj de şapte ani... Or, pelerinajele aveau un
caracter sacru, pelerinii erau întâmpinaţi în Evul Mediu şi trataţi
cu respect, ajutaţi de autorităţi şi de orice bun creştin; fapt de
care „pelerinii porniţi din Egipt” ştiau profita din plin2.
Cronicarii germani ai vremii îi descriu ca fiind îmbrăcaţi
mizerabil (nu însă şi căpeteniile lor), zdrenţăroşi şi murdari;
mâncau şi beau bine, aveau bani şi podoabe de aur din belşug, dar aveau (îndeosebi femeile) şi o înclinaţie deosebită pentru
furt. Învăţau uşor o altă limbă, respectau unele practici creştine,
cei mai mulţi mergeau pe jos; dar femeile cu copiii în braţe călare (dacă n-aveau căruţe).
După aceste prime incursiuni de explorare, începând din
1424 câteva grupuri mici şi-au întins corturile la marginea
Regensburgului; conducătorul lor, purtând un nume unguresc şi
titlul de voievod, avea asupra lui un permis imperial de liberă
circulaţie. In 1438, alte triburi au invadat Bavaria, Boemia şi
Austria, conduse de astă dată de „regele Zindel”. În 1444, o altă
căpetenie de ţigani nomazi care intraseră în Thuringia era
înarmat cu o mulţime de documente protectoare: o bulă emisă
de papa Martin V, precum şi scrisori din partea unor principi,
conţi şi autorităţi municipale.
Pe teritoriul Franţei de azi primele grupuri de ţigani - numiţi de
localnici „sarazini” - sunt semnalate încă din 1419. în Provence,
unuia din grupuri trezorierul unui oraş i-a asigurat pâine, carne
de berbec, vin, ovăz pentru cai. În anul următor, altor grupuri de
ţigani nomazi din oraşele din Burgundia şi Ţările de Jos (Arras,
Bruxelles, Deventer, Bruges ş. a.) le-a oferit cu generozitate
„pelerinilor din Egipt” bere, vin de Rhin, carne, peşte etc. Cum
scrisorile de recomandare imperiale se dovedeau utile şi
fructuoase, „pelerinii” au decis să facă un pelerinaj de penitenţă
la Roma, înainte de a se... reîntoarce în Egipt! (în realitate pentru a obţine de la papa o bulă care să le asigure protecţia şi,
evident,’'copioasele avantaje, darurile alimentare). În 1422,
după îndelungate opriri, popasuri la Bologna şi Forli, o bandă
de câteva sute de persoane ajunse la Roma; după care, ţiganii
„pelerini” s-au răspândit în toată Italia. Fiecare şef al unui grup
de nomazi ţigani avea asupra sa câte o copie a privilegiului
imperial şi a bulei papale (documente foarte suspecte, fireşte,
false) prin care autorităţile laice sau bisericeşti erau invitate şi
solicitate să le permită libera trecere, cu scutirea totală de orice
fel de taxe şi făgăduindu-se iertarea a jumătate din păcate celor
care se vor arăta mărinimoşi faţă de aceşti vrednici „pelerini”...
În 1427 îşi făcu apariţia la porţile Parisului o numeroasă şi
ciudată caravană de pelerini - care spuneau că vin din Egipt, că
cei mai mulţi au pierit pe drum, că au fost persecutaţi de
creştini, de împăratul Germaniei şi de regele Poloniei, dar aveau
şi binecuvântarea papei pentru a dovedi că se căiesc de păcate
făcând acest pelerinaj penitential. Publicul parizian îi întâmpină
cu cea mai vie curiozitate, se înghesuia în jurul ţigăncilor care
ghiceau în palmă -în timp ce altele îi buzunăreau; încât ţiganii
au fost obligaţi să părăsească imediat regiunea. Timp de 60 de
ani, cel puţin 500 dintre ei (după mărturia căpeteniei lor,
„contele Petru din Egiptul de Jos”) au continuat să vagabondeze
prin diferite oraşe din Franţa, din Ţările de Jos, precum şi din
Italia; uneori bine primiţi - căci prezentau „documentele”,
recomandările papale, regale şi ducale, - alteori alungaţi şi, în
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curând, chiar în mod violent.
La puţin timp după apariţia lor în Franţa, grupuri
numeroase de ţigani sub conducerea unui „duce” sau a unui
„conte” - au coborât şi în Spania; mai întâi în Aragon şi
Catalonia. în Andaluzia, prima bandă de ţigani este semnalată în
1462; „conţii” lor fuseseră primiţi cu ceremonia de rigoare,
reţinuţi la cină de conetabilul-cancelar al Castiliei, în timp ce
numeroasei trupe i s-a distribuit îmbrăcăminte, stofe, bani, vin
şi alimente din abundenţă. - în Insulele Britanice ţiganii nomazi
se deplasau în voie încă din primii ani ai secolului al XVI-lea,
revendicându-şi privilegiile de „pelerini” protejaţi de Sf.
Scaun3. în curând însă Anglia şi Scoţia caută să se debaraseze
de ei, îmbarcându-i şi trimiţându-i pe Continent. în 1505, o
bandă de ţigani ajunsă din Scoţia în Danemarca a fost îmbarcată
şi expediată în Suedia; oraşul Stockholm i-a ajutat cu o sumă de
bani. În 1544, o navă engleză a debarcat în Norvegia primii
ţigani un grup de infractori. în Danemarca ţiganii imigrau din
Germania; în 1536 erau destul de numeroşi pentru a provoca o
violentă reacţie faţă de felul în care se comportau.
În regatul Poloniei ţiganii au pătruns (încă din 1428) prin
sud, venind din Ungaria şi Moldova; precum şi prin vest, în sec.
XVI, refugiindu-se din Germania, unde începuseră persecuţiile
contra lor. In Rusia, primii ţigani (veniţi din Moldova şi Tara
Românească) au pătruns prin sud, în Ucraina, în jurul anului
1501; în timp ce ţiganii plecaţi din Polonia vor ajunge în 1721
la Tobolsk, capitala Siberiei.
În fine, în coloniile din Africa şi America au ajuns drept
pedeapsă, deportaţi ca infractori de portughezi - în Angola,
Capul Verde, insula Principe, în Brazilia, chiar şi în India începând din ultimii ani ai secolului al XVI-lea. Un decret din
1686 prevedea deportarea tuturor ţiganilor nomazi în statul
brazilian Maranhao; în secolul următor, numărul celor
colonizaţi forţat trebuie să fi fost apreciabil.
Şi Spania a căutat (pe la mijlocul secolului al XVIIIlea) să se debaraseze de mulţi gitanos indezirabili, deportându-i
în coloniile sale din. Africa şi America4. - Sistemul de deportare
a ţiganilor şi-a găsit adepţi şi în alte ţări, îndeosebi în Franţa5.
În secolele XV şi XVI ţiganii au străbătut deci toate ţările
Europei, ca pelerini şi protejaţi de autorităţi. „Pelerinajul” lor
era, bineînţeles, pur imaginar, pretext pentru a se putea deplasa
liber, a obţine facilităţi, subsidii felurite; în rest - practicând
ghicitul în palmă, furtul şi cerşetoria. Un pelerinaj fără nici un
temei religios.
Ţiganii n-aveau - şi nu au - o religie proprie; în materie de
religie erau indiferenţi. Din India ancestrală nu aduseseră nici
cea mai mică amintire a vreunei divinităţi sau vreunui ritual
religios - în afara unor forme primitive de religiozitate
(îndeosebi vrăji şi amulete). Se adaptau foarte repede - pur şi
simplu din interes şi exclusiv de formă ~ religiei ţării în care se
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găseau: în ţările creştine se botezau şi îşi făceau semnul crucii,
iar în cele musulmane practicau circumcizia şi participau la
pelerinajele la Mecca. în ţările creştine numai ţiganii
sedentarizaţi mergeau la biserică - şi numai la ocazii mai
importante: mai ales la funeralii sau la botezuri, mult mai rar la
celebrarea unei căsătorii; şi, în general, pentru a căpăta pomeni,
a cerşi, sau în scopuri extrareligioase6. Numai ţiganii
sedentarizaţi practicau (uneori) ritul religios al căsătoriei; la
nomazi, tinerii decideau singuri căsătoria, dar fetele erau
„cumpărate”, printr-o înţelegere între părinţi. - Femeile năşteau
uşor, noului-născutului i se făcea imediat o baie rece: pentru
ţiganii nomazi aceasta ţinea loc de botez. (Baia rece nu avea o
semnificaţie simbolică - decât faptul natural însuşi de a fortifica
organismul). După care, copilul - alăptat până la 2-3 ani - era
ţinut (nu iama, însă) aproape gol.
Biserica (dar şi laicii) „le reproşa ţiganilor nu numai
indiferenţa lor în materie de religie, superstiţiile sau practicarea
ghicitului, ci şi prea marea lor libertate în felul de a se
comporta; şi mai ales dansurile lor, care nu puteau să nu-i incite
pe credincioşi la o slăbire a moravurilor” (Idem). Din aceste
motive, în unele ţari sau zone (în Ţara Bascilor, în regiunea
Salerno. în unele regiuni protestante din Anglia, Suedia,
Finlanda, Ţările de Jos, ş. a.), erau consideraţi de-a dreptul
nelegiuiţi, infami, sceleraţi sau spioni7. Martin Luther îi punea
pe aceşti „tătari” pe acelaşi plan cu turcii, nerecunoscându-le
nici o calitate, decât viciile cele mai reprobabile. - în secolele
XVIII şi XIX au fost şi câteva încercări (în Austria, Anglia,
Spania, Ungaria) de a li se face în mod organizat o educaţie
moral-religioasă (şcoli de catehizare a copiilor, traduceri de
texte biblice în limba lor ş. a.); încercări firave şi rămase fără
rezultat. Cu toate acestea, nu li se poate imputa o lipsă totală de
religiozitate. Ţiganii credeau (şi cred) într-un Dumnezeu unic,
în puterea Providenţei divine, în existenţa uneiŢumi de dincolo,
au un sentiment şi un respect al sacralităţii; deşi pentru ei
sacramentele reprezintă mai mult o forţă magică decât o
motivare a credinţei, iar Dumnezeu este conceput mai mult ca o
forţă cosmică decât ca un Dumnezeu al revelaţiei8.
Nici obiceiurile lor, nici ocupaţiile sau meşteşugurile pe
care le practicau nu erau de natură să contribuie la integrarea
socio-culturală a ţiganilor. Deşi multe dintre obiceiurile lor erau
de- a dreptul de admirat. Dacă în alimentaţie preferinţa lor nu
excludea carnea animalelor sau păsărilor de curte moarte de o
boală sau în urma unui accident9 fapt remarcat îndeosebi la
ţiganii din Ungaria şi Transilvania, În schimb remarcabil şi
admirat de străini era de pildă gustul lor pitoresc pentru culorile
vii în îmbrăcăminte (mai ales roşul şi verdele) şi pentru
ornamentele de aur şi argint, în special pentru’ salbele de
monede din aceste metale10. Apoi, nu se înşelau, nu se minţeau
şi nu se furau unul pe altul; membrii tribului erau foarte solidari
între ei: se certau, se băteau, dar viaţa familială avea o structură
solidă. Familia nu se separa niciodată, femeile cu copiii lor îşi
urmau soţii în oraşul de garnizoană dacă acesta era sub arme
(iar dacă era posibil, îi urma şi în război); dacă un ţigan era
întemniţat, membrii familiei îşi instalau şatra cât mai în
apropierea închisorii. Le-a fost recunoscută ospitalitatea,
„comprehensiunea surprinzător de rapidă”, primatul afectivului
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asupra raţionalului, faptul că „marginalitatea şi nomadismul lor
favorizează viaţa familială şi val or i l e e i tr a d iţ i on ale :
a u t or i ta te a ta t ă l ui, r ol ul c lar a f ir m at al ma me i ,
pr ol if ic i ta te a , sol i dar it a te a, vi aţa l i ber ă, - dar şi
pr e a mar ea f r e c v e n ţă a căs ăt or ii l or c on sa n g u i ne ”.
( A. B ar t he le m y) . Că s ăt or ii le mi x t e er a u de st u l de
f r ec ve n te, i a r di v or ţ u l - u n c a z e x ce pţ i o na l.
P r ost it uţ ia a r ă m as la ţ i ga n i t ot d e a u na l i mi t a tă.
S oţ ii l e er a u fi d ele s oţ i l o r , a d ul ter ul fe me il or er a u n
f ap t r ar - şi p e de p si t cu m u ti lar e a sa u c h ia r c u
m oa r te a . C op i i i, î n văţ aţ i de mic i să da n se z e şi să
c er şe a sc ă, er a u f oa r te i u bi ţi şi r ă sf ăţ aţ i de păr i nţ i ,
da r re spe c t u oşi şi as c ul t ă t or i ( d u pă c u m îi r a p or ta u
în 1 8 0 2 l u i N a p ol e on c â ţi va p re f e cţ i) 1 1 .
Gr oaz a ţi ga n il or de mo a rt e 1 2 şi d e str i g oi , de
r e ve nir ea s pir it u l ui def u nc ţi l or , er a b i ne c u n os c ut ă ;
de u n de , şi i mp or ta n ţ a de ose b i tă pe c ar e o da u
r it ua l ul u i f u ner a li il or 1 3 . Ad es e or i d ot aţ i c u o
in t e li ge n ţ ă vi e ş i u n si mţ a l spe c ul aţ ii l or
ne gu st or e şt i, î n văţ a u c u u şur i n ţă li m b i st r ăi n e ; pe
lâ n gă a c es tea , c h ia r şi ce i se de n tar iz a ţi pă st r au
n os t al gi a vi e ţi i n o m a d e - ş i gu s t u l ir e me d i ab il
pe n tr u f ur t. - N i c i o cu p aţ ii l e l or pre d il ec t e ş i
pe n tr u car e ma n if e st a u u n t ale n t, o a p lic aţi e
de ose b i t ă, n u i- a u a j u ta t să se i nt e gr ez e p e de pl i n
în vi a ţ a s oci a l ă a ţă r i l or d e a d op ţ i u ne . De şi ca
m uz ic a nţ i (ș i da n sa t ori ) er a u f oa r t e a p r e c ia ţi şi
c ă uta ţi . R e gi i P o l on ie i şi ai U n ga r ie i , E ca t er i n a II
a R u si ei, î na lta n ob i l i me di n ace st e ţă ri , di n
Tr a nsi l va n i a, Mol d o va şi Ţ ar a R omâ n e a s că,
c h e ma u o c azi o n a l sa u în tr e ţ i ne a u p er ma n e nt la
c ur ţ i le
l or
or c h es tr e,
ta r a f u ri
de
ţ i g an i.
I n str u me nt el e pre f er a te şi pe n tr u c ar e d e mon s tr a u o
r ar ă vir t u oz ita t e er a u vi oa r a şi ţ a mba l u l. La c ur ţil e
pr i nc i ar e sa u ar i st ocr a ti c e er a u a d m ir a ţi şi ca
da n sa t ori , î nc ă di n sec . XV I . î n Fra n ţa se
pr od u c e a u î n c ă
di n
1 6 0 7 la
c as te l ul
di n
F on t ai ne b lea u 1 4 . La a ce ea şi da tă da n sa u şi î n s at e
sa u l a or a şe, p e str ăz i sa u î n p ie ţe , î n T u r cia
sec o l u l u i al XV I I- lea da n sa t or i i pr of es i on i şt i ţ i g an i
e ra u f oar te că u taţ i c u oc az ia or ga n iz ăr i i u n or
ser b ăr i s ol e m ne, î n U n g ar ia şi R u s ia er a u ma i p uţ i n
a pr e c iaţ i c a d a n sat or i , î n sc hi mb î n Sp a ni a,
da n sur ile gr u p ur il or de gi t a n os f i gu r a u ( î n că di n
1 4 8 8) c h iar î n s ol e m ne l e pr oc e si u n i r el i gi oa s e. (Ia r
în 1 5 6 0 , la m ar i le ser bă r i d i n T ol e d o or ga n iz a te c u
oc azi a c ăs ăt or ie i l u i Fi li p a l I l- l e a) .
P e d e a lt ă p ar t e î n să ţi ga n i i se de d a u şi u n o r
oc u p aţ ii
„ di a b ol i ce ” ,
m a gic e ,
vr ă ji t or e şt i,
c on d a m na te a tât d e B i ser ic ă ş i ju d e ca te de
tr i b u na l ul I n c hi zi ţi e i, c â t şi de tr i b u n a l ele la i ce.
C hi ar di n 1 4 2 7, c u m sp u ne a m, l a da ta pr i m ei l or
a p ar i ţi i l a p or ţ ile P a r i sul u i, ţi gă n ci le pr act ic a u î n
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Numismatică
Numismatic
p u b li c c h ir om a n ţia 1 5 şşii n eeccrr om a n ţi aa,, P i cctt or i i
a mi nt iiţţ i m ai ssuu s, pr e cu m şi
şi m
mar
ar i i sc
scrr ii t or i aaii
sec o l e l or ur mă t oa r e - R on ssar
ar d, Ma
Marr ot, G il V ic e nt e,
C er va n te s, Mo
Moll i eerr e, P
Pee p ys
ys,, Le sa ge ş. a. - de s cr i u
sa u mă ca r fa c al uz ie la ase me ne a pr acc tic i. C u t oa te
in tteerr d ic ţi il
ilee a ut or ită
it ă ţi l or l ai
a i ccee şşii eecc lez
l ez ia s t ice,
ic e,
ţă rraa n ii, or ă ş e ni
niii şi a d ese
e se or i c hi ar p eerr ssoa
oa ne di n
s oc ie
iett at ea î na ltă l e c on s ul ta u ppee ace
ac e ssttee c hi
hirr om
omaa nt e
„ e gi p te ne ”, u ne or i c hia r c he m â n d u- le ac as
asăă.. L
Lii ssee
a tr i b u ia u şi a l t e p uter i ma gi ce - d e a d e sc o per i
c omor
o mor i a sc u n se,
s e, de a st i n ge u n i n ce n d i u, de a
pr e ggăă t i dr o gu r i c u eeffee cte a f r od i si aaccee , ddee a f aacc e
a mu le te,
t e, d e a vi n d eecc a de b ol i oa m
mee n i şi a n i m
maale
le
pr e ggăă t i n d t ot f e l ul de b ăăuu t ur i şi a li
liff ii - a se me ne a
ne n u mă ra te l or „ d of t or oa ie” d e l a sa t e.
(Continuare în numărul viitor)
NOTE
Probabil, din cauza înaintării turceşti care a devastat Serbia şi Bulgaria; sau, pentru a scăpa de sclavia ce le
era impusă în Moldova şi Ţara Românească;.sau, poate, pur şi simplu, din congenitala şi incurabila vocaţie
vo
de nomadism, care le asigura o viaţă incertă, eventual precară, dar liberă?
încă în 1416 oraşul Braşov acordă bani şi provizii „seniorului Emaus din Egipt şi celor 120 de însoţitori ai
săi”. Tot în regiunea Braşovului, o familie nobilă dăruia 40 de berbeci
erbeci „sărmanilor pelerini din Egipt”, care
spuneau că se întorc din Ierusalim. (Cf. Fr. de Vaux de Foletier).
Prunele menţiuni despre prezenţa lor în Anglia datează
din 1514 (deci, Ia un secol după apariţia în Occident, pe Continent); iar în Scoţia, din 1595.
„Fără îndoială că la această emigraţie forţată s-aa adăugat şi una voluntară, în cursul războaielor de eliberare
din America de Sud, mulţi gitanos muzicanţi, dansatori, ghicitori, scamatori, care cunoşteau Buenos Aires,
Pampas şi Anzii, si-au găsit o clientelă până în Venezuela. Erau numiţi chiganet-os”
os” (Fr. de Vaux).
„în ultimii ani ai sec. XVII, Ludovic XIV a hotărât să acorde o comutare de pedeapsă unor ţigani
condamnaţi la galeră, cu condiţia să rămână toată viaţa în insulele Americii; şi 32 de condamnaţi
con
la galeră
au beneficiat de aceasta măsură între anii 1686-1689" (Idem}. - în 1724, circa 30 de ţigani au fost deportaţi
în Martinica; mai târziu, alţii, în Luisîana - unde prefectul a decis deportarea în masă a tuturor ţiganilor din
Ţara Bascilor, (Dar războiul cu Anglia intervenit intre timp a împiedicat aplicarea acestei măsuri).
Autori din secolele XVII şi XVIII afirmă că, pentru a primi . cât mai multe daruri de botez, ţiganii
obişnuiau să-si
boteze copiii de mai multe ori. - Ritul căsătoriei era cât se poate de simplu - şi doar în cazuri rarisime
oficiat în biserică. Frecvent menţionate sunt funeraliile religioase (ţiganii au avut totdeauna cultul
morţilor); de asemenea, în secole XV şi XVI, cazuri de înmormântări în biserici din Germania ale unor
un
căpetenii de ţigani.
La Dieta din Augsburg din 1500, Caro! V pentru a justifica
mă su ra d e e xp u lz a re a ţ iga ni lo r, î i a cu ză d e a f i sp io ni a i t u rc ilo r, î n 1 60 4 ,
u n d ecr e t a l lu i C aro l IX a l S u ed ie i i nvo ca ac e la şi p r et e xt .
C f. Do n F er na nd o J o rd an ( vd . B ib lio g ra fia ).
Foarte apreciată de ei era carnea de pisică: în sec. XVIII ţiganii sedentari din Marseille - localitatea din
Franţa cu cea mai numeroasă populaţie de ţigani - organizau adevărate vânători de pisici, în schimb, le
repugna carnea de cal.
în speciall în epoca Renaşterii şi în'sec. XVII pictori şi gravori dintre cei mai renumiţi, francezi, germani,
englezi sau olandezi - ca Hyerorumus Bosch, Lucas van Leyden, Brueghel ceî Bătrân, Giorgione, P.
Bordone, Caravaggio, ş. a. - au fost atraşi de tema vieţii ţiganilor: tipuri, costume, scene de viaţă nomada,
de ghicit în palmă, dar şi de şarlatanism sau de pungăşie.
11
1. Popp Şerboianu, foarte bun cunoscător al vieţii şi limbii ţiganilor, notează şi alte obiceiuri şi trăsături
de caracter, îndeosebi ale ţiganilor
ilor nomazi. Astfel: „în relaţiile cu străinii sunt foarte prudenţi, nu spun
niciodată adevărul [...] Mint mereu şi folosesc toate mijloacele pentru a deruta investigaţiile [...] Furtul e
singura şi adevărata proprietate a ţiganului [...] El pune atâta iscusinţă
usinţă şi inteligenţă în a fura, încât fac din
furt o adevărată artă [...] Unde nu pot fura, cerşesc. Acest obicei e atât de înrădăcinat încât c imposibil de
a-i dezobişnui [...].” - Printre nomazi erau frecvente incestul şi prostituţia, - preferând parten
parteneri din rasa lor.
Ţiganul „îşi bate soţia până la sânge; şi cu cât mai mult o bate, cu atât ea îl iubeşte mai mult,; pentru că în
acest fel ea vede în el forţa şi vigoarea tinereţii...”
Dar la ţiganii de azi I. Popp Şerboianu constată că „moartea nu-i îngrozeşte
ozeşte deloc, o consideră ca un lucru
natural [...], Nu cred în nici o înviere, în nici o viaţă veşnică”. După ce îşi îngroapă mortul - „ceremonie
tristă la care nu lipseşte niciodată ţuica [.,.], ei se reîntorc veseli la corturile lor, ca şi cum nu ss-ar fi
întâmplat nimic”.
Autorii englezi din secolele XVIII şi XIX notează respectivele obiceiuri: veghea funerară cu o mulţime de
lumânări, lamentaţiile disperate ale bocitoarelor, cortegiul de rude, cunoştinţe şi prieteni veniţi din
localităţi îndepărtate, morminte
rminte pe care se plantează un pom sau o tufă de trandafiri, etc. După înhumare,
cortul, cănită, patul, hainele şi alte obiecte ale defunctului - chiar şi cele mai de preţ - sunt arse. în 1826, la
moartea unei ţigănci din Leicester i s-au sacrificat pe mormânt
mânt câinele şi măgarul; iar
vasele, farfuriile, paharele, tot ce nu putea fi ars, a fost făcut ţăndări. Alteori, defuncţilor li se pun în
mormânt bani, pâine sau obiecte personale (pipa, ceasul, pieptenele, oglinda, etc.).
în Bolnavul închipuit, Moliere introduce
ntroduce o scenă cu dansatori ţigani. Iar în numeroase balele de curte din
sec, XVII apăreau dansatoare şi dansatori ţigani.
Deocamdată ţigăncile ghiceau numai în palmă; dar începând din sec. XVIII - şi în cărţi sau în cafea.
cafea..
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Monedele statului român emise după
revenirea la democrație
democra
(1990-2014)
2014)
Marian BOLUM - Bârlad
Înlăturarea regimului comunist, în decembrie 1989,
a însemnat începutul procesului de revenire la democraţie şi
la economia de piaţă.
a sfârşitul anului 1989 statul era principalul furnizor de bunuri

L

şi servicii deoarece proprietatea socialistă deţinea monopolul în
toate domeniile economice. Economia românească era puternic
centralizată (funcţiona un plan naţional unic al activităţilor
economico-sociale
sociale şi sistemul planurilor cincinale)
cincinale), astfel că activitatea
agenţilor economici se desfăşura în concordanţă cu reglementările
stabilite la nivel central. Tot la nivel central erau stabilite preţurile,
dobânzile, salariile, impozitele
mpozitele şi taxele, fără a se ţine cont de raportul
real dintre cerere şi ofertă, costuri, productivitate sau cheltuieli, ceea ce
făcea ca eficienţa şi rentabilitarea să fie parametri care nu aveau nicio
legatură cu realitatea economică, internă sau inter
internaţională. Resursele
erau distribuite centralizat, iar modernizarea şi retehnolo
retehnologizarea
întreprinderilor era stabilită de la nivel central. Salariile erau stabilite
tot de la centru şi nu aveau legătură cu eficienţa activităţilor
desfăşurate, astfel că nu exista interes pentru creşterea productivităţii.
Piaţa era considerată doar un spaţiu de desfăşurare a activităţilor de
vânzare-cumpărare
cumpărare în vederea aprovizionării întreprinderilor şi
populaţiei. Comerţul exterior era integrat structurilor CAER (Consiliul
de Ajutor Economic Reciproc, structură dominată de URSS, ce
urmărea integrarea economică a statelor comuniste), astfel ca dispariţia
comunismului în S-E
E Europei a însemnat pierderea unor importante
pieţe externe.
După 1990 economia românească este într-un
într
regres continuu, toate
ramurile fiind afectate, ceea ce determină creşterea şomajului şi
reducerea produsului intern brut. De asemenea, sunt pierdute o parte a
pieţelor din Orientul Mijlociu (din cauza războiului din Irak) sau din
alte zone, din cauza unorr crize sau conflicte regionale (criza iugoslavă).
În aceste condiţii, balanţa comercială şi balanţa de plăţi se deteriorează
grav (exporturile României scad în 1992 cu 40% faţă de 1989),
înregistrîndu-se
se un deficit de 3 miliarde dolari1 fapt ce determină
epuizarea rapidă a rezervelor valutare.
În urma alegerilor din mai 1990, noii guvernanţi, reprezentanţii unui
partid de stânga, Frontul Salvării Naționale,
ționale, au stabilit că reformele
economice, necesare trecerii la economia de piaţă să se desfăşoare
gradual şi nu prin sistemul terapiei de şoc, metodă adoptată de alte
state foste comuniste. Prin adoptarea acestei metode se urmărea
reducerea costurilor tranziţiei şi menţinerea stabilităţii economice şi
sociale, însă transformările lente ce au avut loc în economia
econom
românească (uneori s-aa preferat doar gestionarea crizei şi evitarea unui
eşec generalizat) au prelungit perioada de declin economic şi au
întârziat sprijinul financiar extern necesar pentru depăşirea crizei
(România a fost tratată multă vreme cu neîncredere
neîncre
de către oamenii
politici şi de afaceri din Occident).
Liberalizarea preţurilor, componentă importantă a reformei economice,
a început în noiembrie 1990, însă, deoarece şi acest proces ss-a
prelungit prea mult (până în ianuarie 1994 au avut loc 10 mari ajustări
de preţuri, dar abia în 1997 se vor liberaliza preţurile la energie şi la
alimentele de bază), au avut loc creşteri excesive de preţuri ce vor
determina creşterea inflaţiei (de la o inflaţie corectivă, generată de
ajustarea preţurilor ca urmare a eliminării subvenţiilor, se va ajunge la
o inflaţie de fond) şi implicit devalorizarea externă a monedei
naţionale. Liberalizarea în etape a preţurilor determină creşterea
preţurilor de consum şi rate ale inflaţiei de 200 şi 300 % pe an între
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1991-1993 şi de 100% în 19972 astfel că încrederea în moneda
naţională este serios afectată.
Un rol important în trecerea la economia de piaţă l-au
au avut şi acordurile
cu Fondul Monetar Internaţional (primul a fost încheiat în 1991),
deoarece în aceste acorduri se prevedea:
revedea: accelerarea reformei
economice, restructurarea sistemului financiar, realizarea cadrului
legislativ necesar economiei de piaţă, adoptarea unor măsuri pentru
realizarea ma-crostabilităţii
crostabilităţii economice, reducerea deficitului bugetar,
con-tinuarea procesului
sului de privatizare sau alte măsuri absolut necesare
finalizării acestui proces.
Activitatea financiară a fost reglementată prin Legea privind Statutul
Băncii Naţionale a României şi Legea privind activitatea bancară
(Legea nr. 34 /1991)3. Conform Legii nr. 34/1991, Banca Naţională a
României îşi păstrează doar atibuţiile de bancă centrală (în timpul
regimului comunist avea şi atribuţii de bancă comercială). Ea stabileşe
politica monetară şi de credit în vederea menţinerii stabilităţii
monetare, participă în numele statului la tratative şi negocieri externe
în probleme financiare monetare şi de plăţi, este organ unic de
emisiune monetară, administrează direct rezerva de bancnote şi
monede, stabileşte şi conduce politica valutară a statului, stabileşte şi
publică
ublică cursurile de schimb, este unic organ de supraveghere bancară4.
Paşi importanţi în funcţionarea sistemului bancar s--au făcut în anul
1991 când este introdusă convertibilitatea limitată de cont curent a
leului şi în 1992 când este liberalizat cursul leului, conform echilibrului
dintre cerere şi ofertă. Începând cu anul 1993, Banca Naţională a
României are pârghiile necesare pentru a desfăşura o politică financiară
coerentă, antiinflaţionistă, de menţinere a stabilităţii monetare. În 1995
sunt introdusee norme de utilizare a cecului, a cambiei, a biletului la
ordin ceea ce determină fluidizarea sistemului de plată.
După 1990, datorită liberalizării preţurilor şi a salariilor, factori
esenţiali în realizarea unei economii de piaţă funcţionale, dar care au
contribuit la creşterea galopantă a inflaţiei, se amplifică circulaţia
monetară, ceea ce determină apariţia unor monede şi bancnote cu
valori nominale din ce în ce mai mari în condiţiile în care un sistem de
plăţi alternativ se dezvoltă cu greutate. În acelaşi
elaşi timp se impunea
realizarea unor noi semne monetare, deoarece acestea trebuiau să aibă
noile însemne ale statului dar şi pentru că erau necesare, în special la
bancnote, elemente de siguranţă performante, elemente ce lipseau la
vechile emisiuni.
Între octombrie 1990 şi noiembrie 1996 au fost puse în circulaţie
monedele de de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 de lei, 50 de lei şi 100 de lei5.
Aceste monede au circulat în paralel cu vechile monede care au fost
retrase treptat din circulaţie (puterea circulatorie a monedelor de 1 leu
şi 3 lei, emisiunea 1966, încetează la 31 decembrie 1996), după ce
tirajele noilor emisiuni monetare au asigurat o circulaţie bănească
corespunzătoare.
Monedele postrevoluţionare, ca aspect şi ca simbolistică, nu şi
şi-au
propus să continue
inue tradiţia noastră antebelică sau interbelică.Totuşi, se
revine la moneda de 20 de lei, celebrul „pol” românesc, iar valorile
nominale de inspitaţie sovietică, 15 bani şi 3 lei, sunt abandonate. În
primii doi ani după revoluţie monedele nu vor avea înse
însemne specifice
care să ateste autoritatea emitentului, ci vor prezenta portretele unor
domnitori: Ştefan cel Mare, Alexandru Ioan Cuza şi Mihai Viteazul.
Noua stemă a statului va fi prezentă pe monede începând cu anul 1992
(după ce însemnele naţionale vor fi stabilite de noua constituţie).
Ulterior, între anii 2000-2004,
2004, la galeria marilor domnitori prezenţi pe
monedele româneşti se va adăuga şi Constantin Brâncoveanu.
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10 lei 1990
Metal: oţel placat cu nichel. Muchie netedă ornamentată cu două linii
ondulate
late separate de două romburi ce au axa mică aşezată vertical.
Diametru: 23 mm. Greutate: 4,65 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: V
Gabor. Data emisiunii: 26 decembrie 19906.
Avers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt 22
DECEMBRIE 1989. În centru
ntru un steag fără stemă ce poate fi
considerat simbolul revoluţiei şi o ramură de măslin.
Revers: În partea centrală, pe două rânduri, valoarea nominală 10 LEI
iar dedesubt milesimul 1990. La stânga şi la dreapta ramuri de laur.
Reversul acestei monede seamănă foarte mult cu reversul probei
monetare de 10 lei realizate în 1988 de gravorul Şt. Grudinschi7
(singura diferenţă constă în înlocuirea cărţii prezente în partea de jos a
probei cu milesimul 1990), ceea ce ne face să credem că această probă
monetară
ră a fost folosită ca model pentru prima monedă postcomunistă
după ce a fost adaptată la noile realităţi (a fost scoasă de pe avers
titulatura statului comunist şi stema Republicii Socialiste România).
Monede de 10 lei având aceleaşi caracteristici, dar cu milesimul diferit,
s-au
au bătut în anii 1991 şi 1992. Tirajul total al acestor emisiuni a fost
de 121.303.000 piese din care în 1990 au fost bătute 30.000.000 de
exemplare, în 1991 au fost bătute 31.303.000 de exemplare, iar în 1992
au fost bătute 60.000.000 de exemplare8.
Având în vedere simbolistica prezentată pe avers putem aprecia că
această monedă poate fi considerată come-morativă,
come
dedicată
Revoluţiei din decembrie 1989.
Monedele de 10 lei urmau să înlocuiască bancnotele de 10 lei aflate în
circulaţie şi să acopere necesarul de monedă de pe piaţă însă acest
lucru nu s-aa întâmplat din cauza creşterii galopante a inflaţiei.

20 lei 1991
Metal: oţel placat cu alamă. Muchie netedă. Diametru: 24 mm.
Greutate: 5 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: C. Dumitrescu. Data
emisiunii: 9 septembrie 19919.
Avers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt ŞTEFAN
CEL MARE. În centru bustul domnitorului
torului iar pe umărul stâng
iniţialele gravorului „CD”. Lateral, în stânga şi în dreapta, câte şapte
perle.
Revers: În partea centrală, pe două rânduri, valoarea nominală 20 LEI
iar dedesubt milesimul 1991. Deasupra 15 perle iar dedesubt cunună
formată din şase frunze de stejar stilizate.
Monede de 20 de lei având aceleaşi caracteristici, dar cu milesimul
diferit, s-au bătut şi între anii 1992-1996.
1996. Tirajul acestor emisiuni a
fost de: 43.200.000 de exemplare în 1991, 48.000.000 de exemplare în
1992, 33.800.000 de exemplare în 1993, 5.000.000 de exemplare în
1994, 8.000.000 de exemplare în 1995 şi doar 500.000 de exemplare în
199610.
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Aceste monede îşi pierd puterea circulatorie începând cu data de 1
iulie 2003.

50 lei 1991
Metal: oţel placat cu alamă. Muchie netedă. Diametru: 26 mm.
Greutate: 5,9 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: V. Gabor. Data
emisiunii: 9 septembrie 199111.
Avers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt
ALEXANDRU IOAN CUZA . În centru bustul domnitorului şi
iniţialele gravorului „VG”. Lateral, în stânga şi în dreapta, câte şapte
perle.
Revers: În partea centrală valoarea nominală 50 LEI iar
ia dedesubt, sub
două ramuri de laur, milesimul 1991.
Monede de 50 de lei având aceleaşi caracteristici, dar cu milesimul
diferit, s-au bătut şi între anii 1992-1996.
1996. Tirajul acestor emisiuni a
fost de: 26.600.000 de exemplare în 1991, 70.800.000 de exempl
exemplare în
1992, 34.600.000 de exemplare în 1993, 30.000.000 de exemplare în
1994, 20.000.000 de exemplare în 1995 şi 4.900.000 de exemplare în
199612.
Între monedele acestor emisiuni există două diferenţe: valoarea
nominală este scrisă cu cifre groase (pentru piesele băture în anii 1991
şi 1992), sau subţiri (pentru piesele băture între anii 1992 şi 1996), iar
cifrele „9” de la scrierea anului au codiţa dreaptă sau rotunjită. Pentru
anul 1992 sunt folosite ambele variante de scriere a valorii nominale.
Aceste monede îşi pierd puterea circulatorie începând cu data de 1
iulie 2003.

100 lei 1991
Metal: oţel placat cu nichel. Muchie netedă cu inscripţia
ROMANIA*** ROMANIA *** ROMANIA*** (cele trei cuvinte sunt
despărţite de grupuri de câte trei stele cu optt raze) . Diametru: 29 mm.
Greutate: 8,75 g. Monetăria: Bucureşti. Gravori: V. Gabor şi C.
Dumitrescu. Data emi-siunii: 1 decembrie 199113.
Avers: În centru bustul lui Mihai Viteazul şi pe umărul drept iniţialele
gravorului „VG”. Lateral, în stânga MIHAI VITEAZUL
ITEAZUL iar în dreapta
ROMANIA .
Revers: În partea centrală, pe două rânduri, valoarea nominală 100 LEI
iar dedesubt milesimul 1991. La stânga o ramură de laur iar la dreapta
o ramură de stejar. În dreapta jos iniţialele gravorului „C.D.”.
Monede de 100 leii având aceleaşi caracteristici, dar cu milesimul
diferit, s-au bătut şi între anii 1992-1996.
1996. Tirajul acestor emisiuni a fost
de: 12.600.000 de exemplare în 1991, 70.500.000 de exemplare în
1992, 78.000.000 de exemplare în 1993, 125.000.000 de exemplare îîn
1994, 30.000.000 de exemplare în 1995 şi 11.000.000 de exemplare în
199614.
Între monedele acestor emisiuni există două diferenţe: valoarea
nominală este scrisă cu cifre groase (pentru piesele băture în anii 1991
şi 1992) sau subţiri (pentru piesele băture
re între anii 1992 şi 1996), iar
cifrele „9” de la scrierea anului au codiţa dreaptă (pentru anii 1991,
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1992 şi 1994) sau rotunjită (pentru anii 1991, 1992, 1993, 1995 şi
1996). Pentru anul 1992 sunt folosite ambele variante de scriere a
valorii nominale şi a cifrelor„9”.
Aceste monede îşi pierd puterea circulatorie înce-pând
înce
cu data de 1
iulie 2003.

1 leu 1992
Metal: oţel placat cu cupru. Muchie netedă. Diametru: 19 mm.
Greutate: 2,5 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: C. Dumitrescu. Data
emisiunii: 25 noiembrie
oiembrie 1992. Tiraj: 60.000.000 de exemplare15.
Avers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt, între
două puncte, milesimul 1992. Lateral, în stânga şi în dreapta
milesimului câte două frunze de stejar. În partea centrală sigla Băncii
Naţionalee a României, iar sub siglă, în partea dreaptă, iniţialele
gravorului „C.D”. Revers: Circular, în partea superioară, frunze de
stejar iar dedesubt spice de grâu. În partea centrală, pe două rânduri,
valoarea nominală 1 LEU.
Această monedă este prima monedăă de 1 leu bătută după 1990, singura
care are pe avers sigla Băncii Naţionale a României. După această dată
toate monedele uzuale vor avea pe una din feţe stema României.

5 lei 1992
Metal: oţel placat cu nichel. Muchie netedă. Diametru: 21 mm.
Greutate: 3,35 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: V. Gabor şi C.
Dumitrescu. Data emisiunii: 21 decembrie 199216.
Avers: În partea centrală stema României iar în părţi milesimul 19/92.
În dreapta, sub stemă, iniţialele gravorului „V.G.”.
Revers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA. Central cifra 5 iar
dedesubt, între două puncte, LEI. Deasupra cifrei 5 o perlă iar în stânga
şi în dreapta câre un grup de trei frunze de stejar. Lângă frunzele de
stejar din dreapta, jos, iniţialele gravorului „C.D.”
Aceasta este prima monedă de după 1990 pe care apare noua stemă a
României.
Monede de 5 lei având aceleaşi caracteristici, dar cu milesimul diferit,
s-au bătut şi între anii 1992-1995.
1995. Tirajul acestor emisiuni a fost de:
30.000.000 de exemplare în 1992, 70.000.000 de exempl
exemplare în 1993,
10.000.000 de exemplare în 1994 şi 25.000.000 de exemplare în
199517.
Aceste monede îşi pierd puterea circulatorie începând cu data de 1
iulie 2003.

1 leu 1993
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Metal: oţel placat cu cupru. Muchie netedă. Diametru: 19 mm.
Greutate: 2,5 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: V. Gabor. Data
emisiunii: 28 mai199318.
Avers: În partea centrală stema României iar în părţi milesimul 19/93.
În dreapta, sub stemă, iniţialele gravorului „V.G.”.
Revers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA. Central cifra
cif 1 iar
dedesubt LEU. În stânga şi în dreapta spice de grâu.
Monede de 1 leu având aceleaşi caracteristici, dar cu milesimul diferit,
s-au bătut şi între anii 1994-1996.
1996. Tirajul acestor emisiuni a fost de:
61.000.000 de exemplare în 1993, 10.000.000 de exemplare
xemplare în 1994,
2.000.000 de exemplare în 1995 şi doar 272.000 de exemplare în
199619.

10 lei 1993
Metal: oţel placat cu nichel. Muchie netedă. Diametru: 23 mm.
Greutate: 4,65 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: V. Gabor. Data
emisiunii: 28 mai 199320.
Avers: În partea centrală stema României iar în părţi milesimul 19/93.
În dreapta, sub stemă, iniţialele gravorului „V.G.”.
Revers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA. În partea centrală, pe
două rânduri, valoarea nominală 10 LEI. La stânga şi la dre
dreapta ramuri
de laur.
Monede de 10 lei având aceleaşi caracteristici, dar cu milesimul diferit,
s-au
au bătut şi în anii 1994 şi 1995. Tirajul acestor emisiuni a fost de:
6.000.000 de exemplare în 1993, 7.000.000 de exemplare în 1994 şi
30.000.000 de exemplare în 199521.
Aceste monede îşi pierd puterea circulatorie înce-pând
pând cu data de 1
iulie 2003.
În 1996, după preluarea puterii politice de o coaliţie de centru dreapta,
Convenţia Democratică, condusă de Partidul Național
țional Ţărănesc Creștin
Democrat, dezechilibrele
brele economice şi financiare ce nu pot fi
diminuate, determină agravarea deficitului balanţei comerciale şi de
plăţi, accentuarea crizei financiare şi creşterea inflaţiei. Din cauza
liberalizări pieţii valutare şi a preţurilor la produsele agricole şi la
energie inflaţia cunoaşte o nouă curbă ascendentă ajungând aproape de
180% la mijlocul anului 1997 şi menţinându-se
se ridicată şi în anul 1998
(în 1999 va scădea la un minim de 33% însă va creşte, la 57%, în
ianuarie 2000)22. Cursul leului se depreciază rapid
id însă, ulterior, se
stabilizează la 7000-7500 lei/dolar23.
Preţurile la bunurile de consum sunt în continuă creştere. În anul 1999
indicele preţurilor de consum arată o creştere de la 100% în octombrie
1990 la 93.433,1% în decembrie 1999, in timp ce câş
câştigul salarial
mediu brut a evoluat de la 100% în octombrie 1990 la 74.979,4% în
decembrie 1999, în cifre absolute de la 3.414 lei la 2.559.7796 lei, ceea
ce înseamnă o scădere a salariului real la 62,4%, în decembrie 1999
faţă de luna octombrie 1990, fapt ce demonstrează scăderea nivelul de
trai pentru majoritatea populaţiei24.
Disponibilizările de personal, migraţiile externe şi pensionările
numeroase determină reducerea persoanelor împli-cate
cate în realizarea
produsului intern brut însă, în acelaşi timp, creşte
eşte numărul celor
antrenaţi în asociaţii familiale consti-tuite
tuite în agricultură, comerţ sau
servicii, ceea ce schimbă structura populaţiei active.
După scăderea economică din anii 1997-1999
1999 începe o perioadă de
creştere cu ritmuri medii anuale, până în 2008,
8, de 5%25. În perioada
2000-2004
2004 puterea politică va fi deţinută de un partid de stânga,
Partidul Social Democrat iar din 2004 vine la conducere o coaliţie de
centru dreapta, Alianţa Dreptate și Adevăr, fornată din Partidul
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Național Lliberal şi Partidul Democrat
emocrat Liberal (după o scurtă coabitare
dintre cele două partide, PNL işi va asuma singur răspunderea
guvernării până la alegerile parlamentare din anul 2008).
În acelaşi timp România face paşi împortanţi şi în relaţiile
intrenaţionale. Astfel, în decembrie
mbrie 1999 începe negocierile de aderare
la Uniunea Europeană, iar în 2004 aderă la Tratatul Nord-Atlantic
Nord
(NATO).
Monedele bătute în perioada 1999-2004
2004 au valori nominale mari, între
500 de lei şi 5000 de lei. Ele nu au o concepţie grafică unitară
(singurele
ele elemnte de unitate sunt date de prezenţa stemei naţionale, a
titulaturii statului şi de componenţa metalului din care au fost realizate)
şi nici nu păstrează o corelaţie între valoarea nominală şi dimensiuni
(moneda de 500 de lei are un diametru mai mare
ma dacât moneda de 1000
de lei). De altfel, nu au prea multe similitudini, cu excepţia monedei de
1000 de de lei care va folosi portretul domnitorului Constantin
Brâncoveanu, nici cu monedele bătute între anii 1990
1990-1996.

500 lei 1999
Metal: Aluminiu-Magneziu
Magneziu (AlMg3). Muchie netedă cu inscripţia
ROMANIA ◊ ROMANIA ◊ ROMANIA ◊ (cele trei cuvinte sunt
despărţite de către un romb cu diagonala scurtă aşezată vertical).
Diametru: 25 mm. Greutate: 3,7 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: V.
Gabor. Data emisiunii: 15 martie 199926.
Avers: În partea centrală stema României iar dedesubt milesimul 1999.
Deasupra stemei o perlă. În dreapta şi în stânga milesimului frunze de
laur. Sub stemă, în dreapta, iniţialele gravorului „V.G.”.
Revers: Deasupra titulatura statului:
ui: ROMANIA. În partea centrală, pe
două rânduri, valoarea nominală 500 LEI. La stânga şi la dreapta
cununi din frunze de laur.
Reversul acestei monede seamănă foarte mult cu reversul monedei de
500 de lei din 1946.
Monede de 500 de lei având aceleaşi cara
caracteristici, dar cu milesimul
diferit, s-au
au bătut şi în anul 2000. Tirajul acestei emisiuni înca nu a fost
dat publicităţii.
Aceste monede au avut puterea circulatorie până la data de 31
decembrie 2006 ulterior putând fi preschimbate la sucursalele Băncii
Naţionale a României.

500 lei 1999 – jubiliară
Metal: Aluminiu-Magneziu
Magneziu (AlMg3). Muchie netedă cu inscripţia
ROMANIA ◊ ROMANIA ◊ ROMANIA ◊ (cele trei cuvinte sunt
despărţite de către un romb cu diagonala scurtă aşezată vertical).
Diametru: 25 mm. Greutate:
utate: 3,7 g. Monetăria: Bucureşti. Data
emisiunii: 11 august 199927.
Avers: Deasupra unui câmp format din şapte linii orizontale stema
României. Pe câmp titulatura statului: ROMANIA iar sub câmp
valoarea nominală 500 LEI şi milesimul 1999. De la litera „O”
„O de la
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ROMANIA pleacă un disc ce sugereaza faza maximă a eclipsei şi mai
multe raze de soare .
Revers: Deasupra ECLIPSA TOTALĂ DE SOARE iar dedesubt data
la care a avut loc evenimentul: 11 AUGUST 1999. În partea centrală
Luna acoperind Soarele şi două semilune
ilune reprezentând fazele de
început şi de sfârşit ale eclipsei. Semiluna din stânga sugerează litera
„E” (de la eclipsă) iar în dreapta apare scris, cursiv, „’99”, anul des
desfăşurării evenimentului.
Tirajul acestei emisiuni a fost de 4.000.000 de exemplar
exemplare la care s-au
mai adăugat 3000 de piese de calitate proof, pentru colecţionari28.
Această monedă a fost lansată cu ocazia eclipsei totale de soare din
anul 1999, eveniment intens mediatizat în condiţiile în care fenomenul
a cuprins părţi importante din teritoriul
ritoriul naţional. Piesa a fost bine
primită atât de populaţie cât şi de colecţionari, grafica deosebită
individualizând-oo printre celelalte monede aflate în circulaţie. Lansată
chiar în ziua desfăşurării fenomenului este prima monedă jubiliară
uzuală emisăă după 1990. Tot cu această ocazie şi având aceeaşi
tematică a fost emisă bancnota de 2000 de lei, prima bancnotă din
polimer realizată de Banca Naţională a României.

1000 lei 2000
Metal: Aluminiu-Magneziu
Magneziu (AlMg3). Muchie cu opt grupuri de câte
cinci zimţi
mţi (este prima monedă românească zimţată incomplet).
Diametru: 22 mm. Greutate: 2 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: V.
Gabor. Data emisiunii: 23 octombrie 200029.
Avers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt, despărţit
de stema ţării, milesimul
ul 20/00. În partea centrală, între două
semicercuri despărţite de trei linii verticale întrerupte, semicercuri
haşurate parţial cu 27 de linii orizontale, valoarea nominală 1000 LEI.
Central, la stânga şi la dreapta, câte patru romburi, două verticale şi
două orizontale.
Revers: În partea centrală bustul lui Constantin Brâncoveanu. Lateral,
în stânga şi dreapta, numele domnitorului: CONSTANTIN/
BRANCOVEANU. În partea dreaptă, central, pe două rânduri, separate
de o linie orizontală, anii de domnie 1688/1714.
Monede de 1000 de lei având aceleaşi caracteristici, dar cu milesimul
diferit, s-au bătut şi între anii 2001-2004.
2004. Tirajul acestei emisiuni încă
nu a fost dat publicităţii.
Aceste monede au avut puterea circulatorie până la data de 31
decembrie 2006 ulterior
terior putând fi preschimbate la sucursalele Băncii
Naţionale a României.

5000 lei 2001
Metal: Aluminiu-Magneziu
Magneziu (AlMg3). Muchie netedă. Diametru
cercului circumscris: 24 mm. Greutate: 2,5 g. Monetăria: Bucureşti.
Gravor: V. Gabor. Data emisiunii: 14 decembrie 200130.
Avers: Deasupra stema României, în centru desen geometric inspirat
din motivele populare româneşti iar dedesubt, între două linii,
milesimul 2001.
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Revers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA. În partea centrală, pe
două rânduri, valoarea nominală, 5000 LEI.
La monedele emise între anii 2002-2004
2004 pe linia din dreptul anului
baterii sunt imprimate iniţialele gravorului „VG”.
Este prima monedă poligonală emisă de Banca Naţională a României.
Monede de 5000 lei având aceleaşi caracteristici,
caracteristici dar cu milesimul
diferit, s-au bătut şi între anii 2002-2004.
2004. Tirajul acestei emisiuni încă
nu a fost dat publicităţii.
Aceste monede au avut puterea circulatorie până la data de 31
decembrie 2006, ulterior putând fi preschimbate la sucursalele Băncii
Naţionale a României.
Treptat, Banca Naţională a României a reluat tradiţia, întreruptă în
perioada comunistă, de a emite monede ce se adresează în mod special
colecţionarilor. Primele monede jubiliare sunt realizate în 1995, la
Monetăria Statului, din metal
al comun sau din argint pentru ca în 1998
să fie emise primele piese din aur. Din 1996 au fost realizate piese în
tehnica proof (prin manipularea manuală a rondelelor şi monedelor se
realizează un contrast mat/lucios între fond şi elementele în relief) ce
sunt păstrate, pentru protecţie, în capsule transparente şi sunt însoţite
de certificate de autentificare ce precizează datele tehnice şi conţinutul
de metal preţios. Aceste monede au putere circulatorie pe teritoriul
României.
Prin prima monedă jubiliară realizată în scop numismatic se aniversau
50 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei pentru Alimentaţie şi
Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO).

10 lei 1995- jubiliară
Metal: oţel placat cu nichel. Muchie netedă. Diametru: 23 mm.
Greutate: 4,65 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: V. Gabor. Tiraj:
30.000 exemplare. Data emisiunii: 15 decembrie 199531.
Avers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt valoarea
nominală 10 LEI şi milesimul 1995. În partea centrală stema României.
În stânga, sub stemă, iniţialele gravorului „V.G.”. În stânga şi în
dreapta stemei câte o ramură de laur şi câte un romb. Rombul din
dreapta are în interior litera „N”.
Revers: Deasupra sigla, circulară, a Organizaţiei pentru Alimentaţie şi
Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) iar dedesubt anii 1945-1995.
1945
Sigla cuprinde acronimul or-ganizaţiei,
ganizaţiei, un spic de grâu şi deviza latină
FIAT PANIS ( să fie pâine).
Această monedă a avut două variante. A doua variantă nu are în
interiorul rombului din dreapta litera „N” şi se pare că a fo
fost destinată
iniţial circulaţiei (aşa se poate explica tirajul de 200.000 de exemplare),
însă nu s-aa semnalat prezenta acestei monede în circulaţia monetară
curentă.
Monedele cu litera „N” în interiorul rombului din dreapta au fost
ambalate în capsule de protecţie din plastic .
Acest prim set de monede aniversare realizat de Banca Naţională a
României după 1990, a fost completat de o monedă de argint, cu
valoarea nominală de 100 lei.
După anul 1995 Banca Naţională a României îşi sporeşte de la an la an
numărul emisiunilor jubiliare bătute, din aur, argint sau metal comun,
piese singulare sau seturi de două sau mai multe monede. Tematica
abordată este deosebit de diversă. Sunt bătute monede în scop
numismatic cu ocazia unor evenimente sportive (Campionatul
(Campiona
european de fotbal-Anglia,
Anglia, 1996; Jocurile olimpice de vară
vară-Atlanta,
1996; Jocurile olimpice de iarnă-Nagano,
Nagano, 1998;
Campionatului
Campiona
mondial de fotbal-Franţa,
Franţa, 1998), cu ocazia unor conferinţe mondiale
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(Reuniunea FAO-Roma,
Roma, 1996), dedicate unor instituţii (UNICEFCentrul naţional român-1996),
1996), cu ocazia aniversării unor momente
importante din activitatea unor instituţii (Centenarul Societăţii
Numismatice Române; 140 de ani de la înfiinţarea Universităţii din
Bucureşti; 125 de ani de la înfiinţarea BNR), cu ocazia comemorării
unor evenimente istorice (150 de ani de la Revoluţia de la 1848; 80 de
ani de la Marea Unire din 1918; 100 ani de la obţinerea Independenţei;
400 de ani de la Unirea Ţărilor Române; 600 de ani de la urcarea pe
tron a lui Alexandru cel Bun;
n; 1900 de ani de la primul război dacodaco
roman; 500 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare), cu ocazia
comemorării unor personalităţi culturale sau ştiinţifice (125 de ani de la
moartea lui Andrei Şaguna; 150 de ani de la naşterea lui Mihai
Eminescu; 125 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi; Pionieri
ai aviaţiei române; 150 de ani de la naşterea lui Ion Luca Caragiale;
200 de ani de la naşterea lui I.H. Rădulescu; 150 de ani de la naşterea
compozitorului Ciprian Porumbescu; 150 de ani de la naşter
naşterea lui
Anghel Saligny; 50 de ani de la moartea lui George Enescu, centenarul
naşterii actorului Grigore Vasiliu Birlic), cu ocazia unor vizite sau
expediţii (vizita Papei în România-1999;
1999; 100 de ani de la încheierea
expediţiei navei Belgica), dedicate unor tezaure sau monumente
(Coţofeni-1999, 2002, 2003; Pietroasa-2001;
2001; Vulturul Apahida-2003;
Apahida
Perşinari-2005;
2005; Monumente de artă feudală creştină; 625 de ani de la
începutul construirii castelului Bran), cu ocazia aniversării unor
instituţii (500 de ani de la înfiinţarea
nfiinţarea Episcopiei Râm
Râm-nicului; 2000 de
ani de creştinism; Bisericile Trei Ierarhi şi Cotroceni)
Cotroceni), sau pe alte teme
(Rezervaţii şi parcuri naţionale ale României; Rezervaţia biosferei
Delta Dunării) 32 .
În acelaşi timp sunt realizate anual, începând cu anul 2000, seturi de
monede aflate în circulaţie, de calitate proof, care au o medalie de
argint ce marcheaza un eveniment important din anul respectiv.

Denominalizarea leului a fost o acţiune bine pregătită de Banca
Naţională a României, care a avut în vedere realizarea unei ample
campanii de informare atât prin intermediul mass
mass-mediei cât şi prin
realizarea unor pliante şi afişe. Sloganul acestei campanii a fost „Nimic
nu se pierde, totul se simplifică”, sugestia
stia fiind că toată lumea va avea
de câştigat (simplificarea circulaţiei monetare şi faptul că nu au avut
loc ajustări de preţuri sunt doar două argumente care probează că
nimeni nu a avut de pierdut). De asemenea, o preocupare importantă a
băncii centralee a fost evitarea asocierii acestei activităţi cu stabilizările
monetare realizate în anii 1947 şi 1952 când au fost afectate pături largi
ale populaţiei din cauza pronunţatului caracter confiscativ ur-mărit.
ur
Procesul de denominalizare a leului (denominare
(denomina după documentele
oficiale) a fost realizat după adoptarea Legii privind denoninarea
monedei naţionale din 14 iulie 200433. Conform acestei legi începând
cu 1 iulie 2005 moneda naţională pierde patru zerouri, 10.000 lei vechi
fiind preschimbaţi într-un leu
eu nou, preţurile, tarifele, veniturile,
creanţele ş.a. fiind recalculate după acest sistem. Codul internaţional al
leului este modificat din ROL în RON. Noile monede şi bancnote sunt
puse în circulaţie de către Banca Naţională a României odată cu
intrarea în vigoare a acestei legi. Vechile monede şi bancnote circulă în
paralel cu noile însemne monetare până la data de 31 decembrie 2006,
2006
când îşi pierd puterea circulatorie iar perioada de preschimbare este de
trei ani, până la 31 decembrie 2009, pentru ca ddupă această dată
preschimbarea să se poată face, pe termen nelimitat, fără taxe şi
comisioane, la Banca Naţională a României. Pentru a nu se crea
confuzii preţurile şi tarifele sunt afişate, între 1 martie 2005 și 30 iunie
2006, atât în monedă nouă cât şi în monedă veche.
Noile monede respectă corelaţia dintre valoarea nominală şi
dimensiuni. A fost realizată o diferenţiere clară între monede, atât prin
dimensiuni cât şi prin culori. Dimensiunile sunt apropiate cu ale
monedelor euro însă nu sunt identice deoarece
d
s-a dorit evitarea
utilizării lor la automatele folosite în zona euro. Elementele de
siguranţă sunt date de com-poziţia
poziţia aliajelor şi de modul de realizare a
cantului. Prin aliajele folosite au o rezistenţă mare la uzură. Prin
desenele folosite s-a dorit realizarea unei emisiuni monetare unitare.

Set de monede aflate în circulaţie-2002
2002
Alături de monedele de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 de lei, 50 de lei, 100 de
lei, 500 de lei, 1000 de lei, 5000 de lei, ce au milesimul 2002 se află, în
partea centrală, o medalie de argint dedicată Adunării generale anuale a
Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) ce a avut
loc la Bucureşti, între 19-20 mai 2002.
Redresarea economică şi diminuarea treptată a inflaţiei, după anul
1999, impunea realizarea unui proces de denominalizare a leului
(reducerea valorii nominale a semnelor monetare după o perioadă de
depreciere ac-centuată). Acest proces însemna
emna sfîrşitul perioadei de
hiperinflaţie şi valida procesul de dezinflaţie, simplifica activitatea
agenţilor economici şi în acelaşi timp declanşa începutul pregătirilor
de aderare la zona euro. Deno-minalizarea
minalizarea este o noţiune oarecum
similară cu stabilizarea
zarea (încetarea emisiunilor băneşti excedentare şi
eliminarea surplusului de bani din circulaţie) sau cu reforma monetară
(modificarea sistemului monetar sau a unor părţi ale acestuia). Astfel
de acţiuni au mai avut loc la jumătatea secolului al XX-lea:
XX
prin
stabilizarea din 1947 între leul vechi şi leul nou se stabileşte un raport
de 20.000 lei vechi la 1 leu nou, iar prin reforma monetară din 1952
raportul a fost de 20-400 lei vechi la 1 leu nou.

1 ban 2005
Metal: oţel placat cu alamă. Muchie netedă. Feţe amplasate medalistic.
Diametru: 16,75 mm. Grosimea: 1,6 mm. Greutate: 2,4 g. Monetăria:
Bucureşti. Data emisiunii: 1 iulie 200534.
Avers:: Deasupra titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt milesimul
2005. În partea centrală stema României. În stânga şi în dreapta, câte
patru stele cu patru raze.
Revers: Valoarea nominală 1 BAN. Denumirea monedei este
poziţionată central şi este încadrată dee două linii orizontale.
Monede de 1 ban având aceleaşi caracteristici, dar cu milesimul diferit,
s-au mai bătut între anii 2006-2008
2008 şi 2010
2010-2014.
Moneda de 1 ban este echivalentul monedei de 100 lei vechi. Din
cauza valorii foarte mici această monedă div
divizionară are o circulaţie
restrânsă deoarece este foarte rar folosită de populaţie. Practic, este
primită ca rest de la marile magazine însă pentru plăţile curente sau
cumpărarea unor produse sunt folosite monedele cu valoare nominală
mai mare.
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5 bani 2005
Metal: oţel placat cu cupru. Muchie cu 102 dinţi. Feţe amplasate
medalistic. Diametru: 18,25 mm. Grosimea 1,6 mm. Greutate: 2,78 g.
Monetăria: Bucureşti. Data emisiunii: 1 iulie 200535.
Avers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt milesimul
miles
2005. În partea centrală stema României. În stânga şi în dreapta, câte
patru stele cu patru raze.
Revers: Valoarea nominală 5 BANI. Denumirea monedei este
poziţionată central şi este încadrată de două linii orizontale.
Monede de 5 bani având aceleaşi caracteristici, dar cu milesimul
diferit, s-au bătut şi între anii 2006-2014.

10 bani 2005
Metal: oţel placat cu nichel. Muchie cu trei grupuri a câte 20 de zimţi.
Feţe amplasate medalistic. Diametru: 20,5 mm. Grosimea 1,8 mm
mm.
Greutate: 4 g. Monetăria: Bucureşti. Data emisiunii: 1 iulie 200536.
Avers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt milesimul
2005. În partea centrală stema României. În stânga şi în dreapta, câte
patru stele cu patru raze.
Revers: Pe două rânduri, valoarea nominală,
lă, 10 BANI. Denumirea
monedei este încadrată de două linii orizontale.
Monede de 10 bani având aceleaşi caracteristici, dar cu milesimul
diferit, s-au bătut şi între anii 2006-2014.

Monede de 50 de bani având aceleaşi caracteristici
caracteristici, dar cu milesimul
diferit, s-au
au mai bătut în anul 2006 şi între anii 2008, 2009, 2012 și
2014.
Materialele de prezentare ale Băncii Naţionale a României, instituţia
care a mediatizat apariţia acestor piese, nu precizează gravorul acestor
monede şi nici tirajul acestor emisiuni.
Prin simplitatea lor monedele emise în anul 2005 şi în anii următori
seamănă cu moneda de 50 bani 1947 sau cu cele de 1 ban, 3 bani, 5
bani 1952. Această simplitate extremă face ca aceste monede să fie
considerate de numismaţi ca fiind
ind cele mai anoste piese ce au circulat
în spaţiul românesc după înfiinţarea sistemului monetar naţional în
1867.
După 2005 continuă procesul de creştere economică până în 2008 când
criza economică mondială începe să-şi
şi facă simţită prezenţa şi în
România.
a. Criza economică ce afectează România începând cu anul
2009 determină scăderea drastică a ritmului de creştere,
creştere fapt ce duce la
diminuarea semnificativă a resurselor statului care este nevoit, pentru
acoperirea cheltuielilor, să facă împrumuturi externe consistente, să
majoreze TVA-ul
ul şi să reducă cu 25% salariile bugetarilor. În plan
politic, în urma alegerilor din 2008 puterea politică este preluată de o
alianţă formată din Partidul Social Democrat şi Partidul Democrat
Liberal, pentru ca după un an PDL să-şi
şi asume singur guvernarea până
în aprilie 2012 când, în urma unei moţiuni de cenzură, puterea va fi
preluată de o nouă coaliţie formată de această dată din Partidul Social
Democrat şi Partidul Național
țional Liberal. În această perioadă cel mai
important succes
cces al României a fost integrarea în Uniunea Europeană
la 1 ianuarie 2007.
Începând cu anul 2010 Banca Naţională a României a pus în circulaţie
monede uzuale de 50 de bani cu caracter come-morativ,
come
dedicate unor
evenimente sau personalităţi.

50 bani 2010
Metal - alamă: cupru 800 ‰, zinc 150‰, nichel 50‰. Muchie netedă
cu inscripţia ROMANIA
ROMANIA
. Diametru: 23,75 mm.
Grosimea 1,9 mm. Greutate: 6,1 g. Monetăria: Bucureşti. Data
emisiunii: 25 octombrie 2010. Tiraj: 1.000.000 de exemplare. Pentru
colecţionari au fost bătute 5000 de exemplare, cu aceleaşi
caracteristici, de calitate proof 38.

50 bani 2005
Metal - alamă: cupru 800 ‰, zinc 150‰, nichel 50‰. Muchie
Much netedă
cu inscripţia ROMANIA
ROMANIA
. Feţe amplasate
medalistic. Diametru: 23,75 mm. Grosimea 1,9 mm.. Greutate: 6,1 g.
Monetăria: Bucureşti. Data emi-siunii: 1 iulie 200537.
Avers: Deasupra titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt milesimul
2005.. În partea centrală stema României. În stânga şi în dreapta, câte
patru stele cu patru raze.
Revers: Pe două rânduri, valoarea nominală, 50 BANI. Denumirea
monedei este încadrată de două linii orizontale.
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50 bani 2010 – calitate proof
Avers: Deasupra milesimul 2010 iar dedesubt titulatura statului:
ROMANIA. În partea centrală, în stânga, pe două rânduri, vvaloarea
nominală 50 BANI iar în dreapta stema României. Toate aceste
elemente sunt prezentate pe un fundal cu linii orizontale întrerupte

Lohanul nr. 33, martie 2015

Numismatică
Numismatic
unde este reluată, cu dimensiuni mari, valoarea nominală a monedei
„50”.
Revers: În stânga, pe un fundal de şapte linii
ii verticale, în arc de cerc,
numele aviatorului AUREL VLAICU şi anul primului zbor cu un
aparat de construcţie proprie, 1910. În partea dreaptă portretul lui Aurel
Vlaicu iar dedesubt imaginea aeroplanului Vlaicu I şi anii între care a
trăit avia-torul: 1882-1913.
Această monedă comemorativă uzuală (prima după moneda de 500 de
lei 1999 bătută cu ocazia eclipsei) a fost dedicată aniversării a 100 de
ani de la primul zbor efectuat de Aurel Vlaicu cu un aeroplan de
construcţie proprie.

50 bani 2011
Metal - alamă: cupru 800 ‰, zinc 150‰, nichel 50‰. Muchie netedă
cu inscripţia ROMANIA
ROMANIA
. Diametru: 23,75 mm.
Grosimea 1,9 mm. Greutate: 6,1 g. Monetăria: Bucureşti. Data
emisiunii: 12 septembrie 2011. Tiraj: 5.000.000 exemplare 39.
Avers: Deasupta titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt, între
stema României, valoarea nominală 50/ BANI. În partea centrală pe un
cerc parţial haşurat cu linii care con-verg
verg spre partea din stânga jos este
reluată, cu dimensiuni mari, valoarea nominală a monedei „50”. În
interiorul cifrei „5”, vertical, este milesimul 2011 iar în spaţiul cifrei
„0”, este prezentat, într-un
un medalion oval, un fragment din imaginea
mânăstirii Cozia.
Revers: Într-un
un medalion oval portretul domnitorului Mircea cel Bătrân
iar în dreapta, semicircular,
icircular, între două arce de cerc formate din
dreptunghiuri ce sugerează un ornament mural de pe pereţii exteriori ai
bisericii mănăstirii Cozia, MIRCEA CEL BATRAN 1386
1386-1418.
Această monedă comemorativă uzuală a fost dedicată aniversării a 625
de ani de laa urcarea pe tronul Ţării Româneşti a domnitorului Mircea
cel Bătrân. Cu ocazia acestui eveniment Banca Naţională a României a
lansat, simultan, în scop numismatic, într-un
un tiraj de 250 exemplare, o
monedă de calitate proof, din aur, cu valoarea nominală de 200 lei cu
titlul de 999‰, diametrul de 27 mm şi greutatea de 15,551 g.40.
Monedele de aur sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi
sunt însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii ce includ şi un
certificat de auten-ticitare semnat de guvernatorul
vernatorul Băncii Naţionale a
României şi de casierul general.

50 bani 2012
Metal - alamă: cupru 800 ‰, zinc 150‰, nichel 50‰. Muchie netedă
cu inscripţia ROMANIA
ROMANIA
. Diametru: 23,75 mm.
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Grosimea 1,9 mm. Greutate: 6,1 g. Monetăria: Bucureşti. Data
emisiunii: 25 iunie 2012. Tiraj: 1.000.000 de exemplare41.
Avers: Deasupta titulatura statului: ROMANIA iar dedesubt stema
României şi milesimul 2012, în dreapta. În partea centrală, pe două
rânduri, valoarea nominală 50/ BANI iar pe fundal o reprezentare
repre
a
bisericii mânăstirii Curtea de Argeş şi mai multe raze.
Revers: Deasupra BISERICA MANASTIRII CURTEA DE ARGES şi
anul 1512 iar dedesubt, pe două rânduri, numele domnitorului
NEAGOE BASARAB. În partea centrală în stânga, portretul lui
Neagoe Basarab
ab iar în dreapta, o imagine a bisericii mânăstirii Curtea
de Argeş.
Această monedă comemorativă uzuală a fost dedicată aniversării a 500
de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a domnitorului Neagoe
Basarab şi de la începerea construirii biserici
bisericii mânăstirii Curtea ce
Argeş. Cu ocazia acestui eveniment Banca Naţională a României a
lansat, simultan, în scop numismatic, într-un tiraj de 250 exemplare, o
monedă de calitate proof, din aur, cu valoarea nominală de 100 lei cu
titlul de 900‰, diametrul de 21 mm şi greutatea de 6,452g42. Monedele
de aur sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt
însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii ce includ şi un certificat de
auten-ticitare
ticitare semnat de guvernatorul Băncii Naţionale a României şi
de casierul general.
Monedele comemorative uzuale de 50 de bani emise în perioada 20102010
2012 au o concepţie grafică deosebită faţă de celelalte monede cu
aceeaşi valoare nominală aflate în circulaţie. Ele au aceleaşi
caracteristici tehnice cu monedele bătute începând cu anul 2005 şi
circulă în paralel cu acestea. Aceste monede au fost primite cu interes
de colecţionari deoarece reprezintă o schimbare importantă în peisajul
monetar autohton, noua abordare fiind total diferită faţă de monotonia
şi conservatorismul
mul impus de grafica monedelor aflate în circulaţie.
După anul 2005 continuă baterea unor emisiuni jubiliare în scop
numismatic, diversitatea acestora fiind din ce în ce mai mare. În acelaşi
timp, continuă realizarea seturilor de monede aflate în circulaţi
circulaţie, de
calitate proof, ce au alături câte o medalie de argint ce marchează un
eveniment impor-tant din anul respectiv.

Set de monetărie-2005
2005
În partea stângă sunt prezentate monedele de: 1 leu, 100 de lei, 500 de lei, 1000
de lei, 5000 de lei, ce au milesimul
lesimul 2005, în partea dreaptă se află monedele ce
au fost puse în circulaţie odată cu denominarea leului: 1 ban 2005, 5 bani 2005,
10 bani 2005, 50 de bani 2005, iar în partea centrală este prezentă o medalie de
argint dedicată Universităţii de Medicină şi Farmacie din Bucureşti şi
întemeietorului acestei instituţii, Carol Davila.
Emisiunile monetare şi variantele lor emise în perioada 1990-2013
1990
au fost
relativ numeroase. Până în anul 2005 au fost bătute monede de 1 leu (1992,
1993, 1994, 1995, 1996), 5 lei (1992, 1993, 1994, 1995, 1996), 10 lei
(1990,1991, 1992, 1993, 1994, 1995), 20 de lei (1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996), 50 de lei (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996), 100 de lei (1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996), 500 de lei (1999 în două variante,
varian 2000), 1000 de lei
(2000, 2001, 2002, 2003, 2004) şi 5000 de lei (2001, 2002, 2003, 2004). După
denominarea din anul 2005 vor fi bătute monede cu valoarea nominală de 1 ban
(2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 5 bani (2005, 2006,
2007,
7, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 10 bani (2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) şi 50 de bani (2005, 2006, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2014).
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1.Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui,
ui, vol III, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1997, p. 330.
2.Ibidem, p. 333.
3.Ibidem, p. 349.
4. http://www.legex.ro/Legea-34-1991-1951.aspx
5.http://www.okazii.ro/numismatica-monede-moderne-romania/lot-monede-romania
romania-1990-1996a45633612
km-108-cv-3-00-usd
6.http://www.colectzii.ro/licitatii/27658/moneda-europa-romania-10-lei-1990-km
7.Erwin Schäffer,
ffer, Bogdan Stambuliu, România proiecte, probe monetare şi catalogul monedelor emise, vol
I, Galeria numismatică, Bucureşti, 2009, p. 203.
8. http://romaniancoins.org/ro10lei1990.html
9. http://www.allnumis.ro/moneda/romania/20-lei-1991-228
10.http://romaniancoins.org/ro20lei1991.html
11.http://civ-coins-collection.blogspot.ro/2012/03/romania-50-lei-1991.html
12.http://romaniancoins.org/ro50lei1991.html
13.http://monede.stfp.net/Monede/Liste/RO.html
14.http://romaniancoins.org/ro100lei1991.html
15.http://www.romania-numismatica.eu/Monede-Romania-1989-prezent-Republica
Republica-Romania.html
16.http://www.okazii.ro/numismatica-monede-moderne-romania/monede-1-leu-55-lei-10-lei-20-lei-199250-lei-1995-a45174438
17.http://romaniancoins.org/ro5lei1992.html
18.http://numismatica.finantare.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=129
19.http://romaniancoins.org/ro1leu1993.html
20.http://www.catawiki.com/catalog/coins/countries/romania/1913909-roemenie--10-lei-1993
21.http://romaniancoins.org/ro10lei1993.html
22.http://www.consultingreview.ro/articole/conexiuni-si-influente-in-manifestarea
manifestarea-procesului-inflationistdin-romania.html
23.Costin C. Kiriţescu, op. cit., p. 346.
24.http://www.scritube.com/economie/Inflatia-in-perioada-in-Romani33189.php
25.http://www.consultingreview.ro/articole/conexiuni-si-influente-in-manifestarea
manifestarea-procesului-inflationistdin-romania.html
26.http://www.gcoins.net/en/catalog/view/36862#.UBK7hHpCCe0
et/en/catalog/view/36862#.UBK7hHpCCe0
27.http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t57857.html
28.http://www.allnumis.ro/moneda/romania/500-lei-1999-eclipsa-solara-316
29.http://numismatica.finantare.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=129
tare.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=129
30.http://en.numista.com/catalogue/pieces2751.html
31.http://www.allnumis.ro/moneda/romania/10-lei-1995-fao-4399
32. http://www.bnro.ro/Numismatica-726.aspx?arch=1
33. http://www.cdep.ro/proiecte/2004/300/80/1/leg_pl381_04.pdf
34.http://www.bnro.ro/Monede-si-bancnote-in-circulatie-724.aspx
35. http://en.numista.com/catalogue/pieces2671.html
36.http://www.coins.ro/comemorative/2005/set-monetarie-2005-trecerea-la-leul-nou.php
nou.php
37. http://ro.wikipedia.org/wiki/Leu_rom%C3%A2nesc
38.http://www.agenda.ro/o-moneda-de-50-de-bani-aflata-in-circulatie-da-batai-de
de-cap-romanilor/199265
39. http://talentirosit.ro/bnr-a-pus-in-circulatie-o-noua-moneda-de-50-de-bani/
40. http://www.bnr.ro/page.aspx?prid=5676
41.http://ampress.ro/stiri/bnr-pune-in-circulatie-o-noua-moneda-de-50-de-bani-care
care-va-circula-in-paralelcu-cea-actuala-moneda-este-una-comemorativa-dedicata-domnitorului-neagoe-basarab
basarab
42.http://romaniancoins.org/ro100lei2012_neagoe_basarab.html

Noi în anul 2000: lumea viitorului
imaginată la 1910
Cu puţin timp înainte de zorii noului mileniu, a existat
o frenezie puternică în ceea ce priveşte inovaţiile aduse de
anul 2000.
criitori de SF şi-au
au expus viziunile despre viitor şi la fel a
făcut şi H. G. Wells, în revista “The Time
me Machine”, iar
George Orwell a prezentat o distopie complexă în “1984”.
Mai puţin cunoscute au rămas, însă, cărţile poştale realizate de
artistul francez Villemard, în 1910, ilustraţii ce prezintă,
conform imaginaţiei autorului, viaţa pariziană în anul 22000.
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Toponimele geografice, sursă de
reconstituire a mediului de altădată
Vasile D. CÂRCOTĂ - Bârlad
Numele de locuri - munţi, dealuri, văi, localităţi etc
etc- după
importanţa şi circulaţia
rculaţia prin documente cartografice şi de
altă natură, se diferenţiază ca majore, medii şi minore.

C

ele din urmă, au o circulaţie locală, adesea neînscrise
neî
nici în planurile cadastrale. Folosesc localnicilor în
orientarea spaţială şi sunt primele pe care
car timpul le face
uitate. Cele majore, identifică arii extinse de dealuri, podişuri,
sau râuri, centre mari de populaţie etc. Figurează pe hărţi
murale, turistice, istorice, atlase, sau de altă natură. Locul celor
medii este pe hărţile de detaliu, topograf
topografice.
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După ceea ce desemnează şi le-a impus existenţa,
toponimele sunt: oronime, când se referă la relieful terestru,
hidronimele indică apele curgătoare şi lacustre, fitonime impuse
de vegetaţia spontană sau chiar cultivată (stepa, savana, livada
etc), zoonime, antroponime (mai ales nume de sate) ş.a. O dată
intrate in circulaţie, toponimele îşi trăiesc existenţa chiar dacă
mediul care le-a generat a suferit modificări. De aceea studiul
învelişului toponimic, devine o sursă de informare pentru
reconstituirea unor trăsături ale realităţilor geografice de
altădată.Vom exemplifica cele afirmate prin a reconstitui cu
ajutorul lor unele realităţi din actualul judeţ Vaslui.
Reconstituirea cu ajutorul acestui mijloc are doar un istoric nu
prea indepărtat. Pentru erele şi perioadele geologice
reconstituirea se face prin studii de paleontologie şi stratigrafie.
Pentru istoria foarte veche, se face cu ajutorul mărturiilor
arheologice. În orice asemenea reconstituire se apelează la mai
multe mijloace. De aceea veţi observa că ceea ce reconstituim
cu sprijinul toponimelor, căutăm să coroborăm şi cu alte
mijloace: hărţi vechi, studiul solurilor, legende, documente
scrise vechi. Un bun exemplu de studiat de către cei interesaţi îl
oferă lucrarea lui Horia Stamatin (1) mai ales pentru toponimele
minore dar nu numai.
Cele mai puternice modificări ale mediului geografic din aria
judeţului Vaslui sunt reflectate de restrângerea drastică a
suprafeţelor împădurite. Modificări s-au produs şi în spaţiile
ocupate de stepă şi silvostepă. Lilian Niacşu (2), studiind o
amplă bibliografie şi documente cartografice, scrie că la
începutul mileniului al II-lea e.n. suprafaţa împădurită din
Podişul Moldovei, reprezenta 74%. În Colinele Tutovei,
diviziune a acestei unităţi de podiş, în prima parte a secolului al
XIX-lea pădurea deţinea 47,4% din aria lor. Astăzi mai
reprezintă 18,8% (2013) din suprafaţă.
Studiind aprofundat Bazinul Pereschivului din Colinele
Tutovei, remarca şi aici aceeaşi tendinţă de restrângere a
suprafeţei forestiere. În anul 1894, pădurea ocupa 10,12% din
suprafaţa acestui bazin iar astăzi mai ocupă 8,65% (2013) din
aria sa.
Se impune precizarea că restrângerea suprafeţelor forestiere nu
se datorează unor cauze naturale –schimbări climatice,
incendieri spontane ca in climatul mediteraneean- ci datorită
intervenţiei omului.Scopul acestor intervenţii a fost obţinerea de
suprafeţe arabile, păşuni, drumuri, căi ferate, spaţii pentru
habitat (sate şi oraşe ).
Toponimul Arsura, centru comunal în NE judeţului, reflectă
modul în care s-a înlăturat pădurea, prin incendierea controlată
a suprafeţelor împădurite. Un altul este Arşiţa (Bogdana) situat
în partea centrală a judeţului.

Branişte, este numele dealului situat la SE de oraşul Vaslui.
Apare şi pe schiţa de hartă privind lupta lui Ştefan cel Mare de
la Vaslui din anul 1475(3). Braniştea era o pădure strategică, de
adăpost în caz de restrişte, sau de mascare a forţelor militare.
Intr-o astfel de pădure nu erau permise niciun fel de activităţi
ale oamenilor obişnuiţi. În asigurarea acestei neintervenţii,
braniştile erau păzite de oameni înarmaţi, numiţi armaşi.
Asemenea noţiune s-a perpetuat şi pentru paza bunurilor
boiereşti in orânduirea feudală. Sigur că o parte din satele cu
asemenea nume sau derivate din el, se referă la braniştile de
altădată. În judeţ sunt satele Armăşoaia (Pungeşti) şi Armăşeni
(Băceşti şi Buneşti-Avereşti). Braniştea din NV oraşului Bârlad
şi-a schimbat numele în Cotu Negru – adică cel întunecat de
pădure şi loc de refugiu în caz de restrişte. Astăzi este numele
unei zone rezidenţiale a urbei (cartier)
De fosta arie forestieră aparţine şi toponimul buda. Iniţial
consemna o construcţie sărăcăcioasă din lemn, la locul
organizat pentru defrişarea pădurii. Această construcţie servea
de adăpost lucrătorilor in cazul unei schimbări bruşte de vreme
şi pentru uneltele de lucru – topoare, beschii, joagăre - pe
timpul nopţii sau sărbătorilor nelucrative. Cu timpul, în preajma
acestora s-au construit aşezări stabile care au luat numele de
Buda. Asemenea localităţi care poartă acest nume sunt: Buda
(Alexandru Vlahuţă, Bogdăneşti, Oşeşti), Budeşti (Creţeşti) şi
Budu Cantemir (Stănileşti)
Sorginte forestieră au şi toponimele crâng şi rediu. Ambele
indică suprafeţe de pădure tânără. Deosebirea este în suprafaţa
ocupată. Crângul ocupa suprafeţe de zeci şi chiar sute de
hectare, pe când rediu avea arii reduse până la zece hectare.
Numele crâng îl poartă în judeţ două sate –Crâng şi Crângu Nou
(Ciocani) şi dealul din V de oraşul Bârlad unde sunt şi satele
respective. Rediu, care în toponimia minoră este întâlnit şi în
forma de rădiu, are o largă răspândire în judeţ: cartierul din
vestul oraşului Vaslui, Rediu Galian (Codăieşti), Rediu( Hoceni
şi Roşieşti). Toponimele Buda şi Rediu au impus şi două
hidronime (pâraie).
În categoria numelor impuse de suprafeţele forestiere se
înscriu şi altele: Poienesti, Poiana lui Alexe, Pădureni, Frasin.
Dintre zoonimele care au impus în judeţ un nume de vale şi
apă curgătoare şi altul de depresiune, apă şi vale, sunt Racova şi
Elanul.
Pârâul Racova era locul în care trăia crustaceul comestibil
racul (Astacus fluviatilis). In timp a dispărut, probabil din cauza
reducerii debitului acestei ape. Ar putea fi repopulat datorită
existenţei lacului de acumulare de la Puşcaşi. Hidronimul a fost
preluat ca nume de sate: Racova şi Racoviţa (Gârceni)
Depresiunea, valea şi pârâul Elan nu-şi trag numele de la
rumegătorul cervideu elan (Alces alces), cu coarne late şi
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ramificate, care trăieşte în zonele nordice. Numele este de
origine turcească, care au găsit în acest spaţiu o reptilă de apă
(şarpe) pe care au numit-oo ialan. Preluată denumirea de către
localnici, prin evoluţia graiului, s-aa ajuns la a se numi Elan.
Precizarea este necesară pentru a nu se face o le
legătură cu
descoperirea în situl arheologic Valea Seacă la NV de oraşul
Bârlad, a diverse obiecte de secol IV e.n. obţinute prin
prelucrarea coarnelor de cerb(4).
Modificările geomorfologice exprimate de oronime, se pot
ilustra doar în toponimia minoră şi mai rar de valoare medie:
Dealul Morilor, Râpa Albastră, Găvanul, La Rupturi (alunecări
de teren) etc. Mai evidente sunt modificările la apele curgătoare,
fie prin rectificarea cursului albiei minore (devierea râului
Bârlad din aria urbană), desecări de bălţi, lacuri de baraj.

Studierea toponimelor, poate fi şi o sursă de informare pentru
activităţile economice prestate de către populaţie. Dacă luăm un
exemplu din toponimia
minoră
din
lucrarea
citată(1), aflăm că la
Bogdăneşti, ca şi în alte
sate, s-au crescut bivoli.
Din observaţie nemijlocită
ştiu că asemenea practică
era şi în periferia SE a
oraşului
Bârlad,
în
preajma celei de a Doua
Conflagraţie
Mondială.
Astăzi asemenea practică
este proprie doar spaţiilor
onele vestice ale ţării.
din interiorul arcului carpatic şi în zonele
1)
2)

3)
4)
5)

6)

Horia Stamatin – VALEA HORĂIEŢII, istorie şi onomastică de la origini şi până în
prezent.Editura Tiparul Bârlad, 2003.
Lilian Niacşu – BAZINUL PERESCHIVULUI(COLINELE TUTOVEI).Studiu de geomorfologie
si pedogeografie cu privire specială
ială asupra utilizării terenurilor.Editura Universităţii”Alex.I.Cuza”
Iaşi 2012
File de monografie judeţul VASLUI 1972 pg. 55
Monografia municipiului Bârlad 1974 pg. 20
Comunicări în sesiunile ştiinţifice ale filialei SGR Bârlad: Lilian Niacşu
Niacşu- Reconstituirea
suprafeţelor impădurite din Podişul Moldovei, folosind hărţile vechi şi caracteristicile învelişului de
sol. Bârlad 30 noiembrie 2014;
Vasile D. Cârcotă, Câteva toponime care reflectă mediul de altădată. Laza 28 martie 2014.

Aspecte privind implicaţiile activităţii
umane asupra terenurilor din Dealurile
Fălciului
Viorel RÎMBOI
ÎMBOI - Bârlad
De-aa lungul timpului, omul a fost un important factor
de transformare a unor zone conform nevoilor sale. Dar, dacă în
trecut presiunea asupra mediului se realiza pentru supravieţuirea
unei populaţii cu cerinţe modeste, astăzi când omul dispune de
forţe înzecite modificările sunt apreciabile, de nerecunoscut şi
pe suprafeţe mari.
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Pentru o analizăă sintetică în orizontul local, ne-am
ne
oprit asupra unei subunităţi a Podişului Bârladului, situată în
partea central-estică,
estică, numită Dealurile Fălciului. Regiunea
ocupă o suprafaţă de 1008 km2, ceea ce reprezintă 0,42% din
teritoriul României, iar din punct de vedere administrativ, se
extinde pe suprafaţa fostelor judeţe Fălciu (în jumătatea
nordică) şi Tutova (în jumătatea sudică) ce aparţin astăzi, în cea
mai mare parte, judeţului Vaslui.
Sub raport geologic unitatea se suprapune Platformei
Moldoveneşti în nord şi Platformei Bârladului în sud, limita
dintre cele două platforme fiind pe direcţia Fălciu – Munteni Plopana. Sedimentarea regiunii s-aa desfăşurat în mai multe
cicluri din care cele mai importante din puncte de vedere
geomorfologic sunt cele neogene
ne şi cuaternare. Concret, în
jumătatea nordică domină depozitele meoţiene şi, de-a
de lungul
văilor, cele chersoniene iar în jumătatea sudică cele mai
frecvente sunt depozitele ponţian-daciene,
daciene, acoperite în zonele
mai înalte de formaţiuni romaniene. Formaţiu
Formaţiunile geologice în
care este sculptat relieful Dealurilor Fălciului, ca şi depozitele
mai vechi, prezintă o structură monoclinală ca urmare a unor
mişcări de ridicare din zona
carpatică
(faza
valahă).
Mişcările tectonice la care se
adaugă alcătuirea litolo
litologică
predominant nisipo-argiloasă
nisipo
au creat premisele accentuării
fragmentării reliefului.
Din cele mai vechi
timpuri pădurile erau defrişate
pentru a face loc păşunilor dar
peisajul nu era modificat
sensibil pentru că suprafeţele
defrişate erau reduse. Pâ
Până în
secolul al XIX – lea creşterea
animalelor a rămas ramura de
bază a agriculturii româneşti, iar păşunile întreceau ca întindere
pe cele destinate arabilului.
Pentru a face o apreciere cât mai exactă a mărimii
suprafeţelor cu pădure în secolul al XVIII-lea
XVIII
s-a luat în
considerare harta generalului rus F.G. de Bawr, ridicată în anii
1769-1772,
1772, la scara de 1:288.000. Deşi are unele neajunsuri
(cum ar fi poziţia planimetrică eronată a unor elemente de
conţinut, inclusiv a limitelor arealelor forestiere), nneajunsuri
care sunt inerente pentru stadiul dezvoltării cartografiei
europene de atunci, considerăm că această hartă reflectă, în linii
generale, realitatea răspândirii pădurilor de la sfârşitul secolului
al XVIII-lea.
În urma planimetrării arealelor fores
forestiere de către
Băican V. (1996) a rezultat că procentul de împădurire a scăzut
în Dealurile Fălciului, pe fondul creşterii presiunii umane şi a
introducerii în circuitul agricol a unor întinse suprafeţe de teren,
de la circa 79% în anul 1774 la aproximativ 43% în 1835 (după
Harta rusă).
). Astăzi, folosind hărţile topografice din anul 1983,
se costată că pădurea mai reprezintă doar 20,6 % din teritoriu,
din care plantaţii recente, în special cu salcâm, de circa 3%.
După 1990 chiar dacă suprafaţă forestieră din Dealurile
Fălciului n-au
au scăzut foarte mult, constatăm o reducere a
densităţii arborilor .
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Răspândirea pădurilor în Dealurile
Fălciului
-prelucrare digitală după Băican V. (1996)
şi harţile topografice din (1982) Suprafeţele forestiere ce constituiau altădată nota
dominantă a peisajului în arealul Dealurilor Fălciului s-au
restrâns considerabil. Au mai rămas suprafeţe mai întinse la
extremitatea nordică (pe interfluviul dintre Valea Lohanului şi
Valea Elanului) unde pădurile pot ajunge până la 50% din
teritoriul unor comune (50,6% în comuna Creţeşti) şi în sudestul regiunii (Pădurea Bujoreni, Pădurea Adam). Ele reprezintă
atât petice din pădurile de altădată cât şi împăduriri recente.
Beneficiind de soluri favorabile agriculturii, cu circa
58% cernoziomuri, activitatea agricolă a adus schimbări
semnificative în morfologia Dealurilor Fălciului. Aspectul
terenurilor s-a modificat radical în secolul al XIX-lea, prin
declanşarea unor procese de versant ca urmare a schimbării
modului de utilizare a terenurilor, în special prin tăierea
pădurilor. Suprafaţa ocupată de păduri s-a redus considerabil,
datorită unor cauze diverse precum: poieniri şi lăzuiri pentru
dobândirea de noi terenuri agricole; satisfacerea obligaţiilor ce
decurgeau din statutul de vasal al Moldovei faţă de Imperiul
Otoman; confecţionarea a numeroase obiecte din lemn necesare
pieţei interne sau pentru export; podirea (pavarea) străzilor cu
bârne de lemn, menţionate la Iaşi încă din secolul al XVII-lea şi
la care s-a renunţat abia după 1835.
Exportul profitabil de cereale şi lemne, după Tratatul
de la Adrianopol, a condus la extinderea terenurilor arabile în
dauna păşunilor şi pădurilor. Iniţiativa locuitorilor de
despădurire în folosul agriculturii era încurajată atât de domnie
cât şi de înşişi stăpânii moşiilor, fiind considerată ca o formă de
progres şi de sporire a avuţiei ţării.
Un moment important în declanşarea proceselor
morfodinamice actuale l-a constituit aplicarea legii
împroprietăririi din iulie 1921. În art. 23 se făcea menţiunea că
„terenul silvic expropriat…. va servi de preferinţă pentru
înfiinţarea de păşuni comunale”. În consecinţă, au fost
desţelenite coastele repezi ale zonelor deluroase, ce prezentau
arbuşti sau arbori izolaţi, în vederea înfiinţării de islazuri
comunale.
Perioada 1921-1970 a constituit faza de paroxism a
degradărilor de teren. Trăsăturile principale ale acestei faze
fiind consacrarea sistemului tradiţional deal-vale, fragmentarea
excesivă a terenurilor; amplasarea improprie a reţelei de
drumuri, diminuarea severă a rugozităţii remanente a terenurilor
prin desfiinţarea vegetaţiei ierboase şi arborescente de pe haturi,
înregistarea unui regim pluviometric şi hidrologic extrem de
favorabil degradărilor de teren etc. (Ioniţă I., 2000).
Modul de utilizare a terenurilor în Podişul Bârladului a
cunoscut sensibile transformări după 1950 prin cooperativizarea
şi etatizarea exploatărilor. Ocuparea fondului funciar a devenit
prioritar agricolă cu specializarea pomi-viticolă. Suprafeţele
agricole au ajuns la procente de 70-80% în cadrul cărora viile şi
livezile ocupau un loc important fără să depăşească 5-10%
(Bojoi I., 1996).
Plantaţiile pomi-viticole s-au extins în anii `70-`80
favorizate de condiţiile geomorfologice, de clima însorită şi de
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solurile prielnice. Cele mai extinse areale cu pomi fructiferi s-au
înfiinţat adesea după o prealabilă terasare cum se întâlneau pe
Coasta Lohanului sau în bazinul Jeravăţului (Valea Docani,
Valea Vinderei). Mult mai întinse erau terenurile ocupate de
viţă de vie bine reprezentate pe Coasta Draslăvăţului şi pe raza
comunelor Albeşti, Vutcani, Banca, Griviţa şi Bălăşeşti ş.a.
Diminuarea ritmului de degradare în Podişul
Bârladului a fost posibilă după anii `70, când s-au făcut primele
lucrări antierozionale. Fie că vizau lucrări pe talvegul râurilor,
de genul unor praguri pentru diminuarea vitezei de curgere a
apei sau agricultura pe contur şi terasările, erodarea solului s-a
redus în deceniile al 8-lea şi al 9-lea.
Repunerea în drepturi a foştilor proprietari conform
Legii nr. 18/1991 a Fondului Funciar a produs profunde
bulversări în structura fondului funciar, tendinţa generală fiind
de refacere a structurii agrare tradiţionale şi anume policultura
asociată cu creşterea extensivă a animalelor. Lipsa de consens la
nivelul colectivităţilor locale şi dreptul de proprietate câştigat
peste noapte n-au mai permis continuarea exploatărilor pomiviticole. Deşi înfiinţarea acestor plantaţii a costat sume
importante ce n-au fost amortizate în anii în care s-au exploatat,
astăzi mai rezistă din viile de altădată doar Podgoria Huşi şi alte
două areale reduse la vest de Vutcani şi la sud de Gara Banca.
Analiza datelor culese de la D.S.J. Vaslui şi Galaţi sunt
edificatoare în acest sens. De ex., în comuna Griviţa suprafaţa
ocupată de vii a scăzut de la 490 ha în anul 1990 la 132 ha în
anul 2006, iar realitatea este de fapt mai sumbră pentru că viile
nobile au dispărut aproape complet locul lor fiind luat de soiuri
hibride, pentru consum local.
A fost vorba însă şi de o conjunctură cu totul
nefavorabilă. Pe de o parte, legea fondului funciar avea o
prevedere prin care retrocedarea plantaţiilor pomi-viticole să se
facă la o pătrime din ce s-a naţionalizat pentru a achita costurile
înfiinţării plantaţiilor. Acest aspect a creat premisele renunţării
la efectuarea corectă a lucrărilor până la punerea în posesie
astfel încât comisiile de împroprietărire să constate că este
vorba de arabil şi nu de suprafeţe viticole. Pe de altă parte,
accelerarea dispariţiei viilor s-a datorat şi preţului derizoriu
obţinut de producători la vânzarea strugurilor, pe fondul căderii
pieţelor tradiţionale, a dezvoltării industriei berii şi a unor
costuri foarte mari, mai ales datorită substanţelor chimice,
necesare pentru întreţinerea viilor nobile.
În cazul livezilor situaţia este şi mai rea, înlocuirea
plantaţiilor începută înainte de anul 1990 a continuat cu
înverşunare în anii de „libertate” postdecembristă. În
consecinţă, suprafeţele cu pomi fructiferi au ajuns să fie rase din
majoritatea comunelor aferente Dealurilor Fălciului. De
exemplu, în comuna Zorleni de la 136 ha în anul 1990 s-a ajuns
la 14 ha în anul 2006 iar în comuna Vinderei cele 177 ha de
livadă de la sfârşitul anului 1990 au fost desfiinţate în anul
1997.
Modificări semnificative s-au înregistrat şi în structura
suprafeţei cultivate, regresul cel mai mare fiind la cultura
grâului, ca urmare a costurilor de producţie ridicate. În
compensaţie au crescut suprafeţele cu păşuni, cu procente de
30-40% a culturilor furajere, pe fondul creşterii şeptelului bovin
şi a celui cabalin precum şi a plantelor prăşitoare, mai uşor de
întreţinut.
Astfel, suprafaţa ocupată de porumb a crescut în medie
cu 50-60% dar sunt comune în care suprafeţele aproape că s-au
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dublat: în comuna Olteneşti, de pildă, suprafaţa ocupată de
porumb a crescut de la 1167 ha în anul 1990 la 2045 ha în anul
2006 iar în comuna Banca arealul ocupat de porumb a crescut
de la 2129 ha în anul 1990 la 3811 ha în anul 2006. O situaţie
asemănătoare se constată la floarea soarelui unde creşterile sunt
situate între 30-40%,
40%, cum este cazul comunei Griviţa, de la 310
ha în anul 1990 la 861 ha în anul 2006.
Analiza eroziunii în funcţie de tipul de plantă şi
perioada de vegetaţie au arătat că protecţia cea mai bună o oferă
gramineele perene iar cea mai slabă plantele prăşitoare
(porumb, floarea soarelui, sfecla de zahăr). Cerealele care se
seamănă toamna, respectiv grâul orzul şi secara, dezvoltându-se
dezvoltându
primăvara timpuriu, asigură o protecţie bună a solului chiar şi la
ploile torenţiale din prima parte a sezonului critic
criti (mai-iunie).
Dimpotrivă, plantele prăşitoare ca porumbul, floarea soarelui,
cartoful şi sfecla, cu un număr redus de plante pe unitatea de
suprafaţă, nu pot atenua efectul pluviodenudării şi a scurgerii de
suprafaţă.
În pofida unor experienţe şi cunoştinţe
nţe acumulate, mai
ales prin studiile de la Staţiunea de Cercetare pentru
Combaterea Eroziunii Solului Perieni, prin activitatea agricolă
practicată, pe parcele mici şi cel mai adesea pe direcţia deal
dealvale, după 1991 s-aa reluat procesul erozional în Dealur
Dealurile
Fălciului, atât în privinţa eroziunii de suprafaţă cât şi a celei în
adâncime.

Eroziune în adâncime în Dealurile Fălciului (ravena Vâlcioaia,
comuna Banca)
După aderarea la Uniunea Europeană, s-aa constatat apariţia unor
fermieri mai importanţi în regiune
egiune şi o oarecare comasare a
terenurilor. A contat, probabil, diminuarea forţei de muncă în
agricultură, pe fondul emigrării masive, şi posibilitatea accesării
unor fonduri europene pentru înfiinţarea unor culturi. Se
lucrează în continuare pe direcţia deal-vale,
vale, în principal pentru
culturi prăşitoare, se pășunează
șunează intens iar procesul de defrişare
continuă. Solul, resursa cea mai importantă din zonă este
departe de a fi utilizată corespunzător.
Bibliografie

Expediția
ția lui Emil Racoviță în Antarctica
la bordul navei Belgica
Din portul Anvers, la 18 august 1897, își
î ridica ancora
luând drumul spre Antarctica, vasul ”Belgica”, sub
comanda căpitanului Adrien
rien de Gerlache.

C

orabia era cu pânze, dar era prevăzută și cu motor, iar
încârcătura de 270 de tone cuprindea toate cele necesare
unei expediții
ții în ținutul iernii veșnice.

Echipajul navei era format din 19 oameni, dintre care unii erau
celebri în domeniile lor. Primul ofițer
țer era Roald Admunsen
Admunsenînsărcinatul cu probleme de oceanografie și geologie. Polonezul
Henryk Arctowski cu asistentul său Dobrovodski urmau să
studieze problemele de meteorologie iar americanul Frederick
Cook urma să fie medicul echipajului
hipajului și însărcinat cu
observarea fenomenelor magnetice. Emile Danco trebuia să
urmărească evoluțiile
țiile geofizice, astronomice. Românul Emil
Racoviță
ță avea ca misiune documentarea florei și faunei. Această
expediție
ție nu urmărea atingerea de recorduri depăș
depășind o anumită
latitudine, ci dorea cerecetarea ținuturilor antarctice. Pe vas se
găsea câte un laborator de meteorologie, oceanografie, geologie
și biologie. În laboratorul de biologie va lucra neobosit
eminentul savant român Emil Racoviță,
ță, după cum își am
amintesc
colegii de expediție.
ție. Primele cercetări se întreprind în
strâmtoarea Magellan, din extremitatea sudică a Americii de
Sud. În fiordurile din această zonă, expediția
expedi
rămâne 4
săptămâni. La jumătatea lui ianuarie 1898 se fac studii asupra
strâmtorii Drake
ake ce desparte America de Antarctica. Se măsoară
adâncimea oceanului în această strâmtoare cu rezultatele de
între 3690 și 4040 de metri, dezmințindu-se
dezmințindu
ipoteza pragului
submarin dintre America și Antarctica. Studiile următoare se
întreprind în arhipelagull Shetland. De aici, vasul se îndreaptă
spre sud, ajungând în peninsula Graham.

Băican V., (1996) – Geografia Moldovei reflectată
tată în documentele cartografice din secolul al XVIII-lea,
XVIII
Ed. Acad. Rom., Bucureşti.
Bojoi I. et al. (1996) - Dinamica peisajului geografic din Podişul Bârladului,, contract nr. 5011/254/1996 Cercetări asupra dinamicii peisajului geografic din Moldova eextracarpatică pentru
stabilirea categoriilor de favorabilitate economică şi de protecţie a mediului.
Ioniţă I., (2000) – Geomorfologie aplicată. Procese de degradare a regiunilor deluroase.
deluroase Editura Univ.
„Al.I.Cuza” Iaşi.
Rîmboi V., (2008) – Studiul geomorfologic al Dealurile Fălciului,, teză de doctorat.
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Urmărind direcția
ția vest, expediția ajunge în insula Alexandru I,
dar nu se poate apropia de ea din cauza banchizei. Pe 16
februarie 1898 vasul a fost prins în ghețuri
țuri și a ră
rămas blocat 13
luni. De abia în martie 1899 scapă din captivitate. Călătoria ia
sfârșit
șit și vasul pleacă spre strâmtoarea Magellan pentru a se
întoarce în Belgia. Norvegianul Roald Amundsen, viitorul
cuceritor al Polului Sud avea să afirme mai târziu că Raco
Racoviţă a
fost pentru toţi „un tovarăş nepreţuit de plăcut şi un explorator
plin de îndemnuri”.
În plus lui i se datorează bogatul material ştiinţific colectat de
de-a
lungul întregului periplu, căci s-aa întors în Europa cu 1200 de
piese zoologice şi 400 de piese
se botanice, la care se adaugă
observaţiile extrem de amănunţite pe care le
le-a făcut cu
precădere asupra balenelor, focilor şi păsărilor antarctice. Pentru
studiul aprofundat al acestui material au fost solicitaţi nu mai
puţin de 74 de specialişti, Racoviţă rezervând pentru sine
elaborarea a patru lucrări. Nenumăratele îndatoriri cărora va
trebui să le facă faţă în anii următori nu i-au
au îngăduit lui Emil
Racoviță
ță să finalizeze decât una singură, cea consacrată
balenelor.

vârtejul ce ne stăpânea auzul, în vâltoarea urgiei înghețate
înghe
ce ne
mișca
șca trupul, în alba întunecime ce ne lua vederile, ne simțeam
așa
șa de pierduți și așa de singuri, încât speranța ne părăsea și
numai un singur simțământ
țământ ne susținea, simțământul datoriei”.
La propunerea lui Emil Racoviță,
ță, o mică insulă din apropierea
Pământului Graham a fost numită Cobălcescu, în amintirea
profesorului său, Grigore Cobălcescu, primul român care a scris
o lucrare de geologie.

Cheile Nerei din Caraş-Se
Severin, cele mai
lungi şi spectaculoase din România
Cornel Popovici STURZA – Iași
Cheile Nerei sunt cele mai lungi, dar și cele mai
frumoase din România, întinzându-se
întinzându
pe o lungime de 22
km și care impresionează
sionează prin tot ceea ce oferă, de la
imagini spectaculoase, la turism de aventură.

C

heile Nerei fac parte din Parcul Național
Na
Cheile Nerei —
Beușnița,
șnița, unde se găsesc o serie de elemente unicat:
Cheile Nerei, Cascadele Beușniței,
Beu
Izvorul carstic
Ochiul Beiului, Lacul Dracului, Izvorul Bigăr, făgete seculare,
arbori monumentali de tisă, alun turcesc, sequoia giganteea,
peșteri,
șteri, floră și faună relictară. Ca habitate și ecosisteme
protejate sunt pădurile seculare de făgete crescute pe calcare,
pajiști și stufărișuri
șuri cu fitocenoze de mare complexitate,
stâncării, peșteri
șteri și lacuri subterane, izvoare carstice și cascade
cu depunere de travertin, ecosisteme acvatice.

Rezultatele științifice ale acestei expediții
ții au fost și sunt de
mare folos. Informațiile
țiile adunate de pe ”Belgica” au fost mai
utile decât toate celelalte expediții
ții sudice luate la un loc.
Diversele studii de oceanografie, geologie, antropologie,
botanică, faunistică au îmbogățit tezaurul științific,
țific, dezvăluind
multe taine ce mai persistau. Expediția
ția a constatat o platformă
continentală ce mărginește
ște continentul sudic. Au fost studiați
curenții
ții marini, viteza și direcția lor. Aceste studii au fost
efectuate în timp ce vasul era prins între ghețari.
țari. ”Belgica” a
parcurs în cele 13 luni de staționare
ționare de la est la vest 3.000 de
km. datorită mișcării
șcării de derivă a bachizei în direcția curenților
marini. În acest răstimp studiile au continuat nestingherite.
Expediția a fixat cu precizie conturul și coordonatele
ordonatele regiunilor
cercetate. O realizare de seamă a fost opera fotografică,
surprinzând inedit regiunile cercetate. În timpul călătoriei și-au
pierdut viața
ța două persoane: un marinar și Emil Danco,
specialistul în geofizică, astronomie și îndeosebi magnetism.
mag
În
numele lor au fost denumite două zone geografice: insula
Wiencke şi Ţara lui Danco.
Conferința
ța ținută de Emil Racoviță pe 8 decembrie 1900 la
Ateneul Român, se încheie astfel: ”și s-au
au întors doar 17,
zicându-și că moartea celor doi sărmani tovarăși
și și propiile lor
suferințe
țe nu vor fi cu totul zadarnice, căci au putut adăuga o
mică pietricică la edificiul științei, la acest focar de lumină, de
adevăr și de dreptate ce călăuzește omenirea spre timpuri mai
bune”. În aceeași conferință, fondatorul speologiei
peologiei spunea: ”În
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“Vorbim de un fabulos carst al parcului Na
Național Cheile Nerei
— Beușnița.
șnița. Acesta ocupă partea centrală
c
a Sinclinoriului
Reșița — Moldova Nouă, care constituie cea mai întinsă și
compactă zonă de calcare din România. Această zonă este
acoperită în cea mai mare parte cu benzi cretacice, jurasice și
triasice, orientate aproximativ nord-sud
sud și este carstificată până
la altitudinea maximă de 1.160 m. În ciuda altitudinilor lor
mijlocii sau chiar joase, în general sub 1.200 m, mun
munții de pe
întinsul acestui parc au, în cele mai multe locuri, aspecte
semețe,
țe, de munte tânăr, înalt și sălbatic”, susține președ
președintele
Grupului Ecologic de Colaborare (GEC) Nera, Cornel Popovici
Sturza.
În zonă întâlnești un număr impresionant de fenomene carstice,
de la cele mai simple, câmpuri de lapiez, până la doline,
izbucuri, ponoare, cascade, poduri naturale și terminând cu cele
mai spectaculoase avene, peșteri
șteri și lacuri carstice.
Elementul cel mai grandios al peisajului din parc îl constituie
defileurile și cheile de o frumusețe rară, sculptate adânc în
masivele calcaroase de apele râurilor: Nera, Beu, Șușara, Miniș,
Ciclova, Oravița,
ța, Cremenița, Ulmu, care traversează acest
spațiu miraculos.
Alpiniștii
știi se pot bucura de pereți verticali, cu fisuri și
surplombe, înalți
ți până la 200 m (Cârșia Rolului, Cârșia
Șoimului, Cârșia Căprariului), iar Turnurile Begului oferă
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pentru cei mai curajoși și experimentați trasee cu grade înalte de
dificultate.
Potrivit președintelui GEC Nera, parcul cuprinde adevărate
minuni acvatice. Rețeaua hidrologică a parcului cuprinde
bazinele râului Nera și ale afluenților săi, apa râurilor fiind sursa
permanentă de viață și frumusețe pentru toate ecosistemele
existente în acestui areal.

acumulate în decursul timpului. Merită vizitate ca obiective
turistice atractive peșterile: Dubova, Gaura Porcarului, Rolului,
Sfânta Elena, Ponor Plopa, Ponor Uscat, Găurile lui Miloi.
Tot aici se găsește și Lacul Dracului, format prin prăbușirea
tavanului unei peșteri, și care constituie un fenomen carstic unic
în România. El este o poartă de intrare într-o rețea subacvatică
de galerii, ce ascund misterele unei lumi secrete.

Pe tot întinsul sălbaticelor Chei ale Nerei, de la Șopotu Nou și
până la Sasca Română, pe o lungime de peste 20 km, întâlnești
ape verzi-albastre, spectaculoase, cu un curs întretăiat de cuvete
adânci. Datorită calcarelor, apele infiltrate în adâncuri formează
cursuri subterane, care țâșnesc din nou la suprafață sub forma
unor izbucuri, cum sunt cele din Cheile Nerei (Iordanului) de la
Beușnița, Bigăr, Lăpușnic, Moceriș, Ducin, Tisia, Vicinic,
Simion.
Cele mai multe ape sunt încărcate cu carbonat de calciu, iar
curgerea lor este însoțită de mari depuneri de travertin, pe patul
de stuf calcaros formându-se o succesiune mirifică de cascade
în trepte. Cele mai fascinante dintre ele sunt Cascadele
Beușniței, adevărate orgi acvatice, unice în peisajul românesc
prin frumusețea și originalitatea lor.
Legenda spune că demult, un moș hâtru, în timp ce stătea cu
caprele la păscut, pe neașteptate i s-a ivit în față un omuleț cu
un pește în mână. Omulețul i-a cerut bătrânului să îi frigă
peștele pe jar de vreascuri uscate, având grijă să nu cumva să i
se strâmbe coada, lucru pe care acesta l-a acceptat, cu condiția
ca omulețul, la rândul său, să-i frigă un cap de țap, fără ca
acesta să “rânjească”.
Bătrânul s-a pus pe treabă și a înfipt un băț în pește, așa încât,
coada acestuia nu s-a îndoit. Musafirul său, însă, care nu era
altul decât diavolul, a legat botul țapului cu o funie din coajă de
tei. Jarul a ars teiul, fapt pentru care botul țapului s-a desfăcut,
arătându-și dinții. Furios că bătrânul l-a păcălit, diavolul s-a
aruncat în lac. De atunci, acesta poartă numele de Lacul
Dracului.
În apropierea acestor cascade se află și Lacul “Ochiul Beiului”,
un impresionant izbuc, oglindă a propriei splendori a naturii
genuine din acest spațiu minunat.
Dacă este să ne referim la misterele subterane, pe teritoriul
Parcului Național Cheile Nerei — Beușnița se află concentrate
472 de peșteri și avene, cu o mare varietate de tipuri
morfologice și formațiuni valoroase.
Ecosistemul subteran al parcului, întins pe zeci și sute de
kilometri de galerii de peșteră, a fost până în prezent foarte
puțin cercetat. El ascunde râuri și lacuri subterane, universul
fascinant al stalactitelor și stalagmitelor, numeroase specii de
viețuitoare. Dincolo de valoarea lor turistică, importanța acestor
peșteri consistă, în special, în bogăția de informații
paleontologice detaliate pe care le oferă sedimentele lor
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Expedițiile speologice întreprinse în Cheile Nerei au colectat un
inventar bogat, fiind identificate situri paleontologice și
arheologice în 24 de peșteri. Aceste situri atestă și urme de
locuire umană (fragmente ceramice, vetre de foc din neolitic
până în prezent).
Parcul Național Cheile Nerei — Beușnița prezintă o bogată
ofertă ecoturistică. Relieful său, cu spectaculoase forme
carstice, îndeamnă la drumeție și excursii prin locuri sălbatice
de o rară frumusețe. Acest parc protejează o biodiversitate
bogată și oferă celor care pășesc în perimetrul său clipe unice de
încântare și purificare în fața naturii primordiale, rămasă intactă,
la fel ca la începuturi.
Peisajele de aici cu stânci de un alb imaculat, cu cascade, lacuri,
ape curgătoare și păduri seculare sunt impresionante și te
farmecă la tot pasul. Pe teritoriul parcului poți descoperi sălașe
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arhaice, cantoane silvice, sate de munte cu comunită
comunități locale
tradiționale.
Dacă își
și doresc aventură, turiștii au la dispoziție numeroase
posibilități:
ți: peșterile și lacurile subterane din zonă îi așteaptă
pentru explorare, stâncile verticale de calcar, cu grade diferite
de dificultate pentru escaladă,
dă, apele Nerei pentru rafting, Valea
Rea pentru canyoning, Cheile Șușarei și Nerei pentru ture de
trekking. Dacă sunt interesați
ți de obiective culturale, turiștii pot
vizita vestigiile istorice: galerii străvechi de mină, construc
construcția
romană din Valea Boiștea,
ea, Cetatea Socolari, dar și renovata
clădire a Teatrului din Oravița,
ța, cea mai veche din România, o
adevărată bijuterie barocă. De asemenea, pot merge în pelerinaj
la mănăstirile Călugăra și Sasca, precum și la alte lăcașuri vechi
de cult aflate în zonă.

Cercetările întreprinse până în prezent au identificat în fauna
terestră 313 taxoni, din care 119 sunt specii protejate, iar în
fauna cavernicolă, 273 taxoni, din care 45 sunt specii rare și
endemisme.
Parcul Național Cheile Nerei — Beușnița
șnița este amplasat în sudsud
vestul României, în sudul Banatului Montan, în Mun
Munții Aninei
și Locvei. Accesul în parc se face din Băile Herculane, pe ruta
Bozovici — Șopotu Nou, pe DN 57B, din Timișoara, pe ruta
Oravița — Sasca Montană, pe DN 57, din Reșița,
Re
pe ruta Anina
— Steierdorf, pe DN 58. În interiorul parcului, accesul se face
pe drumuri auto, forestiere și pe potecile turistice autorizate în
acest scop. Suprafața
ța parcului este de 36.758 ha, din care
29.164 ha, în fond forestier.
Rezervațiile
țiile naturale incluse în parc sunt Cheile Nerei —
Beușnița
șnița (4.069,40 ha), Cheile Șușarei (247,80 ha), Ciclova —
Ilidia (1.939,30 ha), Izvorul Bigăr (270,90 ha), Ducin (284,90
ha) și Lișovacea (33,00 ha).

Peştera Krubera – cea mai adâncă peşteră
din lume

“Vegetația
ția și flora parcului oferă un mozaic impresionant de
specii, care provin din areale geografice și ecologice diferite.
Această mare biodiversitate se datorează caracterului special al
biotipurilor de aici (roci calcaroase cu regim termic favorabil)
favorabil),
care au oferit habitate prielnice și pentru o serie de specii de
plante termofile de origine mediteraneeană și sudică, migrate în
timpul glaciațiunilor
țiunilor pe aceste locuri. Cercetările de până acum
indică existența
ța pe aceste meleaguri a circa 1.086 de speci
specii de
plante superioare, aparținând
ținând a 98 de familii”, spune Cornel
Popovici Sturza.

Peştera Krubera, cunoscută şi sub numele de Peştera
Voronya (în limba rusă, “Peştera Ciorii”) este cea mai
adâncă peşteră cunoscută de pe Pământ.
Ea este situată în masivul Arabika, unul dintre cei mai mari
munţi de calcar carstic din regiunea Caucazului
Caucazul de Vest din
Georgia. Masivul conţine mai multe sute de peşteri, care au
început să se formeze odată cu creşterea muntelui, în urmă cu
mai mult de 5 milioane de ani.

Între monumentele naturii protejate din parc se află măce
măceșul de
Beușnița,
șnița, vișinul turcesc, ghimpele, cornișorul, săbiuța și
orhideele locale. Condițiile
țiile prielnice de hrană șși adăpost din
zonă au favorizat dezvoltarea unui bogat efectiv de animale și
păsări sălbatice, care conferă un farmec deosebit acestui parc.
Aici poți
ți întâlni reprezentanți din majoritatea ordinelor din zona
temperat-europeană, dar și numeroase relicte pre și post glaciare
de proveniență
ță sudică, mediteraneeană. Bogate în salmonide,
apele râului Nera prezintă și o mare diversitate de moluște și
crustacee considerate relicte pontocaspice. O altă specie rară de
pește este relictul terțiar fâsa (Cobitis elongata),
a), cu areal doar în
Cheile Nerei.
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Cinci dintre aceste peşteri au adâncimea mai mare de 1.000 de
metri; Krubera are 2.197 metri adâncime şi este singura
peşteră cunoscută pe Pământ cu adâncimea mai mare de
2.000 de metri.

tradiţională, cea spirituală şi cea turistică”.
turistică”
Ca mulţi străini stabiliţi aici, printre primele lucruri pe care le
le-a
remarcat a fost ospitalitatea românilor. “Oamenii au fost foarte
prietenoşi,
şi, primitori. Eu mă simt uşor stânjenit, aşa sunt eu, dar
peste tot am fost bine primit”, mai spune Peter.
Întrebat
ntrebat ce iubeşte la ţara noastră şi pe primul loc a menţionat
limba romană. “Iubesc limba romană. Este ca un cântec. Îmi
place să vorbesc. Iubescc istoria şi trecutul României. România
este o ţară care aproape miraculos a reuşit să reziste. La câte
întorsături a luat istoria şi soarta, drumul României a fost
aproape inimaginabil de greu, cu multe tragedii şi multe
nedreptăţi.

Krubera formează un sistem de peşteri cu 16.058 de metri
lungime, din care cea mai mare parte o constituie puţurile de
mare adâncime, verticale, care suntt interconectate cu pasaje.
Peştera începe în partea superioară a muntelui, la o altitudine de
2.256 de metri, cu o intrare îngustă.
Ea este de multe ori foarte îngustă şi a trebuit să fie săpată în
multe locuri, pentru a permite trecerea speologilor în si
siguranţă.
În alte locuri, peştera este la fel de mare ca un tunel de metrou.
La adâncimea de 200 de metri, peştera se împarte în două
mari ramuri: Kuybyshevskaya (exploarată până la adâncimea
de 1.293 m, în 2008) şi ramura principală (2.197 m adâncime).
La adâncimea de 1.300 de metri, peştera se împarte în alte
numeroase ramuri.
Când speologii au început explorarea peşterii, una dintre
greutăţile cu care s-au
au confruntat a fost dată de tunelurile
inundate numite “cămine”. Cel mai adânc bazin în care s-au
s
scufundat are 52 m adâncime.
Peştera este acum o destinaţie foarte apreciată pentru
expediţii provenind din mai multe ţări.

Sunteți
ți cei mai sufletiști oameni din
Europa. Comoara voastră națională
țională este
satul românesc. Nimeni în Europa nu are
ce are România
Peter HURLEY

Iubesc satul românesc. Mi se pare că esenţa României se afla la
sat şi îmi pare rău când îl văd ocolit, ba chiar batjocorit.
Comoara voastră naţională, chiar identitatea naţională, este
strâns legată de soarta satului românesc. În măsura în care
continuaţi să îl ignoraţi, o să-ll pierdeţi în scurt timp. România
are cea mai mare civilizaţie rurală autentică, vie din Europa. Nu
înţelegeţi că este lucrul care vă defineşte. O să vă pară rău
pentru copiii voştri”, a spus Peter Hurley.
România nu a avut niciodată prieteni, doar vecini care au vrut să
o folosească.
Sunteţi cei mai sufletişti oameni din Europa pe care îi cunosc.
Şi nu de azi sau ieri. Aşa este neamul vostru construit.
Dorinţa lui este să ţină viu satul românesc şi tradiţiile acestor
locuri. Crede că România este deosebită pentru că păstrează
stilul de viaţă pe care bunicii lui îl aveau în Irlanda, pe când el
era doar un copil.
„Irlanda este o ţară străveche, noi am cam pierdut cultura,
civilizaţia noastră ţărănească, străveche, adevărată, autentică. În
România, aceleaşi tradiţii
adiţii de care noi ne amintim le găseşti încă
vii şi asta e foarte special şi interesant despre România. Asta e
comoara, cred eu, pe care o are România”, afirmă Peter Hurley.
„Cu cât te duci mai spre oraş de la ţară, cu cât te duci mai spre
vest, oamenii sunt
unt din ce în ce mai dezrădăcinaţi”
„Oamenii sunt dispuşi şi deschişi să te înţeleagă, să te accepte şi
să te ajute aproape necondiţionat. Eu cred foarte mult în această
ţară, eu cred în tineretul din România”.
„Asta nu e o Românie care se găseşte pe televizor,
tele
sub nicio
formă, nu e o Românie care să se promoveze pe media, dar e
România adevărată.”, a spus Peter Hurley.

Cultură produce hrană pentru suflet, te inspiră
Peter Hurley, un irlandez stabilit în România care
organizează anual Festivalul “Drumul lung spre Cimitirul
Vesel”, la Săpânța,
ța, în Maramureș, pentru promovarea
valorilor și tradițiilor
țiilor autentice românești. „Festivalul a fost
conceput astfel încât să atingă punctul maxim chiar de
Sfânta Maria, când tot satul merge la biserică şi petrece în
haine tradiţionale de sărbătoare.

F

estivalul a încercat să îmbine trei componente es
esenţiale
pentru dezvoltarea şi conservarea satului românesc: cea
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În 20 de ani am realizat că asta chiar e o țară minunată.
România e o țară a extremelor. Încă
ncă întâlnesc nu mulți,
mul ci din ce
în ce mai mulți
ți oameni extraordinari, care mă inspiră și mă
ajută.
În Irlanda găsești
ști o cruce celtică sculptată în piatră acu 1.500 de
ani, e splendidă și veche. Dar dacă mergi la Săpânța îl întâlnești
pe Dumitru Pop Tincu, care, încă și astăzi, sculptează crucea
celtică (deși
și nu o numește astfel), nu pentru turişti, ci pentru că
a murit cineva din sat şi îi face mormântul. Civilizaţia asta a
voastră străveche, autentică, încă foarte vie v-a
v ajutat să
rezistaţi.
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Am descoperit că tradițiile
țiile vii sunt ceea ce vă diferențiază pe
voi, românii. Şi asta înseamnă enorm. Nimeni în Europa nu are
ce are România, nici în măsura și nici în concentrația de aici.
Asta are legătură cu ortodoxia, Carpații,
ții, latinitatea, cu poziția
geopolitică de zonă tampon între imperii, cu moștenirea
ștenirea și rănile
(post)comuniste. Are legătură de asemenea cu împăcarea,
toleranța
ța și cu bucuria. Toate astea la un loc fac minuni în
România. Iar Europa are ce învăța de aici.
Legat de festivalul de la Săpânța, în medie turiștii
știi petrec acolo
45 de minute. Nu apucă să cunoască bogăția
ția uriașă de acolo,
asta nu se vede nici la televizor, se vede dacă mergi și bați pe la
porți.
ți. Așa că anul acesta dăm celor care vin acolo harta Săpânței
și le spunem: „Bateți la ușă, descoperiți
ți ce există aici.”
În România există un efort real de reducere a discriminărilor și
de includere a tuturor etniilor. Ba voi chiar discrimina
discriminați uneori
majoritatea pentru a ajuta minoritățile.
S-au
au săturat românii de România? Ah nu, eu nu am întâlnit pe
nimeni pe drum care să spună asta. Am descoperit, în schimb,
că oamenii cei mai săraci sunt cei care au cea mai mare grijă de
tine, ei sunt mereu atenți la ce se întâmplă în jur.
Toată lumea e într-oo capcană, inclusiv România,
consumerismului, a motivației
iei strict financiare…

a

Eu încerc să pun șinele în fața unui tren care e în mișcare.
Pentru mine Săpânța
ța simbolizează 12.000 de sate din România,
deși
și fiecare e diferit, cu părți bune și cu părți de te doare mintea,
dar cu cât afli mai mult, cu atât te îndrăgostești
ști mai mult.

Poate Rusia să învingă NATO? Cum se
pregătesc SUA pentru prăbuşirea Chinei !
Peter Mattis
Câte șansee are Rusia de a învinge armatele NATO? Nici
una, crede Tom Nichols profesor la National Security
Affairs at the Naval War College.

D

ar întrebarea e pusă în mod greșit
șit deoarece problema
țărilor occidentale nu este câștigarea războiului în sine
cât posibilitatea ca Vladimir Putin să împingă Rusia
într-un conflict militar fără să țină seama de consecințele
acestuia. Profesorul american în privește
ște pe Vladimir Put
Putin ca
pe un nostalgic al fostei Uniuni Sovietice, care este tributar
modului învechit de a gândi despre Occident ca despre un
sistem învechit și slab. Tom Nichols consideră că sarcina
Occidentului e de a-i opri pe ruși
și înainte ca aceștia să treacă la o
provocare directă a NATO, fapt care s-ar
ar transforma inevitabil
într-un dezastru global.
Este necesar, susține Nichols, să se înlăturare orice dubiu în
capacitățile
țile NATO de a face față unui conflict cu Rusia.
Vremea Războiului Rece a trecut și chiar dacă o parte
par din
armamentul fostei URSS încă mai există, asta nu constituie o
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amenințare
țare care să sperie NATO. Este corect, spune Tom
Nichols, că armata rusă este o armată mare, capabilă să producă
multe victime omenești,
ști, dar acest lucru nu presupune și
capacitatea dee a duce un război cu o forță
for mai mare și mai bine
organizată în spatele căreia se vor alinia peste treizeci de state
sau chiar și mai bine.
Capacitățile
țile militare ale Alianței sunt în mod indiscutabil
superioare celor de care dispune Rusia și unul din cele mai bune
exemple sunt forțele
țele aeriene ale NATO care ar produce un
adevărat dezastru pentru armata lui Vladimir Putin. Fără sprijin
aerian, trupele rusești
ști nu au nici o șansă de supraviețuire,
indiferent ce acțiune
țiune de tip blitzkrieg ar întreprinde pe un
teritoriu
eritoriu NATO. Mai mult chiar, Tom Nichols susține
sus
că și
comandanții
ții ruși știu acest lucru iar posibilitatea de neutralizare
a capacităților
ților aeriene ale NATO nu vor fi la fel de ușor precum
aruncarea în aer a unui avion de linie.
În cele din urmă, Rusia maii are un dezavantaj major: lipsa
experienței.
ței. Conflictele din Orientul Mijlociu și Asia în care au
fost implicate forțele
țele NATO în ultimii 15 ani au lăsat în urmă și
răni, dar și o armată care știe ce înseamnă să lupți în mod real.
De cealaltă parte, armata rusă are o experiență
experien de front care se
reduce la veteranii celeui De-al
al Doilea Război Mondial și
războiul din Afganistan, plus experien
experiența aruncării în aer a
apartamentelor din Cecenia sau împușcarea
împu
militarilor
neantrenați din Ucraina.
În opinia analistului
ui american, Statele Unite și NATO au trei
pași
și pe care trebuie să îi urmeze imediat. În primul rând, forțele
NATO și ale Statelor Unite ar trebui să ocupe poziții strategice
în apropierea Ucrainei pentru că dacă Vladimir Putin ar vrea să
testeze capacitățile
ile militare ale Occidentului atunci ar trebui să
se confrunte chiar cu forțele
țele americane. Al doilea pas ar fi
oferirea de armament defensiv Ucrainei pentru că momentan
invazia rusă nu a întâmpinat nici o problemă militară reală și
Vladimir Putin ar trebui să vadă că în continuare lucrurile nu
vor sta chiar așa
șa simplu. A treia propunere a lui Tom Nichols
este punerea unui punct la discuțiile
țiile sterile din jurul așteptărilor
strategice. ”Trebuie să spunem clar, așa
a cum am spus acum 50
de ani, că pacea în Europa este vitală pentru Statele Unite.
Securitatea noastră este legată direct de securitatea Europei și
acest lucru nu se negociază în nici
ici o capitală europeană”.

Cum se pregătesc Statele Unite pentru prăbuşirea Chinei
Partidul Comunist Chinez își
și trăiește ultimele clipe de glorie.
”Nu știu când se va prăbuși, darr pot să vă spun că acest lucru nu
este departe de a se întâmpla.” Este citatul
citat aproximativ cu care
Michael Auslin își
și începe articolul său din The Wall Street
Journal.. Plecând de la această expunere, Peter Mattis își
construiește
ște propria sa teorie despre modul în care Statele
S
Unite
ar trebui să se pregătească și să profite de o eventuală prăbușire
a regimului de la Beijing.
Prima soluție
ție pe care o vede analistul american este o
permanentă cercetare și planificare a momentului în care
Partidul Comunist, privit ca o imensă forță, va colapsa. Și pașii
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imediați
ți sunt o implicare mai vocală a SUA în sprijinirea
discuțiilor
țiilor referitoare la drepturile omului în China. În opinia sa,
SUA nu pot pretinde că sunt de ”partea bună a istoriei” dacă nu
se implică în aceste chestiuni, chiar dacă situația
ția în totalitatea ei
nu se va reduce la această problemă.
În cei 66 de ani de când se află la putere, Partidul Comunist
Chinez a încercat să dezmembreze toate organiza
organizațiile societății
civile care i se păreau periculoase pentru propria sa deven
devenire.
Unele organizații
ții au fost infiltrate și folosite, în timp ce altele
au fost scoase în afara legii și trimise într-oo zonă mai mult decât
gri a activității
ții publice. Organizațiile civice șii persoanele care
au ales să se opună în vreun fel regimului oficial
ial au trebuit să îîși
desfășoare activitatea în ilegalalitate.
Al doilea punct în care SUA ar trebui să se pregătească, este
conform lui Peter Mattis, construcția
ția unor baze de date exacte
și, pe cât posibil exhaustive, despre liderii politici chinezi,
incluzând aici și familiile, prietenii și colaboratorii lor. Aceste
informații
ții sunt menite a fi folosite în momentul unei crize de
proporții
ții cu scopul de a obține avantaje strategice sau de a bloca
financiar acțiuni
țiuni periculoase. În momentul prăbușirii, se poat
poate
anticipa cu ușurință
șurință faptul că personaje importante politic vor
încerca să găsească soluții
ții pe cont propriu și posibilitatea de a
influența
ța decizii importante va fi dată de informațiile care se
strâng în acest moment.
Cel de-al treilea punct pe care ar trebui
rebui să se concentreze
strategia SUA este estimarea capacităților
ților militare și de
securitate ale Chinei astfel încât prin analiza activității
activită lor să se
stabilească gradul de încărcare al societății
ții civile. Se presupune
că dacă o schimbare majoră va fi produsă
usă în China cu ajutorul
unor demonstrații
ții masive, acest lucru se va petrece și pentru că
serviciile de securitate vor claca la un moment dat. În plus, o
situație
ție tensionată intern și care presupune intervenția militară
va pune conducerea armatei în situația
ia de a alege dacă sus
susține
sau nu regimul actual.
A patra perspectivă pe care o propune Peter Mattis este
studierea aparatului oficial chinez pentru a anticipa modul în
care acesta va reacționa
ționa atunci când o revoltă majoră se va
petrece. În opinia sa, oficialii
ialii chinezi se vor confrunta cu decizii
care presupun alegerea modului în care se poate înnăbuși
înnăbu o
potențială
țială revoltă, pe cine să delege să acționeze într
într-o astfel de
situație
ție și modul în care se vor coordona serviciile de securitate.
În al cincilea rând, SUA va trebui să își
și pregătească soluții de a
comunica cu populația
ția chineză în ciuda unor certe blocaje
comunicaționale
ționale care vor instituite de către autoritățile chineze.
Păstrarea comunicării exclusive pe net ar putea să se
dovedească o strategie greșită și cu efecte negative pentru SUA
deoarece China a dovedit de mai multe ori că poate îngreuna
utilizarea Internetului în propria țară. Perspectiva generală a
analistulu american se concentrează pe nevoia de a culege
informații și de a construi strategii pertinente
ertinente în direcția
direc
prăbușirii
șirii regimului de la Beijing. Peter Mattis nu crede că
raționamentele
ționamentele care se bazează pe faptul că avem o Chină ”prea
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mare pentru a se prăbuși”
și” sunt eficiente și că dovedesc doar
limitări de perspectivă a oficialilor care o folosesc.

China se IMPLICĂ în conflictul din
Ucraina: vine în APĂRAREA Rusiei și
AMENINȚĂ
ȚĂ America!
China, care până acum s-aa păstrat rezervată fa
față de
războiul din Ucraina, și-a anunțat
țat sprijinul față de Rusia și
a avertizat Statele Unite că nu-și
și vor mai putea menține
mult timp hegemonia mondială.

Ț

ările occidentale ar trebui să țină cont mai mult de
preocupările legitime de securitate ale Rusiei, în ceea ce
privește
ște situația explozivă din Ucraina,
Ucrain a declarat un înalt
diplomat chinez.
Qu Xing, ambasadorul Chinei în Belgia, a declarat că criza
ucraineană a apărut ca urmare a „jocului” (metaforă
asemănătoare utilizată de strategul american Zbigniew
Brzezinski, care vorbește
ște despre un „mare eșichier) dintre Rusia
și Occident, care nu s-aa diminuat, în ciuda prăbu
prăbușirii Uniunii
Sovietice.
Arătând că ingerința
ța exterioară a diverselor puteri a inflamat
situația
ția din Ucraina, Xing a afirmat că Moscova se sim
simte în mod
firesc amenințată câtă vreme țările occid
occidentale nu se angajează
într-un demers mai constructiv.
Diplomatul chinez a cerut puterilor occidentale să „abandoneze
mentalitatea WIN-LOSE” și să ia „preocupările reale de
securitate ale Rusiei în serios”, scrie Reuters citând agen
agenția de
stat Xinhua.
În trecut, China s-aa ferit să ia partea vreuneia din tabere și le-a
cerut tuturor să se așeze
șeze la masa tratativelor pentru a ajunge la o
soluție pașnică.
Ambasadorul chinez, al cărui birou este la Bruxelles, acela
același
orașș unde este și sediul NATO, a avertizat Statele
St
Unite că
strategia lor ar putea fi sortită eșecului:
șecului: „Statele Unite nu vor
să-și
și vadă prezența slăbită în nici o parte a lumii, dar
adevărul este că resursele sale sunt limitate, și le va fi din ce
în ce mai dificil să-și
și mențină influența în afaceri
afacerile sale
externe.”
Xing a adăugat că implicarea Washingtonului în Ucraina ar
putea „să o distragă de la interesele sale externe reale”.
Sursa: http://www.evz.ro
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Confruntarea titanilor: propagandă,
manipulare, omenirea în pragul unui
«război total»
Magdalena DARIE – București
SUA şi Rusia sunt la cuţite, în cea mai gravă criză
diplomatică
matică de după Războiul Rece. În timp ce în Ucraina
cei doi coloşi se războiesc cu arme letale (în conflictul dintre
rebelii din Est, susţinuţi de ruşi, şi noua administraţie de la
Kiev, finanţată de americani), generând mii de victime
colaterale, lupte grele
ele se duc mai ales pe frontul mass
massmedia.

J

urnalişti de prim rang, corupţi şi fideli intereselor
serviciilor secrete americane, demonizează Rusia în
reportajele lor şi urmăresc să provoace cât mai mult
această putere. Pe de altă parte, ruşii dau pe faţă tendinţele de
hegemonie ale Americii, fără a pomeni însă şi despre ale lor.
În ultimul timp, atât ruşii cât şi americanii „şi
„şi-au arătat
muşchii” unii altora, defilând cu rachete nucleare, SUA într
într-un
exerciţiu cu armament nuclear care a avut loc la Marea Neagră,
iar Rusia într-un
un exerciţiu militar de amploare desfăşurat la
graniţele Ucrainei. Oficiali din Marea Britanie susţin că Rusia a
mers chiar prea departe cu manevrele de intimidare
intimidare, defilând cu
o rachetă nucleară, aflată într-un
un bombardier care se deplasa în
imediata apropiere a spaţiului aerian britanic, şi care ar fi putut
distruge flota de submarine nucleare ale peninsulei. Între tim
timp,
Statele Unite au impus Rusiei sancţiuni economice severe, însă
ruşii le-au râs în nas, avertizându-ii pe americani că acestea se
vor întoarce împotriva lor ca un bumerang.
Nu numai că toate acestea se petrec la doi paşi de România, dar
fără să vrea mii dee români sunt pe punctul de a fi „luaţi pe sus”
şi trimişi la război. Potrivit publicaţiei Zorile Bucovinei, pe 20
ianuarie, în Ucraina a început un nou val de mobilizare militară,
vizând 50 000 de bărbaţi, printre care şi aproximativ 2 500 de
bucovineni care
are locuiesc în ţara vecină, şi care au primit sau
urmează să primească ordin de mobilizare.

„Suntem la câţiva paşi de un război cu Rusia. Se vorbeşte deja
despre mobilizarea unor trupe NATO în Polonia, la graniţa cu
Ucraina. În acest caz, Putin cu siguranţă
guranţă va trimite 100.000 de
soldaţi în Ucraina. Acum este doar în Crimeea. Criza
rachetelor din Cuba face lucrurile şi mai grave, iar pasul
următor... haideţi nici măcar să nu discutăm despre asta!”
„Rusia a mobilizat zeci de mii de soldaţi, cu tancuri şi tot
echipamentul militar necesar. Se pregăteşte să invadeze
Ucraina.”
„Vladimir Putin nu are marşarier. Dacă priviţi
priviţ cum stau
lucrurile din anii '90 şi până acum, observaţi că niciodată nu a
dat înapoi, mereu a făcut doar cum a vrut el. Nu se va opri
până ce nu loveşte un zid. Ca sancţiunile să fie eficiente, trebuie
să fie la unison, foarte severe, să îl lovească într-adevăr
într
tare.”
„Dacă sunt puse în aplicare, aceste sancţiuni ar putea provoca
Rusiei pierderi de miliarde de dolari. Angela Merkel este
personajul-cheie
cheie în această chestiune, pentru că Germania este
cel mai mare client al gazului şi petrolului rusesc.”
„Rusia
sia este o staţie de benzină, o mascaradă de ţară, a
cleptocraţiei şi corupţiei, complet dependentă de gaz.”
„Rusia poate transforma întreaga Europă într-un
într
ostatic în
criza ucraineană.”
„Europa este atât de dependentă de gazul rusesc, încât este
terifiată de idea de a susţine sancţiunile impuse de America.”
„Politica Rusiei este periculoasă pentru Europa, este absolut
devastatoare pentru
Ucraina
şi
cu
siguranţă nu este bună
nici
pentru
democraţia,
nici
pentru
libertatea
Rusiei, nici pentru
Statele Unite.”

Marketingul războiului: demonizarea lui Putin

„Obama caută sprijin internaţional în eforturile sale de a izola
Rusia. […] El şi aliaţii săi intenţionează să nu participe la
summit-ul
ul G8 care ar urma să aibă loc în Rusia. În schimb,
Obama a convocat o întâlnire G7 (excluzând Rusia) unde ss-a
discutat despre
espre ameninţarea nucleară şi despre sancţiunile
impuse de America Rusiei.”

La televiziunile americane,, oficiali de top ai Americii şi
jurnalişti de renume îmbibă minţile privitorilor cu idei me
menite să
le stârnească stări de teroare şi aversiune faţă de Rusia şi
preşedintele Vladimir Putin:

Totul culminează cu declaraţia făcută de chiar preşedintele
Americii,
Barack
Obama,
care
asociază
cuvintele Rusia, îngrijorat şi explozia unei arme nucleare,
cuvinte care răsună şi rămân în mintea americanului de rând,

În conflictul din Ucraina au murit până acum (din aprilie 2014)
aproximativ 5 000 de oameni, majoritatea civili, de două ori mai
mulţi au fost răniţi, iar circa 5000 000 sunt refugiaţi.
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într-o afirmaţie care pare că se referă mai degrabă la statele
arabe invadate de SUA: „Acţiunile Rusiei sunt o problemă.
Totuşi ele nu reprezintă ameninţarea nr. 1 pentru Statele Unite.
Sunt cu mult mai îngrijorat când vine vorba de securitatea
naţională, de posibilitatea ca o armă nucleară să explodeze în
Manhattan. De aceea, în ultimii ani SUA a reuşit să elimine
această ameninţare într-o mare măsură.”
Un articol şocant de agresiv a apărut pe 1 februarie 2015, în The
Guardian, unul dintre cele mai citite ziare britanice, notoriu în
întreaga lume: Putin trebuie să fie oprit. Şi uneori numai armele
pot opri armele. „Va veni din nou şi vremea diplomaţiei, dar nu
acum: Ucraina are urgent nevoie de susţinere militară şi de
contracararea propagandei ruseşti”, se spune în articol.
Continuarea este de-a dreptul înspăimântătoare: „Vladimir Putin
este Slobodan Milošević al fostei Uniuni Sovietice: la fel de rău,
dar cu mult mai mare. În spatele unei cortine de minciuni, el şia reînnoit determinarea de a-şi ciopli un para-stat marionetă în
estul Ucrainei. […]

Preocupată de Grecia şi de zona euro, Europa permite ca o
nouă Bosnia să se petreacă sub ochii ei. Trezeşte-te, Europa!
Dacă am învăţat ceva din istorie, Putin trebuie oprit! […]
Săptămâna trecută, Europa a rămas unită în a extinde
sancţiunile.
Ca şi Milošević, Putin e pregătit să folosească orice instrument
are la dispoziţie, fără să stea pe gânduri. În acest război
împotriva Vestului a angajat echipament militar masiv, şantaj
legat de furnizarea energiei, cyber-atacuri, propagandă făcută
prin televiziuni sofisticate, foarte bine finanţate, operaţiuni sub
acoperire şi agenţi de influenţă în capitalele europene – şi, da,
bombardiere ruseşti zgomotoase deasupra Canalului Mânecii,
cu dispozitivele de comunicaţii închise, putând pune în pericol
zborurile civile! Un proverb polonez spune: «Noi jucăm şah cu
ei, iar ei ne dau şuturi în fund!»[…]
Pe termen lung, Putin va pierde. Cei care vor avea cel mai mult
de pierdut de pe urma nebuniei lui vor fi ruşii, dar nu mai puţin
cei din Crimeea şi din estul Ucrainei. Dar un termen lung
pentru dictatorii abili, cruzi şi pentru statele bine înarmate,
pline de resurse şi vătămate psihologic poate fi cu adevărat
lung. Dar până când el cade, şi mai mult sânge şi lacrimi vor
curge nestăvilite în râul Doneţk.
Provocarea este să scurtăm această perioadă şi să oprim
măcelul.
În Congresul SUA a fost aprobat Ukraine Freedom Support Act
(legea pentru susţinerea libertăţii Ucrainei) care alocă fonduri
pentru echipament militar pentru Ucraina. Urmează ca
preşedintele Obama să decidă când şi ce echipament va fi
trimis.
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Dar oare această susţinere cu echipament militar nu va hrăni
paranoia încercuirii Rusiei? Ba da, dar Putin deja hrăneşte
această paranoia, netulburat de faptele reale. Recent, el le-a
spus studenţilor din St. Petersburg că armata ucraineană «nu
este o armată, este o legiune străină, în acest caz o legiune
străină NATO».
Trebuie să contracarăm această propagandă nu cu alte
minciuni de-ale noastre, ci cu informaţii pertinente şi cu o
varietate scrupulos prezentată de puncte de vedere diferite.
Nimeni nu poate face asta mai bine decât BBC. Poate că SUA
are cele mai bune drone din lume, şi Germania cele mai bune
maşini-unelte, dar Marea Britanie are cel mai bun canal media
internaţional.
Fără a compromite independenţa BBC, guvernul britanic ar
putea să mai contribuie cu nişte finanţări în plus.”
Mergând şi mai departe, Putin nu este doar un dictator
înfricoşător şi crud, cum a fost portretizat mai sus, ci şi bolnav
psihic, potrivit unui studiu realizat de Pentagon încă din 2008,
citat de USA Today. Cercetarea, bazată pe analiza
comportamentului preşedintelui rus, fără a include teste
medicale, conchide că Putin ar suferi de sindromul Asperger, „o
tulburare de tip autist care îi afectează toate deciziile”.
Cine este oare în spatele acestor articole şi emisiuni care instigă
făţiş la ură împotriva ruşilor şi la un război ce ar putea fi
devastator pentru umanitate? De ce ar fi aceasta în interesul
celor care chipurile sapă din greu să afle adevărul şi apoi să îl
dezvăluie lumii? Ei bine, se pare că fostul „câine de pază al
societăţii” s-a transformat deja de multă vreme în portavocea
Puterii, înghiţind pe nemestecate tot ce i se dictează şi apoi
transmiţând cuminte, obsesiv, publicului larg, ideile cu care ea
însăşi a fost îndoctrinată. Şi exact aşa cum unii „respectabili”
jurnalişti occidentali strigă cât îi ţin plămânii că Rusia foloseşte
presa ca mijloc de propagandă, ei înşişi sunt uneltele, uneori
naive, ori şmechere şi corupte, alteori de-a dreptul malefice, ale
aparatului de propagandă din propria lor ţară.
Un exemplu elocvent este oferit de jurnalistul Udo Ulfkotte,
fost editor al celui mai citit cotidian din Germania, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, care mărturiseşte că ani de zile a fost plătit
de serviciile secrete americane pentru a publica informaţiile
dorite de acestea, care erau mai apoi preluate de publicaţii din
întreaga lume.
„Sunt jurnalist de aproape 25 de ani şi am fost învăţat să mint,
să trădez şi să nu spun adevărul publicului. Dar văzând în
ultimele luni cum media din Germania şi din America încearcă
să provoace război în Europa, să provoace război în Rusia acesta este un punct de non-retur - mă ridic şi spun că nu este
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bine ce am făcut în trecut: să manipulez oameni, să fac
propagandă împotriva Rusiei. Nu este bine nici ceea ce fac
colegii mei şi au făcut şi în trecut, pentru că ei sunt mituiţi să
trădeze oamenii, nu numai în Germania, ci în întreaga Europă.
[...]
Războiul nu vine niciodată de la sine, ci întotdeauna există în
spatele lui persoane care împing către război, nu numai
politicieni, ci şi jurnalişti. [...]
Am fost susţinut de C.I.A., i-am ajutat de mai multe ori. [...]
Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat dacă aş fi scris un articol pro-rus în
Frankfurter Allgemeine. Am scris articole pro-europene, proamericane. [...]
Germania este o colonie a Americii. De exemplu, majoritatea
populaţiei nu doreşte să avem arme nucleare în ţară, cu toate
acestea avem armele nucleare ale americanilor. [...]
Eşti mituit, creierul îţi este spălat prin intermediul acestor
persoane [agenţii serviciilor secrete]. E vorba doar de
jurnaliştii germani? Nu, cred că este vorba de jurnaliştii
britanici în primul rând, şi în special de cei israelieni şi de unii
dintre cei francezi, nu atât de mulţi ca şi cei germani, de
jurnalişti din Australia, din Noua Zeelandă, din Taiwan, din
ţările arabe...”
După aceste dezvăluiri, Udo Ulfkotte a fost acuzat de unii
colegi de breaslă că de fapt nu a făcut decât să schimbe ştatul de
plată de la CIA la serviciile secrete ruseşti. Totuşi, în
interviurile sale şi în cartea pe care a scris-o, el dezvăluie cu lux
de amănunte cum articolele sale proveneau uneori în întregime
de la serviciile de informaţii americane, încât este greu de crezut
că măcar o parte din toate aceste lucruri nu sunt reale.
La polul opus propagandei furibunde din Vest,
revista Forbes oferă o analiză mai echilibrată a situaţiei din
Rusia, într-un articol apărut la începutul lunii februarie: De ce
Rusia lui Putin este cea mai mare ameninţare pentru America
în anul 2015. Autorul explică: „Aşa cum a observat şi Wall
Street Journal, sancţiunile provoacă uneori exact răspunsul
opus faţă de ceea ce speră politicienii. În cazul Rusiei, aceasta
ar putea însemna o ameninţare la supravieţuirea Americii. [...]

Acţiunile Rusiei în Ucraina par pentru mulţi vestici un caz
evident de agresiune. Nu şi pentru Vladimir Putin şi cercul lui
de consilieri din Moscova, şi nici pentru majoritatea ruşilor.
Cercul de apropiaţi ai lui Putin este format din ofiţeri ai
serviciilor secrete, iar ei consideră revoluţia din Ucraina o
lovitură de stat susţinută de America pentru a slăbi influenţa
Rusiei. […]
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Rusia şi America controlează peste 90% dintre armele nucleare
ale întregii lumi. Totuşi, Moscova e cu mult mai dependentă de
arsenalul nuclear pentru securitate, pentru că nu îşi permite să
ţină pasul cu investiţiile în tehnologia de război făcute de
americani. Prin urmare, doctrina militară rusă afirmă că s-ar
putea folosi arme nucleare pentru a contracara atacuri
convenţionale din partea Vestului. Mulţi ruşi cred că atacurile
asupra ţării lor sunt cu adevărat posibile, şi că ar putea fi
necesar ca armamentul nuclear – care consistă în principal din
rachete – să fie lansat rapid pentru a fi salvaţi de un eventual
atac iminent.
Mare parte din popularitatea lui Putin în Rusia vine din
revenirea impresionantă a economiei post-sovietice, sub
supravegherea lui. De când a devenit preşedinte, în 2001,
produsul intern brut al ţării a crescut de şase ori, amplificând
cu mult mărimea şi afluenţa clasei de mijloc în Rusia. Dar
creşterea s-a bazat în mare parte pe exportul de gaz şi petrol
către ţările vecine, într-o perioadă când preţul energiei atinsese
cote record. Acum, preţul petrolului a scăzut, în aceeaşi
perioadă în care sancţiunile economice încep să usture. Rubla
şi-a pierdut aproape jumătate din valoare în faţa dolarului anul
trecut, iar economia a intrat la apă. Putin pune pe seama
sancţiunilor 25-30% din actualele probleme economice. Mulţi
vestici cred că o recesiune prelungită ar slăbi susţinerea de
care se bucură Putin, dar pentru că el poate arăta vinovatul în
exterior, dificultăţile economice ar putea dimpotrivă să îi
întărească poziţia şi să accelereze tendinţa către o conducere
autoritară. [...]
Preşedinta Rezervei Federale, Janet Yellen, susţine că pericolul
ca necazurile Rusiei să se răsfrângă şi asupra Americii este
redus, dar aceasta pentru că ea gândeşte în termeni economici.
Într-un sens mai larg, America este potenţial într-un mare
pericol, pentru că Putin şi
consilierii lui cred cu
adevărat că sunt ţintele
unui complot vestic de a le
şubrezi ţara. Cea mai mare
îngrijorare este că o nouă
mişcare a Rusiei de-a
lungul graniţelor sale ar
putea degenera într-o criză,
iar Moscova ar putea crede că şi-ar putea îmbunătăţi situaţia
tactică ameninţând cu folosirea armelor nucleare în apropiere,
iar apoi criza ar escalada. În acest punct, politicienii americani
ar trebui să înfrunte realitatea că (1) nu vor să se războiască cu
Rusia pentru a proteja zone precum Ucraina şi (2) că nu deţin
niciun mod de apărare reală a pământului american împotriva
unui atac nuclear de proporţii. Cu alte cuvinte, singurul motiv
pentru care Washington-ul pare că este stăpân pe situaţie este
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pentru că presupune că liderii de la Moscova vor acţiona
«raţional».
Astăzi, convingerea Washington-ului este că dacă nimeni nu
exprimă cu voce tare aceste temeri, nu e cazul să îşi facă griji
în legătură cu ele. Extact aşa o lume paşnică s-a trezit în
Primul Război Mondial în urmă cu un secol – neadmiţând cel
mai sumbru potenţial al unei crize în Europa de Est – şi orbirea
conducătorilor de atunci explică majoritatea lucrurilor care au
mers rău mai târziu în secolul al XX-lea. Dacă vrem să evităm
riscul de a retrăi acea lecţie a multor generaţii, atunci
politicienii din SUA trebuie să facă ceva mai mult decât să
aştepte pr şi simplu ca Putin să cedeze. Acea zi nu va veni
niciodată. Mai degrabă, Washington-ul ar trebui să depună
eforturi mai mari pentru a detensiona situaţia, inclusiv privind
cu mai multe atenţie la evenimentele istorice care au determinat
Moscova să invadeze Crimeea. Pe termen lung, Washington-ul
trebuie să îşi depăşească aversiunea periculoasă şi să
construiască un sistem de apărare real împotriva armelor
nucleare, pentru că este doar o chestiune de timp până ce un
dictator va striga bluf-ul Americii”.
Cealaltă faţă a monedei
Câtuşi de puţin galant faţă de o doamnă, Putin a făcut
o glumă sordidă, cu un puternic substrat de ameninţare, la o
întâlnire pe care a avut-o cu Angela Merkel: „Sunt multe glume
pe această temă: indiferent ce faci în noaptea nunţii, tot
sfârşeşti prin a fi f***”
Dincolo de lipsa de rafinament a preşedintelui rus, cu adevărat
îngrijorătoare sunt tendinţele sale expansioniste.
În 2005, Putin declara: „Mai presus de toate, ar trebui să
încuviinţăm că prăbuşirea Uniunii Sovietice a fost un dezastru
geopolitic major al acestui secol. Iar pentru naţiunea rusă, a
devenit o adevărată dramă. Zeci de milioane dintre concetăţenii
şi compatrioţii noştri s-au trezit în afara teritoriului rusesc. Mai
mult, epidemia dezintegrării a infectat-o pe Rusia însăşi.”
Se pare că planul lui Putin de a reface cât mai mult din Uniunea
Sovietică nu este doar un vis. Ideologul Aleksandr Dugin,
consilier al preşedintelui Dumei de Stat şi unul dintre apropiaţii
lui Vladimir Putin, ar dori crearea unui „imperiu eurasiatic”
condus de Rusia, care să cuprindă şi România, Ungaria, Serbia,
Slovacia şi Austria.
Dugin a declarat că „Este necesar un imperiu eurasiatic care să
contracareze influenţa Occidentului nihilist. Într-o lume
globalizată, este necesar să fie apărate identităţile culturale ale
indivizilor, reduşi până acum la fluxuri migratorii”.
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Uniunea Economică Eurasiatică (UEE) a fost deja constituită
printr-un tratat intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015. Organizaţia
include Rusia, Armenia, Belarus şi Kazakhstan, iar Kârgâzstan
urmează să adere în luna mai a acestui an.
Ce se petrece acum:
America
Statele Unite sunt pregătite să înceapă războiul, potrivit lui
Brian Becker, coordonator naţional al Coaliţiei ANSWER (Act
Now to Stop War and End Racism – Acţionaţi acum pentru a
stopa războiul şi a opri rasismul – coaliţie formată din multe
organizaţii pentru drepturile civile din SUA, care a organizat
unele dintre cele mai ample demonstraţii, de sute de mii de
oameni, din America).
Becker atrage atenţia asupra Rezoluţiei 758, aprobată de
Camera Reprezentanţilor (camera inferioară a Congresului
S.U.A): „Este o declaraţie, o luare de poziţie, ceva de rutină
pentru Camera Reprezentanţilor – îşi expune punctul de vedere
fără a fi nevoită să îşi asume responsabilităţile implementării
acestuia. Este o declaraţie, nu o politică. Dar trebuie privită în
contextul a ceea ce se petrece acum în Washington, unde este
deja în discuţii în Senat Russian Agression Prevention Act
(Legea pentru prevenirea agresiunii Rusiei), care poate duce şi
la alte legi. Conţinutul Rezoluţiei 758 este plin de agresivitate,
numind Rusia agresor şi susţinând că SUA trebuie să răspundă.
Dacă această rezoluţie va fi implementată, îi oferă
preşedintelui autorizaţia de a declanşa războiul împotriva
Rusiei şi dreptul de a submina guvernul rus promovând o media
şi grupuri de opoziţie în Rusia. În esenţă, este o rezoluţie care
promovează o schimbare de regim. Privind la ce s-a petrecut în
ultimii 20 de ani în Casa Reprezentanţilor şi în Senat, observăm
că în Irak, în Libia, în Siria astfel de rezoluţii au fost
precursorii politicii adoptate mai apoi. Democratizarea este
doar praf în ochi, e un slogan, nu are o viziune reală, SUA nu
aduce democraţia nicăieri! De fapt, puţin le pasă Statelor Unite
de forma de guvernământ din orice altă parte a lumii! Le
interesează doar dacă acele state sunt fie aliate, fie marionete,
fie prieteni apropiaţi, fie dacă sunt dispuse să facă jocurile
SUA, jocurile Imperiului.”
Franţa
Preşedintele francez Francois Hollande crede că e necesară o
soluţie diplomatică pentru soluţionarea acestei crize. El a
afirmat că Franţa „vrea să evite războiul” şi că „nu este în
favoarea aderării Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică”.
Hollande a precizat: „O spun pentru ruşii care se îngrijorează
în continuare”.
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În urma crimelor de la Charlie Hebdo, nu e de mirare că Franţa
a ales să întoarcă spatele Americii, după ce au început să apară
ipoteze plauzibile că de fapt C.I.A. ar fi orchestrat aceste
atentate. Mai mult, ipoteza e completată de o teorie
cutremurătoare.

precum Uniunea Europeană şi NATO. „Nu putem menţine
preţuri scăzute la utilităţi fără o înţelegere semnată cu ruşii” a
mai declarat el, specificând că urmează să se întâlnească cu
Putin pentru a renegocia înţelegerea referitoare la furnizarea
gazului, care expiră în 2015.

La începutul lunii decembrie, Francois Hollande a avut o
întâlnire de urgenţă cu preşedintele rus Vladimir Putin. Şeful
statului francez se afla în vizită în Kazakhstan, iar la întoarcerea
spre Paris, avionul său a aterizat la Moscova, pentru o întâlnire
urgentă şi neprogramată cu Putin, care s-a desfăşurat chiar în
aeroport, pentru foarte scurt timp. Oficial, cei doi au discutat
despre criza din Ucraina. Este însă greu de crezut că
preşedintele Franţei ar fi cerut o scurtă întrevedere de urgenţă
cu Putin, într-un aeroport, pentru a discuta acest subiect. Se pare
că întâlnirea s-a desfăşurat în secret, într-o cameră securizată în
care
nu
funcţiona
niciun
echipament
electronic.
Sunt mult mai plauzibile informaţii cutremurătoare, neoficiale,
care ar fi provenit de la serviciile secrete ruse şi care au dispărut
de pe internet la scurt timp după publicare. Se pare că
„preşedintele francez, vizibil afectat, a început să detalieze cum
serviciile secrete din ţara sa au descoperit un complot pus la
cale de regimul Obama, de a înscena un atac terorist de
proporţii şi de a învinui apoi Rusia pentru acesta. Hollande şi-a
exprimat apoi neliniştea că Rusia ar fi nevoită după aceea să
riposteze împotriva SUA, dar şi-a exprimat teama că Franţa ar
putea fi catastrofal afectată de un astfel de conflict şi a afirmat
că prin această întâlnire doreşte să se asigure că această
confruntare nu va avea loc.” O lună mai târziu au avut loc
atacurile de la Charlie Hebdo. La uriaşul marş de solidaritate
care a urmat, Barack Obama nu a fost prezent.

România

Germania
Germania este şi ea prinsă între ciocan şi nicovală. Ameninţată
de Putin, cu interesele economice afectate de sancţiunile impuse
Rusiei, Germania susţine cu stoicism politica Statelor Unite.
Potrivit Reuters, Merkel şi Obama „au convenit asupra
necesităţii de la face Rusia să răspundă pentru acţiunile sale”.
Secretarul Trezoreriei SUA a declarat că semnează o înţelegere
pentru un împrumut de 2 miliarde de dolari pentru Kiev. Obama
şi Merkel au vorbit însă despre necesitatea de a oferi Ucrainei
„un pachet robust de suport financiar” pentru a stabiliza această
ţară. Conform agenţiei de ştiri, e posibil ca la summitul UE din
12 februarie 2015 să se decidă aplicarea unor noi sancţiuni
asupra Rusiei.
Ungaria
Prim ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că pune pe
primul loc interesele Ungariei, chiar dacă este parte din alianţe
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Într-un mesaj difuzat de Administraţia Prezidenţială,
preşedintele României, Klaus Iohannis, s-a declarat ferm de
partea Statelor Unite, la sfârşitul lunii ianuarie, când, în urma
bombardamentului din oraşul-port Mariupol, atribuit de Kiev
rebelilor pro-ruşi, au murit cel puţin 30 de civili, iar alţi peste
100 au fost răniţi.
„Mă alătur reprezentanţilor Uniunii Europene şi ai Statelor
Unite ale Americii în a considera atacurile asupra populaţiei
civile
din
Mariupol,
Ucraina,
drept
criminale.
Responsabilitatea aparţine nu doar separatiştilor ucraineni, ci
şi Federaţiei Ruse care participă la înarmarea rebelilor şi nu
îşi foloseşte influenţa pentru a detensiona conflictul. […]
România condamnă încălcarea suveranităţii şi integrităţii
teritoriale a Ucrainei şi va continua să contribuie la
materializarea aspiraţiilor sale europene şi euroatlantice. […]
În acest context, se justifică menţinerea sancţiunilor împotriva
Federaţiei Ruse, iar în lipsa participării sale credibile la
găsirea unei soluţii politice care să evite pierderi de vieţi
omeneşti, trebuie luată în considerare intensificarea lor”,
conchide mesajul preşedintelui român.
Rusia şi Ucraina
În presa pro-rusă, ucrainenii care luptă împotriva separatiştilor
din Est sunt numiţi neo-nazişti. Se afirmă că nenorocirea de la
Mariupol a fost provocată chiar de armata ucraineană, care a
ţintit greşit şi în loc să nimerească obiectivul rebelilor pro-ruşi,
a lovit în plin civili nevinovaţi. Mai mult, în relatările care
descriu evenimentele din punctul de vedere al ruşilor se arată că
rebelii sunt bine antrenaţi, că atacă numai ţinte militare, că
protejează civilii, că îi tratează cu omenie pe ostatici şi îi
eliberează în schimbul propriilor soldaţi capturaţi de cealaltă
parte şi îi îngroapă creştineşte pe cei morţi, indiferent că sunt
de-ai lor sau inamici. Soldaţii ucraineni sunt însă portretizaţi ca
măcelari care trag la discreţie în militari şi în civili deopotrivă,
care trimit hoţi şi criminali la schimburile de ostatici în loc să
trimită soldaţi capturaţi şi care incinerează trupurile celor ucişi
în loc să le înmormânteze.
Mai multe publicaţii din Rusia afirmă că oficiali americani de
prim rang ar fi recunoscut că au „susţinut visul european al
Ucrainei cu 5 miliarde de dolari până acum”.
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Cu toate acestea, pro-ruşii cred că sunt pe punctul de a câştiga
războiul civil, în ciuda susţinerii masive a oponenţilor. Ei se tem
însă că, datorită dorinţei disperate a SUA de a atrage Rusia într
întrun război de proporţii, americanii pot declanşa oricând o
operaţiune de tip „steag fals”
als” şi să arunce vina pe Putin.

voinței
ței poporului. După campaniile lor de succes de a
destabiliza cea mai mare parte a Orientului Mijlociu, Guvernul
din Umbră al elitei și-aa întors ochii spre Europa de Est.

Ruşii au fost deja învinovăţiţi că ar fi doborât avionul de linie
malaezian cu aproape 300 de persoane la bord, deşi în
investigaţiile declanşate apoi nu s-au
au găsit dovezi în acest sens.
Potrivit unor informaţii apărute în Komsomolskaya Pravda,
aeronava s-ar fi aflat „în locul nepotrivit, la momentul
nepotrivit” şi ar fi fost doborâtă de un pilot ucrainean care l-ar
l fi
confundat cu un avion inamic.

2. Conductele de gaz din Rusia către Europa traversează
Ucraina;

Ucraina este prinsă între interesele americane şi cele ruse, cu
tineri eroi convinşi că luptă pentru o cauză dreaptă sau soldaţi
înspăimântaţi, luaţi cu japca la război, şi mii de familii
îndoliate, sute de mii de oameni care trăiescc în teroare conştienţi
că ar putea fi ucişi în orice clipă, şi pierderi de miliarde de euro.

1.

Ucraina este un obiectiv prețuit, dinn două motive strategice:
Este una din țările vecine Rusiei;

Gazprom Rusia este responsabilă pentru furnizarea a 1/3 din
gaz Europei și a exportat o valoare estimată de 67 miliarde
miliar
dolari, gaze în 2013, ceea ce o face să fie una dintre cele mai
profitabile companii de pe Pământ. SUA speră să absoarbă două
dintre fostele Republici Sovietice în NATO și chiar a investit
convulsiv 5 miliarde dolari în această afacere murdară (după
cum a recunoscut secretarul de stat Victoria Nuland).
Conform principiului ,,Dacă nu înțelegi
țelegi un lucru ia urma
banilor” priviți
ți harta conductelor de gaz :

Şi poporul rus are serios de suferit în urma crizei din Ucraina.
Exporturile Rusiei au fost serios diminuate în urma sancţiunilor
internaţionale, iar Putin a reacţionat
ţionat restricţionând pentru o
perioadă de un an importurile de carne, brânzeturi, fructe şi
legume din Australia, Canada, Uniunea Europeană, Statele
Unite şi Norvegia. Până acum, o treime din totalul acestor
produse provenea din import.
Soluţii de ultimă
Preşedintele Franţei, Francois Hollande şi cancelarul
Germaniei, Angela Merkel au decis să facă tot ce pot pentru a
soluţiona criza pe cale diplomatică înainte de aplicarea unor noi
sancţiuni Rusiei, şi mai ales înainte ca America să înceapă să
trimită înn mod oficial armament Ucrainei, ceea ce ar putea
degenera într-un
un „război total”, după cum a afirmat Hollande
într-o declaraţie de presă.

Al Doilea Război Rece a început: SUA si
NATO provoacă deliberat Rusia pentru a
declanșa Al III-lea
lea Război Mondial
Marius SUMEDREA
Situația
ția tensionată din Ucraina a stârnit un nou Război
Rece, iar Statele Unite sunt direct
irect responsabile pentru asta.
Ca și cum acest lucru nu ar fi de ajuns, NATO acum, pe
lângă sancțiunile
țiunile financiare impuse Rusiei, provoacă și
militar prin concentrarea de trupe și tehnică militară foarte
aproape de granițele
țele sale, riscând un conflict car
care ar putea
escalada cu ușurință într-un al treilea război mondial.
otul a început când guvernul Statelor Unite a proiectat în
secret și a finanțat o lovitură de stat în Ucraina
(deghizată ca o "revoluție populară", - cunoa
cunoaștem parcă
acest scenariu nu?), și a instalat
stalat un nou guvern,
guvern împotriva

T
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Ipocrizia flagrantă a NATO
,,Aceleași
și țări [membrii NATO] care au aruncat 23.000 de
bombe și rachete
te asupra Iugoslaviei în 1999 cerând ca Kosovo
să fie separată de Serbia și Iugoslavia - și, de asemenea, au
invadat Afganistanul în 2001 și bombardat Libia în 2011 - se
plâng de " încălcarea " suveranității
ții Ucrainei de către Rusia în
virtutea încurajării și sprijinirii referendumului popular din
Crimeea, în care 97% din populație
ție este rusă.”
"Aceiași
și militariști care criminal au invadat și bombardat statul
suveran Irak și ovaționau
ționau în timp ce Irakul a fost împărțit și
lăsat într-o
o baie de sânge după atac, acum plâng despre
respectarea suveranității
ții Ucrainei. Clasa medie și progresistă
de oamenii ar trebui să trateze loialitatea lor simulată la cauza
suveranității
ții naționale cu dispreț complet. " citat din - Brian
Becker /http://www.globalresearch.ca/crimea
http://www.globalresearch.ca/crimea-referendum-thehidden-truth-behind-the-u-s-russia-rivalry/5374452
rivalry/5374452
Ministerul rus de Externe a acuzat NATO că atacă Rusia cu
propagandă "Prin încercarea de a face Rusia inculpat în
contextul crizei ucrainene actuale, NATO și-a depășit propriile
eforturi de propagandă din momentul agresiv împotriva
Iugoslaviei", a declarat Ministerul rus de Externe într-un
într
comunicat.
"După sfârșitul Războiului Rece țara noastră a luat măsuri
consecutive pentru evacuarea tensiunilor militare din regiunea
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euro-atlantică și pentru a reduce armele convenționale din
Europa. Rusia și-a asumat, de asemenea, obligațiile fostei
URSS și a retras trupele din Europa de Est și țările baltice. De
asemenea, și-a onorat pe deplin tratatul privind lichidarea
rachetelor
cu
rază
scurtă
și
medie
de
acțiune.” http://rt.com/politics/russia-nato-ukraine-statement160/
Adevărul ascuns din spatele Crimeei

Dar mass-media principală din SUA, este infamă și ne induce în
eroare să credem că acțiunile Rusiei, în propria curte, sunt un
atac la democrație. Dar în mod intenționat nu relevă faptul că:
"Populația majoritară în Crimeea vorbește limba rusă, se
identifică cu Rusia și a fost în mod oficial o parte a Rusiei până
când regiunea a fost transferată Ucrainei ca o măsură în mare
parte administrativă în 1954.”
"Oamenii din Crimeea au votat în număr copleșitor, cu o marjă
copleșitoare pentru a părăsi Ucraina și a federaliza cu
Rusia."/ http://www.globalresearch.ca/crimea-referendum-thehidden-truth-behind-the-u-s-russia-rivalry/5374452
Mass-media occidentală, dar în special americană este o
,,mașină de propagandă” înveterând Rusia și pe președintele
Putin, cum făcea Bush Jr. cu Irakul și Saddam Hussein, pentru
ca apoi să se demonstreze că nimic nu a fost adevărat. Mai mult
decât atât, SUA are un președinte (marionetă)….

Intervenția rusă în Crimeea este mai mult decât justificată în
contextul actual, în care SUA și NATO au răsturnat guvernul
legitim al Ucrainei prin forțe obscure (atât prin încurajarea și
finanțarea grupărilor neo-naziste, cât și folosirea armatelor
private de mercenari criminali Blackwater și Academy) și l-a
înlocuit cu un regim marionetă.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat Occidentul de "o
preluare anti-constituțională [și] confiscarea armată a puterii
[în Ucraina] " într-o conferință de presă din luna martie, și a
adăugat: "Cred că a fost o acțiune bine pregătită. Desigur, au
existat detașamente de luptă. Ele sunt încă acolo, și am văzut cu
toții cât de eficient au lucrat. Instructorii lor din Vest au
încercat din greu, desigur."
Mai târziu într-o conferință de presă, Vladimir Putin spunea: "În
inimile și mințile oamenilor, Crimeea a fost întotdeauna și
rămâne o parte inseparabilă a Rusiei", a declarat Putin, care a
adăugat că etnicii ruși s-au găsit izolați de patria-mamă, atunci
când Uniunea Sovietică s-a prăbușit, atât în Crimeea cât și în
altă parte. "Milioane de ruși au mers la culcare într-o țară și sau trezit că trăiesc în străinătate, ca o minoritate națională în
fostele republici ale Uniunii. Poporul rus a devenit una dintre
cele mai mari, dacă nu cea mai mare, națiune divizată din
lume."
Fostul cancelar german, Helmut Schmidt, a scris în "Die
Zeit"/ http://rt.com/news/schmidt-crimea-russia-germany-465/ ,
abordând problema Crimeei, că ,,președintele Putin este
complet înțeles", și a adăugat că sancțiunile utilizate de UE și
SUA împotriva Rusiei sunt "o idee proastă."
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Lăsând la o parte lovitura de stat SUA-NATO din Ucraina,
conducta de gaz rusesc ce o traversează și populația pro-rusă
din Crimeea, Rusia are o miză mai mare în Peninsula Crimeea:
Flota Mării Negre cu baza în Sevastopol. Este la fel de clar ca
lumina zilei că Rusia nu putea permite NATO să controleze
propria-i flotă.
Mass-media și anumiți politicieni-marionetă vor să ne inducă
ideea că Rusia dorește anexarea Ucrainei, pentru ca apoi să
cotropească alte țări, ceea ce nu este deloc adevărat. Mulți fac
confuzia, sub influența trecutului, că fosta URSS este Rusia,
ceea ce la fel este foarte departe de adevăr.
În cazul în care acest lucru ar fi fost în intenția Rusiei, atunci
am fi asistat la o intervenție simultană atât în Crimeea cât și în
Ucraina. În schimb, Putin a ordonat trupelor să se întoarcă
înapoi acasă și a făcut o declarație clară pentru toți: "Nu cred în
cei care încearcă să vă sperie cu Rusia și care strigă că alte
regiuni vor urma după Crimeea. Noi nu vrem vreo parte din
Ucraina. Nu avem nevoie de acest lucru. Avem un teritoriu
extrem de vast pe care trebuie să-l administrăm, nu avem
nevoie de alte teritorii…"
NATO - care este armata privată a elitei din umbră masează trupe ostentativ în jurul Rusiei
În ultima lună, Statele Unite ale Americii și NATO au adus
continuu tot mai multe trupe tot mai aproape de Rusia,
pretinzând a răspunde la situația tensionată din Ucraina. Dar,
după cum arată dovezile, ei sunt cei care orchestrează "situația
tensionată", în primul rând, și masează armatele în jurul Rusiei,
ceea ce menține situația tensionată (totul este pus la punct exact
după des-utilizatul principiu, ca și ale operațiunilor ,,steagfals”- Problemă-Reacție-Soluție ).
Această hartă (de mai jos) arată cât de multe baze NATO se află
în imediata apropiere a Rusiei, iar multe dintre aceste baze sunt
în prezent dotate de NATO cu trupe și arme grele:
SUA și NATO au mai mult de 1.000 de baze militare în
întreaga lume, încadrand în principal Rusia și China
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Și urmăriți pe harta de mai jos cum arată scuturile americane
anti-rachetă
chetă plasate în jurul Rusiei (acum cine pe cine atacă
??!!) :

cuvinte:
foarte clar, ministrul Apărării Rob Nicholson (cu alte cuvinte
,,Dragi aliați
ți vă invităm la război cu copiii voștri și pe banii
voștri…).
5. Un alt factor îngrijorător este faptul că România (membru
NATO și unul dintre vecinii Ucrainei) a lansat
la
oficial
formularul medical necesar înrolării pentru serviciu militar în
timpul stării de război. De asemenea, fostul presedinte al
României, Traian Băsescu, a declarat că mulți dintre soldații în
rezervă ai României lucrează în străinătate și vor fi chemați să
slujească, dacă este necesar. Prim-ministrul
ministrul României, Victor
Ponta, a etichetat situația
ția din Ucraina ca "extrem de gravă și se
înrăutățește pe zi ce trece", adăugând că această stare de
evenimente este "cea mai mare provocare de securitate pentru
pent
România, din ultimii 20 de ani." Ei bine, eu nu văd lucrurile în
acest fel - cu excepția
ția cazului în care SUA și NATO se
pregătesc pentru ceva mare și liderii români o știu
știu.
6. România a confirmat, de asemenea, achizi
achiziționarea de
avioane de luptă F-16 dotate cu armament și echipament, pentru
o sumă estimată de 457 milioane dolari. Jeturile vor fi
achiziționate de la SUA, printr-un
un transfer
transf parte terță din
Portugalia (iată iară informații
ții care nn-au fost spuse poporului
român. S-a spus că se cumpără din Portugalia, atât.)
7. Brzezinski și senatorul McCain vrea ca americanii să
trimită arme în Ucraina.
ționate pe teritoriul rusesc
rusesc.
In concluzie : Trupele ruse sunt staționate

Ca și cum acest lucru nu ar fi de ajuns, SUA și NATO
ostentativ aduc trupe tot mai aproape de Rusia, solicitând sprijin
public din țările membre NATO vecine Rusiei :

Între timp, SUA și NATO au sancționat financiar Rusia, a
amenințat-o cu fiecare ocazie și au trimis trupe, avioane de
luptă, nave militare și armament greu în peste jumătate din
întreaga lume.
Cu toate acestea, ei îndrăznesc să o numească "Operațiune de
menținere a păcii."
Care ar fi reacția americanilor,, dacă Rusia și China ar începe
desfășurarea
șurarea de exerciții militare comune în apropierea Coastei
noastre de Vest staționând
ționând trupe și artilerie grea în Mexic, și să
implementeze avioane de luptă în Cuba??!!.......
Ar arăta ca o operațiune
țiune de menținere a păcii , sau mai mult ca
o amenințare la adresa națiunii
țiunii noastre??!!...

1. Distrugătoare ale Marinei SUA, USS Truxtun și Donald
Cook au desfășurat
șurat exerciții militare comune cu doi dintre
aliații
ții lor, România și Bulgaria, în Marea Neagră (Distrugătorul

De ce nu sunt (cu) Charlie

Donald
Cook
și-a
luat
o
lecție
ție
cu
acea
ocazie,
ccitiți
aici: http://burebista2012.blogspot.ro/2014/11/o-dovada-concludenta
concludenta-ca-rusianu.html).

2.
SUA a trimis aproximativ 600 de militari în Polonia,
Lituania, Letonia și Estonia pentru exerciții militare.
3. Polonia, una dintre țările vecine Ucrainei, a cerut
desfășurarea
șurarea a 10.000 de trupe americane pe teritoriul lor.
Există deja 100-150
150 dislocate în Polonia. Comandantul NATO,
generalul Philip M. Breedlove, a declarat într-un
un interviu recent
că una din opțiunile
țiunile Alianței este de a muta o brigadă din 4.500
de militari de la Fort Hood, Texas, în Europa.
4. Șase avioane de luptă CF-18 și sute de forțe canadiene au
fost deja expediate către România, consolidând
ând forțele
for
NATO
în Europa de Est (baza aeriana M.Kogălniceanu). "Noi trimitem
un mesaj Rusiei și linistitor aliaților noștri că luăm măsuri de a
face o concordanță
ță cu ceea ce NATO a spus, acțiunile de până
acum ale Rusiei sunt inacceptabile” ne transmite un mesaj
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Mihai ȘOMĂNESCU – București
Mă alătur şi eu lui Alexandru Racu şi celorlalte voci
din România care nu pot fi de acord nici cu crima, dar nici cu
extremismul din limbaj deghizat în caricatură
caricatură.

E

ste absolut revoltător, din punctul meu de vedere, să
susţii că insulta gratuită este o valoare, şi nu una
oarecare,
arecare, ci una care trebuie apărată. Je ne suis pas
Charlie. De ce aş dori să mă identific cu nişte oameni care şi-au
şi
propus să arunce cu noroi în tot ce au mai important diferite
comunităţi? Şi aici nu vorbesc doar de religie, ci şi de oameni.
Să nu uităm că Charlie Hebdo a apărut după ce fondatorii au
fost daţi afară pentru că şi-au
au bătut joc de generalul de Gaulle,
chiar cu ocazia morţii marelui erou francez. Eu nu pot şi nu voi
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batjocori alţi oameni pentru credinţele, ideile sau etnia lor. Să
insulţi pe cineva într-un
un moment de sărbătoare al
respectivului nu e libertate, e proastă-creştere
creştere şi frustrare.

rimele de la Paris vor servi doar ca
democratic, dar nu e cazul. Crimele
pretext pentru întărirea statului totalitar, de tip „Big Brother”. E
simplu de intuit cine vor fi „duşmanii poporului”. Şi nu doar în
Franţa.

Punerea semnului egal între ceea ce face Charlie Hebdo şi
libertate e o mistificare grosolană a teremnului de „libertate”.
Domnii de la Charlie Hebdo aveau
veau libertatea să batjocorească
orice, mai puţin anumite concepte, idei sau persoane. Spre
exemplu: când a fost tratată homosexualitatea precum
creştinismul pe coperta revistei? Păi, niciodată. De ce? Simplu:
politica editorială a publicaţiei „reflectă toate
ate componentele
pluralismului de stânga„,
„, după cum afirma chiar Stéphane
Charbonnier, una din victimele atentatului.

De asemenea, se vor folosi de moartea oamenilor pentru aa-i
eticheta la grămadă
dă pe toţi musulmanii. Şi îi vor radicaliza. Şi
probabil vor porni la alte războaie împotriva lor şi în numele
„libertăţii”. Să nu cădem în această capcană. Să nu uităm că în
România, în Dobrogea, creştinii şi musulmanii au trăit şi trăiesc
în pace, cu moschei lângă biserici. Nu toţi francezii sunt Charlie
Hebdo şi nici toţi musulmanii nu sunt terorişti.

Iată deci care sunt dumnezeii celor de la Charlie Hebdo: ideile
de stânga. Să ne înţelegem: a transforma Charlie Hebdo într
într-un
simbol al libertăţii
ibertăţii e ca şi cum am spune că procesele spectacol
din perioada comunistă reprezintă ideea de justiţie. Asta nu
înseamnă însă că putem justifica o tentativă de rezolvare a
situaţiei printr-o crimă. Niciodată.

Din păcate, acest tragic eveniment este folosit pentru
dezlănţuirea unui nou val de ipocrizie: fanaticii care apără
extremismul în limbaj al celor de la Charlie Hebdo sunt tot
aceiaşi care condamnă şi acuză creştinismul că „sperie copiii”
vorbindu-le despre iad, draci….. Ei spun că toate religiile sunt la
fel, dar se bucură de viaţa într-oo ţară clădită pe valori creştine,
tolerante, care le permite să insulte chiar pe fondatorii ei, fără
teama că vor fi căutaţi pe-acasă
acasă de indivizi cu AKM-uri
AKM
la piept.

Pe de altă parte, Occidentul şi Franţa nu facc decât să evite
cauzele problemei, concentrându-se
se asupra efectelor. Politica
agresivă de excludere a religiei din spaţiul public, precum şi
ignorarea diferenţelor fireşti dintre oameni, comunităţi, au ajuns
să creeze adevărate monstruozităţi.
Spre exemplu, căutând despre Charlie Hebdo, am dat peste un
link al unei asociaţii creştine care se pronunţase, la momentul
respectiv, împotriva caricaturilor considerate blasfemiatoare de
către musulmani. Aceştia afirmau că „deşi
deşi nu suntem de acord
cu învăţăturile şii credinţa islamică, suntem de asemenea
împotriva provocărilor şi bătăii de joc a religiozităţii a
comunităţilor musulmane„. Mai mult, cei de la AGRIF
AGRIF( Alianţa
Generală contra Rasismului şi pentru respectarea Identităţii
Franceze şi Creştine) se plasează şi împotriva Frontului
Naţional, carec „opune
opune în mod greşit islamul creştinismului
creştinismului„. O
poziţie conciliatoare, firească, nu? Ei bine, nu aaşa consideră şi
americanii de la Blue Coat, producătorii softului K9 protection
alert, care iniţial mi-au
au blocat accesul, siteul AGRIF intrând în
categoria „Violence, Hate, Racism„!

„Liber-cugetătorilor”,
cugetătorilor”, ideologilor, seculariştilor,
seculariştilo liberalilor etc
care se împăunează cu eticheta „Je suis Charlie” le-aş
le
aduce
aminte de vorbele unui ateu, „puţin”
puţin” mai celebru decât
caricaturiştii de la Hebdo: „Libertatea mea se termină acolo
unde începe libertatea celuilalt”. Sau măcar vechea vorbă
românească, „ce ţie nu-ţi
ţi place, altuia nu-i
nu face”.

LAPAR: Vânzarea terenurilor către
străini e o problemă natională, nu
comunitară. În Germania, vânzarea unui
singur hectar ar provoca scandal national

Nu este greu de bănuit de ce: probabil că printre poziţiile
asociaţiei au fost şi cele contra „căsătoriilor” homosexuale, ceea
ce imediat l-aa pus în categoria „Hate” şi „Violence”. Cam aşa
arată „libertatea” celor de la Charlie Hebdo: batjocoreşte în voie
valorile altora, dar tu nu poţi pune nici măcar la îndoială
„dogmele” noastre.
oastre. „Dumnezeii” lor, cum ar veni. Cum
procedează în România cei de la vice.com, care se dau
deontologi şi underground,
rground, dar de fapt sunt corporaţie în toată
regula, cu reguli stricte. Inutil să mai precizez că pentru Charlie
Hebdo nu există nicio restricţie, K9 considerând că acest site
este perfect inofensiv pentru copilul meu.

Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din
România (LAPAR) susţine că problema vânzării terenurilor
către străini sau rezidenţi este o problemă strict naţională şşi
nu una comunitară cum susţinea Ministerul Agriculturii,
decizia înstrăinării pământului fiind lăsată de Uniunea
Europeană la latitudinea fiecărui stat
tat membru în parte.

Avea dreptate arhimandritul Placide Deseille: „Era
Era mai uşor să
fii creştin în România comunistă
tă decât în Franţa de azi”. În m
mod
normal, o astfel de constatare ar trebui să-ii pună pe gânduri pe
francezi şi pe oricine doreşte să trăiască într-un
un stat cu-adevărat
cu

şa se face ca multe ţări din UE au impus interdicţii clare
străinilor la achiziţionarea de terenuri arabile, în timp ce
guvernul României impune restricţii chiar propriilor
cetăţeni. “Situaţia terenurilor agricole este o situaţie naţională,
na
nu comunitara. Ne-a spus-o
o chiar UE. (…) Fiecare ţară are
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interesele ei, fiecare guvern îşi apără foarte bine interesul
naţional. (…) Apropo de scuza guvernului cum că ne oblige UE
să liberalizam piaţa funciară. Nu ne obliga UE, nu ne obliga
nimeni! Nu are nimeni grija noastră. Nu are nicio treabă UE.
Este doar problema guvernului(…) La articolul 65 din tratatul
de aderare se spune clar că fiecare ţară îşi protejează siguranţă
alimentară cum ştie mai bine, şi îşi gestionează şi protejează
terenul cum ştie mai bine. Mai există şi partea de integritate
teritorială a ţării cu trimitere la Constituţie”, declara, în urmă
cu un an, Laurenţiu Baciu, preşedintele LAPAR. Fiecare stat
trebuie să-şi protejeze siguranţă alimentară a cetăţenilor, iar
singura ţară din lume care nu a făcut nimic pentru îngrădirea
dreptului de proprietate a străinilor este România.
România este singura ţară din Uniunea Europeană care nu a
făcut nicio notificare cu privire la vânzarea terenurilor către
străini, în vreme ce toate celelalte ţări au notificat UE cu privire
la interdicţiile aplicate.

“Noi nu am făcut nicio notificare. Estonia a făcut notificare, iar
acum a scos un draft de lege care prevede că nu poţi cumpăra
teren decât dacă eşti cetăţean estonian. În Polonia trebuie să
faci dovada că ai rezidența timp de 12 ani în ţară. În Germania,
nu poţi cumpăra decât dacă faci parte din economia Germaniei,
adică, dacă plăteşti taxe acolo”, a adăugat Laurențiu Baciu.

România va deveni foarte săracă pe măsură ce străinii vor
acapara terenuri în ţară.

“Când este deja prea mult? Trebuia să ne sesizăm de la primul
hectar cumpărat de străini. Dacă se întâmplă asta în Germania,
luau foc aia, era caz naţional. (…). Ţară va fi săraca pentru că
firmele străine exporta profitul. Să vă uitaţi în bilanţul acelor
societăţi cu proprietari străini. Mai în fiecare an sunt pe
pierdere, sau aproape de zero. Au suprafeţe de 20-30.000 de
hectare, dar abia îşi duc zilele. Toată lumea ştie asta. Cu
siguranţă, şi “serviciile”. Dar nu sunt interesate… O să plătim
cu vârf şi îndesat ca acum suntem paşnici. O să zicem şi atunci:
ştiţi, s-a negociat prost în tratatul de aderare”, a punctat şeful
LAPAR.
Baciu a mai arăta că “nu mai poţi să-i iei înapoi dreptul
dobândit legal” iar “ceea ce au luat este bun luat”.
Poziţia LAPAR coincide cu cea formulate de Asociaţiei
Importatorilor şi Exportatorilor din România (ANEIR) care a
arătat recent ca exporturile României sunt realizate, de fapt,
aproape exclusiv de firmele cu acționarit străin. Cea mai mare
parte a exporturilor României, respectiv 82,2% , sunt realizate
de firmele cu capital străin din România pentru că acestea, spre
deosebire de companiile cu capital românesc, au un acces mult
mai facil la finanţare.

În acelaşi registru, Confederația Asociațiilor Țărănești din
România (CATÂR) a criticat dur noile modificări aduse de
Ministerul Agriculturii la legea vânzării terenurilor agricole, pe
care le califică drept „un act de trădare naţională”.

“Legea care reglementează tranzacţionarea terenurilor
agricole româneşti trebuie să faciliteze accesul fermierilor
români (persoane fizice, juridice, asociații, cooperative
agricole) şi tinerilor fermieri români la resursa principală –
pământul – cu scopul de a asigura suveranitatea alimentară a
României, ocuparea forței de muncă, distribuția judicioasă a
resurselor naturale ale ţării către cetăţenii ei cu precădere,
pentru a reduce decalajele între România şi celelalte ţări ale
Uniunii Europene la nivel social, economic și ecologic. Aceste
trei criterii stau la baza asigurării sustenabilităţii dezvoltării,
subiect atât de dezbătut la nivelul întregii Europe” – a arătat
CATÂR, într-un comunicat.
Ministrul agriculturii, Daniel Constantin, declarase, în luna
octombrie, că, o dată cu noua reformă a Politicii Agricole
Comune (PAC), România va fi nevoită să accepte ca și
perosanele străine să poată cumpăra terenuri arabile.

”Din 2014, piaţa terenurilor agricole se va liberaliza, conform
tratatului de aderare la Uniunea Europeană pe care îl avem
semnat şi pe care nu putem face modificări, pentru că asta ar
însemna ratificarea eventualelor amendamente de toate cele 26
de state membre şi nu avem garanţia că se poate face acest
lucru”, a spus Daniel Constantin.
LAPAR: vânzarea unui singur hectar de teren în Germania,
ar fi declanşat isterie naţională
Baciu a comparat situaţia din România cu cea din Germania,
unde, chiar şi vânzarea unui singur hectar de teren, ar fi
declanşat un scandal naţional. Preşedintele LAPAR susţine că
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“Firmele cu capital străin din România au acces mult mai uşor
la finanţare decât cele cu capital românesc. România nu se află
într-o criză de comenzi ca în Europa Occidentală, unde sunt
zone întregi zone industriale închise. La noi nu există o criză de
comenzi. La noi e o criză de finanţare”, a declarat Mihai
Ionescu, secretar general al Asociaţiei Importatorilor şi
Exportatorilor din România(ANEIR) într-o conferinţă de presă
la Banca Naţională a României.
Cu noua lege, străinii vor deţine un sfert din suprafaţa
arabilă a României
Mai mult, reprezentantul LAPAR susţine că noul proiect de
lege, care va trece în viitorul imediat prin Parlament, îi
favorizează, de fapt, pe străinii care deţin pământ în arenda, şi le
pune beţe-n roate chiar fermierilor români.

“Foarte multe firme străine care au pământ în arenda – nemţi,
austrieci, danezi, vor avea drept de preempţiune la cumpărare.
Cred că vorbim despre circa un milion de hectare de teren aflat
în această situaţie. Dacă adăugăm şi milionul pe care-l deţin
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deja, ajungem la 2 milioane, poate şi mai mult, un sfert din
suprafaţa arabilă a ţării în proprietatea străinilor. (…) Legea
(vânzării terenurilor către străini n.r.) a ajuns într
într-o formulă în
care cu mare lucru nu ne ajuta nici pe noi. Mai mult ne încurca
pentru că impune restricţii care, cu siguranţă, vor creea mari
problemee atât celor care vor să vândă, cât şi celor care vor să
cumpere”, a mai arătat preşedintele LAPAR.
Poziţia LAPAR este susţinută şi de Alianţă ROPAC, care
susţine că situaţia este de-aa dreptul dezastruoasă.

“Acel milion de hectare sunt cumpărate pe acte, ddar oare câte
milioane de hectare sunt cumpărate fără acte, doar cu
contracte de mână pe terenuri neintabulate. Ministerul, în toate
raportările sale, vorbeşte despre deţinerea în România de către
străini a unui milion, un milion două sute de mii de hectare de
teren la această dată. Dar asta înseamnă statistica pe acte
notariale. Foarte multe terenuri, în special în partea de sud şi
Moldova, unde n-aa existat cadastru, aceşti oameni deţin
suprafeţe enorme de pământ fără documente, şi acum, cum îi
prind pe români
âni la înghesuială, cum îi duc să semneze actele.
Adevărata suprafaţă deţinută de străini în România se va vedea
imediat ce se va pune în funcţiune legea prin care ei au dreptul
să cumpere terenuri. Atunci se va vedea adevăratul dezastru
care există în piaţa funciară din România”, a declarat într
într-o
conferinţă de presă, Claudiu Franc, preşedintele ROPAC.
În mare parte, potrivit ROPAC, terenurile nu sunt înregistrate în
sistemul notarial, fiind cumpărate pe bază de titlu şi nu de carte
funciară, pentru a se masca
asca situaţia reală a cumpărărilor şi
pentru a se proteja de fiscul din ţară de origine.
Mai mult, preşedintele ROPAC susţine că străinii cumpăra
demult terenuri pe persoana fizică în toată ţara, deşi legea
interzice în prezent acest lucru.

“Sunt peste tot străini, începând din Moldova, sudul României,
Banat, până-nn Satu Mare. Oriunde mergem în România ştim că
există cetăţeni străini care au cumpărat şi cumpăra în
continuare terenuri ca şi persoane fizice, chiar dacă legea nu
este încă în vigoare”, a punctat Franc.
“Nu suntem de-acord
acord cu înfiinţarea acelei agenţii naţionale
pentru că nu va face altceva decât să vândă ponturi (…). A
gestionat prost şi terenurile pe care le-aa avut până acum (…).
Notarii au obligaţia ca lunar, dacă nu săptămânal, să dea la
statistică
istică suprafeţele de terenuri tranzacţionate. Deci, nu este
nevoie de o instituţie care să gestioneze o activitate private”, a
continuat şeful LAPAR.
Ela aprecizat ca multe prevederi ale legii sunt, pur şi simplu,
neconstituţionale şi inaplicabile.

“N-am înţeles, de asemenea, de ce suntem condiţionaţi de
vârstă. Legat de dreptul de preempţiune, care vecin are drept
de preempţiune când ai doi, trei sau chiar cinci vecini, în
funcţie de forma terenului? Cred că primăria se va transforma
într-un fel de Andreeaa Marin să caute toţi moştenitorii din
lumea asta”, a comentat ironic Baciu prevederile legii.
Preşedintele LAPAR apreciază că, de fapt, legea pune mai
multe restricţii romanilor decât străinilor.

“Majoritatea terenurilor se vând când îţi crapa măseaua. Vi
Vine
omul şi zice: daţi-mi
mi repede că am un necaz. De obicei, vine cel
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mai nevoiaş. Ăla vine. Eşti nevoit să--i suporţi tu şi cadastrul,
care, de multe ori, costa mai mult decât valoarea terenului. Tu
trebuie să-ii suporţi cheltuielile la notar. El, ca să-l
să poată
declara, trebuie să depună documentele cu tot cu cartea
funciara. Aceste cheltuieli le suporta cumpărătorul. Dar, cine
cine-i
cumpărătorul? Să vedeţi la ce rezultate va conduce această
lege. Intenţia a fost să îngreuneze accesul străinilor, dar acum
ne-am îngreunat noi situaţia”, a conchis Baciu.
Concurența neloială între
ntre români şi străini
Potrivit LAPAR, românii se afla într-o
într situaţie de concurenţă
neloială cu străinii la achiziţia de terenuri arabile pentru că
beneficiază de credite cu dobândă subvenţionate sau fără
dobândă,, în vreme ce fermierii români
rom
nu au acces nici la
credite bancare, nici la fonduri europene. În plus, potrivit lui
Baciu, un hectar de teren în Europa de Vest “a ajuns la preţul
unui autoturism de lux de firma sau la preţul unui apartament
apartam
de lux din Bruxelles”. Una peste alta, fermierii români sunt
puternic decapitalizaţi, comparativ cu cei din restul Europei.
CATÂR considera că legislaţia, limitarea accesului la creditare
şi imposibilitatea accesării de fonduri europene de către
majoritatea
tatea fermierilor romani, îi pun pe aceştia într
într-o situaţia
gravă de concurenţă neloială faţă de străini, care au, astfel,
acces neîngrădit la piaţa funciară din România, unde sunt
practicate încă preţuri foarte mici la achiziţia de terenuri,
comparativ cu preţurile din restul Europei.

“Se pare că piaţa comună este doar la facere, nu şi la
desfacere. Accesul la fonduri europene este infinit mai greu în
România, comparativ cu restul Europei, subvenţia pe suprafaţa
este de câteva ori mai mică, iar fermierii români
r
nu au acces la
credite, comparativ cu cei străini care au acces uşor la credite
cu dobânzi foarte mici”, a declarat Bogdan Buzescu,
preşedintele CATÂR, federaţie membră ROPAC.
Preţurile medii ale terenurilor agricole din România au crescut
cu aproape 60% în ultimii doi ani, la 3.100 de euro pe hectar,
potrivit datelor companiei DTZ Echinox, dar se menţin de 2
până la 8 ori sub cele din majoritatea statelor europene.
Preţurile terenurilor agricole diferă în România foarte puternic
între regiuni, astfel că în Nord-Est
Est şi Sud
Sud-Est terenurile agricole
se vând în medie cu 2.600-2.900
2.900 de euro pe hectar, în timp ce în
Muntenia şi Banat preţurile sunt mai mari, ajungând la 3.5003.500
3.600 de euro pe hectar, potrivit unui studiu al companiei.
Sursă: Certitudinea.ro

Otrăvirea apelor României şi subjugarea
populaţiei!
Daniel ROXIN – București
Controlul apei se arată a fi unul dintre obiectivele
principale ale oligarhiei internaţionale aflate în spatele
proiectului Noua Ordine Mondială.
ăzboiul care se duce pentru obţinerea controlului asupra
resurselor planetei este extrem de dur, dar în acelaşi
timp bine mascat de mediul politic şi media aflat sub
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stăpânirea acestor indivizi, încât, pentru proștii
știi majoritari din
toate ţările, el este aproape insesizabil.

exploatarea gazelor de şist. Peste toate, înseamnă câştigarea
Războiului Apei pe caree Noua Ordine Mondială îl duce.

Grupurile elitiste ale "Ocultei", de genul Bilderberg, susţin cu
un tupeu incredibil că apa reprezintă un bun care trebuie
exploatat pentru a obţine profit.
Declaraţia lui Peter Brabeck de la compania Nestle, membru al
grupului mafiot Bilderberg, potrivit căruia “Accesul la apă NU
ar trebui să fie un drept public”, trebuie să ne îngrijoreze pentru
că subliniază cât se poate de clar obiectivul
tivul pe care aceşti
neoameni, obsedaţi de dorinţa de a deveni stăpânii
tăpânii lumii, îl au.
În acest context, agresiunea fără precedent a companiilor
petroliere care vor să exploateze gazele de şist din ţara noastră,
fie ele occidentale sau ruseşti, trebuie privită într
într-o cheie mai
complexă.
În primul rând este necesar să subliniem, în special pentru
oligofrenii care ne conduc destinele, că numai idioţii cronici pot
să pretindă cu mâna pe inimă că exploatarea gazelor de şist nu
prezintă riscul infectării pânzei freatice.
Indiferent de studiile contrafăcute, realizate în in
interesul
concernelor interesate, studii care vor să ne convingă că dracul e
alb şi bun la suflet, adevărul este că exploatarea gazelor de şist
prin metoda fracturării hidraulice este o crimă la adresa naturii
şi a noastră, şi toţi cei care se fac părtaşi la aceasta, indiferent
din ce poziţie, ar trebui condamnaţi la închisoare pe viaţă, mai
devreme sau mai târziu.
Ţinând cont de interesele pe care marii şmecheri ai planetei le
au în legătură cu controlul resurselor de apă, ar trebui să ne
întrebăm dacă nu cumva
mva exploatarea gazelor de şist are două
ţinte:
1. Preluarea pe nimic de către companiile străine (adică ale lor),
aşa cum este practică în România,
mânia, a resurselor subsolului țării
noastre.
2. Distrugerea pânzei freatice pentru a ne face dependenţi de
anumite surse de apă, aflate sub controlul lor.
Pentru cei care sunt mai puţin informaţi, este important de
subliniat că o mare parte dintre izvoarele de apă minerală din
România sunt deja în proprietatea unor firme străi
străine,
majoritatea brandurilor româneşti de apă minerală având în
spate un acţionariat din afara țării.
Aşa că... imaginaţi-vă
vă următorul scenariu, foarte posibil în
câţiva ani, dacă nu reacţionăm cu toată forţa pentru aa-i opri: pe
jumătate din teritoriul țării
ării sondele au pompat miliarde şi
miliarde
de de metri cubi de substanţe toxice la câţiva kilometri
adâncime. Pentru că este o aberaţie să pretinzi că această
cantitate colosală de mizerii otrăvitoare nu va afecta pânza
freatică şi solul, imaginaţi-vă că pe jumătate din teritoriul țării
apa nu va mai
ai fi bună de băut nici pentru oameni, nici pentru
animale, că plantele vor conţine substanţe toxice, ceea ce le va
face imposibil de consumat.
Ce ar însemna asta? O catastrofă ecologică şi umanitară
insurmontabilă! O astfel de perspectivă înseamnă migraţ
migraţie şi
foamete, înseamnă dezastru şi pierderi materiale de mii de ori
mai mari decât beneficiile aduse de banii câştigaţi din

p. 90

Merită să ne asumăm un astfel de risc?!? Cât de nemernici şi
inconştienţi pot fi cei care vor decide în numele tuturor că acest
tip de exploatare să se realizeze, în pofida tuturor
dovezilor
care
incriminează
minează
fracturarea
hidraulică?
Dacă acest lucru se petrece totuşi în România este pentru că
suntem sub ocupaţia agenţilor Noii Ordini Mondiale, fie ei
români, fie alogeni ascunşi sub nume romaneş
romaneşti. De aceea este
posibil ca o țară foarte bogatăă să aibă datorii imense, ca o țară
cu resurse uriaşe să nuu poată beneficia de ele, ca o țară care
poate hrăni încă câteva naţiuni să importe
i
majoritatea
alimentelor.
Oameni buni, nu, nu este vorba doar de incompetenţă şi
ticăloşia parveniţilor. Nu! Este vorba de o agresiune
programatică asupra fiinţei acestui neam, asupra identităţ
identităţii şi
existenţei sale şi doar trezirea conştiinţei naţionale ne mai poate
salva, ne mai poate aduna la un loc şi ne poate da forţa de a ne
lua tara înapoi.
În consecinţă, nu mai aşteptaţi ca alţii să scoată castanele din
foc pentru voi, nu mai trăiţi sub imperiul
mperiul lui "lasă, şi mâine e o
zi"! Marea ticăloşie se petrece acum, aşa că tot acum trebuie şi
reacţionat! Fiecare aşa cum poate, până în ziua în care ceva sau
cineva ne va uni cu adevărat pe toţi românii!

IPOTEZA plecare CHEVRON: n-a
n găsit
ce să scoată
ă sau a terminat cu ce avea de
băgat?
Mihai VINE
VINEȚIU – Iași
Pleacă Chevron, rămân ceilalţi… După ce au investit
spăgile uriaşe, forţă organizatorică,
organizatorică violență deșănțată şi
ilegalităţile binecunoscute, se retrag,
trag, căreia nu
nu-i mai plac, brusc
fără nicio explicaţie.
În primul rând, gazele de şist
ist sunt o păcăleală de zile mari.
Randamentul de extracţie e frumos doar pe hârtie, bun să
impresioneze intelectualii care n-au
au treaba cu extracţia şi nu ies
din birou toată
ată viaţa lor. În realitate e o afacere neprofitabilă în
sine (atunci se pune întrebarea: de ce mai băga cineva bani în
aşa ceva?!?).
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În al doilea rând, au injectat mai multă substanţa în sol decât au
scos gaze – şi nu doar la noi…

Ba mai obţine şi nişte gaze de şist cca produs secundar (fără
costuri suplimentare), ce-ii oferă acoperirea atât de necesară. Şi
mai face ceva: fragmentează solul şi otrăveşte, pe sute de ani,
sursele de apă – adică facilitează ocultei controlul populaţiei,
atât că hrana cât şi ca număr.
Uite-aşa împuşca ocultă trei-patru
patru iepuri:
iepuri obţin bani din deşeuri,
obţin bani din gaze, otrăvesc/frăgezesc solul şi pun umărul la
reducerea populaţiei… Cu costuri minime…
Dacă Chevron îşi strânge catrafusele, şi pleacă, nu se datorează,
da
neapărat, fricii că-şi
şi vor pierde câteva zeci/sute de tone de
fierătănii de pe exploatări, în cazul unei invazii ruseşti. Valoarea
aia e o ciupitură de ţânţar pe spinarea lui King-Kong,
King
faţă de cât
au băgat în spăgi…

În al treilea rând, substanţele
bstanţele injectate sunt puternic otrăvitoare
(avem o mixtură de 500-700
700 de substanţe) – victima
accidentului de la sonda Pungeşti a murit de la stropirea cu
amestecul respectiv,

Grija lor e, să nu se afle adevărul.
vărul. Să nu se afle imediat că mai
mult băgau decât scoteau… Şi nici ce băgau ei acolo… Aşa că
ştergerea urmelor, betonarea puţurilor, arsul hârtiilor,
expedierea unor angajaţi/parteneri cheie în destinaţii exotice,
eventual eliminarea unora incomozi etc. sunt manevre specifice
de “spălare a putinei”.

În al patrulea rând, la exploatarea (deja neprofitabila – unii
specialişti au vorbit, riscându-şi
şi viaţa) se adăugă costurile

Cel mai puternic laser din Europa,
inaugurat la Măgurele

tuturor presiunilor, spăgilor, ilegalităţilor, lobby
lobby-ului, imaginii
sifonate etc etc.
În al cincilea rând, ştim că nicio companie nu lucrează fără un
profit uriaş. Chevron învârte sume colosale – de unde au apărut
banii, din afaceri falimentare? Nu cred.

Alexandra DAVIDOIU – București
La Institutului Național
țional de Fizica Laserilor, Plasmei

În al şaselea rând, care ar fi cea mai profitabilă (şi sigură că
venit şi discretă în contracte) afacere în zilele noastre?!? Nu

și Radiației dee la Măgurele a fost inaugurat cel mai puternic

eliminarea deşeurilor toxice şi nucleare?!? Ştim că nicio firmă
în domeniile chimic,
imic, nuclear etc. nu poate funcţiona fără a avea
contracte cu procesatori de deşeuri (cu cheltuieli uriaşe).

I

laser din Europa și al doileaa laser din lume, de un petawat.
nstitutul găzduiește cel mai puternic laser din Europa, al
doilea laser al lumii capabil să producă pulsuri laser de un

petawat cu o durată de 25 femtosecunde”, a declarat

În al şaptelea rând, toţi procesatorii de deşeuri NBC (nucleare,
bacteriologice, chimice) sunt suprasolicitaţi şi investesc sume
infernale pentru amenajarea de noi complexe subterane, adânc
în pământ şi stocarea deşeurilor. Reducerea costurilor şi

ministrul delegat pentru Învățământ
țământ Superior și Cercetare,
Mihnea Costoiu, conform căruia infrastructura CETAL este
rezultatul unui proiect finanțat
țat integral de la bugetul de stat cu

accelerarea îngropării deşeurilor ar aduce profituri şi mai mari –
adică se cauta noi soluţii ieftine…

72 de milioane de lei în cadrul Programului național
n
de

În al optulea rând, se tot anunţă mari cutremure şi o penurie
mondială de apă…

“Este unic în Europa prin gama echipamentelor și nivelul

Hai să încercăm să tragem o concluzie (e un punct de vedere
personal): Exploatatorul de “gaze de şist”, în realitate, îngroapă

realizarea infrastructurii ELI—NP, mai celebrul proiect care va

deşeuri (lichefiate în prealabil) la adâncime mare, cu costuri
minime, nimeni nu-l poate bănui.

susținând
ținând că, odată cu inaugurarea CETAL, se vor deschide noi
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cercetare-dezvoltare în perioada 2007--2013.

tehnologic de ultimă oră. Constituie o etapă esențială în

cuprinde două lasere de 10 petawați”,
petawa
a spus ministrul,

perspective pentru cercetări de vârf, cum ar fi aplica
aplicații în fizică,

Lohanul nr. 33, martie 2015

Economie
chimie, biologie, medicină, energie, știința materialelor,
tehnologii ultra avansate de producție
ție care vor avea un impact
important pentru economia românească.
“Chiar dacă menționăm doar uriașul potențial
țial în domeniul
accelerării de particule pentru testarea componentelor folosite în
industria spațială, generarea razelor X dure pentru aplicații
industriale sau protonanoterapia în medicină, se conturează o

schimb/economie de mărfuri, tip de economie dominată de
relațiile de schimb marfă-bani.
bani. Deci în cadrul acesteia, accesul
la bunurile economice destinate satisfacerii trebuin
trebuințelor se
realizează în cea mai mare parte și din ce în ce mai mult, prin
intermediul schimbului pe relațiaa marfă-bani.
marfă
În societățile
țile primitive, bunurile economice destinate
satisfacerii trebuințelor
țelor proprii erau schimbate contra altor
bunuri, de ex. carne contra unelte, fără intervenția
interven banilor (troc).
Sistemul era greoi, având numeroase limite. Trocul nu ținea
seama de diferențele
țele de valoare dintre produsele schimbate.
Produsele pregătite pentru schimb erau echivalate prin cântărire.

paletă spectaculoasă de direcții în care cercetarea românească
va străpunge cu siguranță barierele actuale. Noua generație de
cercetători din România și generațiile următoare vor avea
posibilitatea să deruleze în țară proiecte de cercetare ce
presupun resurse care până acum erau apanajul a doar câtorva
laboratoare din SUA, Germania, Marea Britanie, Coreea de
Sud. CETAL va atrage, deja a realizat aceste lucru, echipe de
cercetători

din

străinătate,

inclusiv

diaspora

științifică

românească”, a mai declarat Costoiu.

Economia la întâlnire cu arta
Aurel CORDA
CORDAȘ - Iași

Piața
I. 1. Scurt istoric al piețelor
Caracteristicile fundamentale ale capitalismului își
î au
originea în piețele
țele primare unde țăranii și meșteșugarii
veneau să-și
și vândă produsele agricole și bunurile
manufacturate în gospodăria proprie și de ce nu, să facă
schimb de informații.
arx spunea că „O societate nu poate înceta să
producă, tot așa
șa cum nu poate înceta să consume”.
Altfel spus, producția
ția însemnă diviziunea cantitativă
și calitativă a muncii, care implică prezența schimbului. Deci
între producție
ție și consum se află schimbul de produse și
servicii, comerțul. Sintetic exprimat, economia indiferent de
formele ei, este rezultanta comună a doi vectori economici:
producția
ția și consumul. Producția este determinată de diviziunea
cantitativă și calitativă a muncii, care implică prezența
schimbului.
I.2. Schimbul direct (trocul)
În prima fază de apariție
ție a producției și consumului, se poate
vorbi de o economie naturală, economie în care trebuin
trebuințele
fiecăruia și ale comunității sunt satisfăcute prin consumul de
bunuri asigurate direct prin activități
ți economice proprii, fără a
apela la schimburi. Dacă în economia naturală, lipsa celor
necesare se rezolvă prin amestecarea ocupațiilor,
țiilor, agricultor +
vânător, odată cu dezvoltarea diviziunii muncii și a
descompunerii proprietății
ții comunitare se dezvoltă economia de

M
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Scenă dintr-o piață
ță antică egipteană unde se face schimb de produse: vase
pentru pește,
ște, coliere pentru vase, se vând fructe
fruct și legume, unelte pentru
pescuit, pâine. În centrul registrului din stânga sus este scribul care ține
evidența tranzacțiilor efectuate și a taxei
xei care trebuie plătită. Unele
personaje poartă pe umeri ceea ce se presupune a fi bucăți de cupru
marcate, precursoarele
cursoarele monedelor.

I.2.1. Echivalentul general
ților producători (agricultori, tâmplari,
Muncile diferiților
constructori, cizmari) pot fi pregătite pentru schimb dacă pot fi
egalizate sau echivalate între ele. Această echivalență (egalitate
de valoare între două sau mai multe produse) presupune
prezența
ța unei a treia măsuri, a unui numitor comun ce poate fi
exprimat valoric, care face bunurile măsurabile.
Pentru a stabili această echivalență,
ță, adică pentru a stabili
egalitatea de valoare între două sau mai multe
mul produse, oamenii
au încercat să găsească cea de a treia măsură, mărime, greutate
care servește ca unitate de bază într-un
un sistem de măsurători și
care să ușureze
șureze schimburile de produse sau servicii. Această
marfă, măsură specială care are înglobată în ea
e aceeași cantitate
de muncă socială cu o altă marfă, servind la exprimarea acesteia
din urmă este echivalentul.
Aristotel spunea că cea de a treia măsură care funcționează
func
ca
echivalent general/etalon/standard comun de măsurare ce face
ca bunurile să fie comensurabile (proprietate
proprietate a două măsuri, de
a admite o a treia mărime, ca măsură comună) să fie evaluate și
pregătite de schimb prin egalizarea valorii lor, sunt banii sub
diferite forme.
Aspectul comun care poate fi cuantificat sau, mai bine zis,
comensurat (două
două sau mai multe mărimi care pot fi măsurate cu
aceeași
și unitate de măsură) și care facilitează schimbul este
munca.
Iar expresia bănească a valorii unei mărfi este prețul. Mai
simplu exprimat, prețul este suma care se cere sau se plăte
plătește
pentru o marfă sau un serviciu.
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Aristotel spunea că „banii, care sunt o convenție socială,
funcționează ca un standard comun de măsurare ce face posibil
ca bunurile, produsele comensurabile să fie evaluate și pregătite
pentru schimb prin egalizarea valorii lor”.
Altfel spus, Aristotel explică faptul că banii au apărut din
nevoia de a satisface cerința ca toate bunurile schimbate trebuie
să fie comparabile într-un fel [22].
Moneda este, așadar, un fel de etalon (n.a. – mărime, greutate
care servește ca unitate de bază de comparație într-un sistem de
măsurare) care, aducând lucrurile la o măsură comună le
egalizează, căci nu este posibil să existe nici o comunitate de
interese fără relații de schimb, nici relații de schimb fără
egalitate, nici egalitate fără o unitate de măsură comună…
Trebuie deci să existe o unitate de măsură comună stabilită prin
convenție, de unde și numele de monedă (nomisma), ea fiind
aceea ce face ca lucrurile să fie comensurabile, pentru că toate
se măsoară prin monedă.
Așadar, drumul parcurs de la troc la monedă pentru căutarea și
găsirea unui echivalent general, lung și presărat cu numeroase
impedimente, pentru că trebuia selectat un bun care să poată
îndeplini, simultan funcția de mijloc de schimb (mijlocesc
și
vânzarea–cumpărarea
de
bunuri
economice)
mijloc/etalon/echivalent general de măsurare și compararea a
valorii bunurilor prin preț.
Bunul respectiv pentru a fi acceptat ca echivalent general,
trebuie să mai îndeplinească, mai multe condiții esențiale: să fie
în același timp, portabil, divizibil, durabil, recognoscibil. [4]
I.3. Schimbul indirect/intermediate (mijlocit de forme
bănești premonetare, monetare, bancnotele/biletele de
bancă, bani de cont și bani electronici)
A reprezentat a doua etapă a economiei de schimb. Această
etapă, la rândul ei, a îmbrăcat mai multe forme istorice de
manifestare:
a. perioada marfă-bani a fost prima fază de bani naturali, în
care rolul de mijloc de schimb (instrument de plată) pentru
mărfuri și unitate (etalon) de măsura mărfii prin preț, l-au jucat
obiecte ca: așchii de silex, vârfuri de lance, podoabe, arme, vite,
blănuri produse agricole, bucăți de metal, scoici, sare, sclavi
etc.;
b. în perioada metalului-bani (aur și argint nemonetar),
rolul de unitate/etalon/echivalent general/de măsura valorii
mărfurilor prin preț și implicit mijloc de schimb (mijloc de
plată), l-au mai îndeplinit în decursul istoriei și metalele, în
special aurul și argintul care la începutul perioadei a fost sub
formă de metal vrac, care era tăiat și cântărit în momentul
schimbului, a tranzacției comerciale, iar mai târziu metalele au
fost puse în diferite forme – lingouri, bare, inele, bijuterii etc.;
c. în perioada monedei-bani, pentru ușurarea și accelerarea
actului de vânzare-cumpărare, adică a schimbului, s-a ajuns la
baterea de monedă de o anumită formă, greutate și conținut.
Când imprimarea, ștanțarea s-a făcut pe bucăți plate,
aproximativ rotunde și pe ambele fețe, apare moneda propriuzisă, în sec. VII-VI î.Hr., în regatul grec Lidia din Asia Mică;
d. bancnotele (biletele de bancă, monedă fiduciară de
încredere), inițial convertibile în aurul depus la băncile
comerciale, pentru prima dată bancnotele apar în Olanda în sec.
XVI-XVII. Astăzi această însușire legală a unei monede de a
putea fi preschimbată cu o altă monedă în mod liber prin
vânzare și cumpărare pe piață, a încetat;
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e. bani scripturali/de cont (sfârșitul sec. XIX), sunt înscrisuri
în conturile bancare ale agenților economici, folosiți prin
intermediul viramentelor, cecurilor, cărților de credit etc.;
f. bani electronici, cartela și cecul magnetic, cardul etc. (finele sec.
XX) [15].
Când un produs a devenit obiect de schimb, prețul lui a fost
exprimat în bani. Altfel spus, banii sunt o marfă specială care
îndeplinește, la început, funcția de unitate (etalon) de măsura
valorii mărfurilor prin preț /echivalent general și mijloc de
schimb (instrument de plată).

Nakht și soția sa, Tawi (c. 1400 î.Hr.)
Pictura murală ilustrează vânătoarea de păsări, culegerea strugurilor,
vinificarea lor, pescuitul, prepararea și depozitarea în vase a alimentelor

I.3.1. Comerțul cu amănuntul
Reprezintă a treia formă de schimb, unde o persoană vinde cu
scopul de a obține un profit, mai degrabă decât achiziționarea de
ceva de care este nevoie și prin urmare consumat, folosit.
I.3.2. Comerțul cu ridicata (târgurile)
Este a patra formă de schimb, care s-a organizat și se
organizează în piețe la perioade mai mari, funcție de
anotimpuri, de modă etc. Târgurile se deosebesc de piețe și prin
aceea că, de data asta comercianții au fost și sunt parteneri de
afaceri ai producătorilor. Piețele și mărfurile au ca numitor
comun faptul că mărfurile care se vând și se cumpără sunt
prezente la vedere, iar vânzările se fac fie direct de la târg, fie
prin livrări de la producători la domiciliile clienților.
Odată cu dezvoltarea procesului de schimb și depășirea etapei
trocului, au apărut piețele, târgurile punct de cotitură în evoluția
societății.
Între sec. XI și XIII, viața economică medievală a fost
influențată de o adevărată revoluție comercială generată de o
serie de factori obiectivi, care au fost și cauze și efect. În primul
rând încetarea năvălirilor popoarelor migratoare este urmată de
o pace relativă ce permite o înviorare a economiei, urmată
implicit de o revigorare a comerțului și de un avânt demografic
fără egal. Dezvoltarea orașelor stă la baza progreselor negoțului
medieval.
În urma unor evenimente politico-militare (v. blocarea
comerțului pe Mediterana de către turcii-otomani după cucerirea
Constantinopolului în 1453) apar doi noi poli principali ai
comerțului internațional, Marea Mediterană adică domeniul
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comerțului musulman și nord-estul Europei zona comerțului
slavo-scandinav [13].
În Europa medievală piețele reprezintă centrul activității
comerciale a societății rurale iar orașele se dezvoltau în jurul
lor, evident totul lângă o sursă de apă. Conducerea urbei era
conștientă că piețele aduc mari câștiguri din impozitele și taxele
respective. în schimbul acestor taxe, negustorul se bucura de
protecție față de o concurență neloială, hale acoperite, sistem de
greutăți și măsurători în conformitate cu legea, ș.a. dar și clienții
erau protejați în fața eventualelor abuzuri ale comercianților.
Astfel, în piețele din Sicilia, dacă un vânzător cerea un preț mai
mare față de plafonul de prețuri stabilit, el era pasibil de a fi
condamnat la galere. Pe o piață dintr-o localitate din Franța, un
brutar prins a treia oară înșelând la greutate putea fi „azvârlit
fără cruțare de sus, dintr-o căruță înaltă, legat cobză” [6].
Piața este așezată în mijlocul vieții economice și sociale. „Toate
se vând în piață, afară de prevederea tăcută și de cinste. Dacă nu
știi cum trebuie arta de a vinde sau de a cumpăra, nu-i nimic,
piața te învață”.
Economia modernă vede piața în dimensiuni globale. Astfel în
economia capitalistă sau economia de piață care are la bază
proprietatea privată, bunurile sunt comercializate într-un spațiu
concurențial, în pluralismul formelor de proprietate, prețurile se
formează liber prin raportul dintre cerere și ofertă și care
determină raportul dintre preț și valoare, intervenția limitată a
statului, democrație în economie.
I.4. Elemente ce definesc piața
Piața este reprezentată de totalitatea relațiilor de vânzarecumpărare, spațiul în care confruntarea dintre cerere și ofertă
duce la formarea prețurilor mărfurilor și a volumului
schimburilor. Mecanismul concurenței este regulatorul pieței.
Piața este specializată după obiectul tranzacțiilor în piața pentru
bunuri de consum, piața. factorilor de producție, piața
monetară și financiară, piața aurului și piața valutară (operații
valutare la termen/forward și operații valutare la vedere/spot);
după ordinea operațiilor (piața primară și secundară); după
momentul finalizării tranzacțiilor (piața. la termen și la vedere);
după arealul de desfășurare a tranzacțiilor (piața. internă și
externă) etc.
După Oskar Lange, piața este primul calculator pus în serviciul
oamenilor, o mașină de autoreglare, asigurându-se de la sine
echilibrarea activității economice.
După Adam Smith, piața liberă aflată într-o mișcare aparent
dezorganizată, este în realitate un mecanism economic de
autoreglare care are tendința să producă cantitățile de mărfuri
care sunt cerute pe piață. Exemplu, dacă un produs cerut este
deficitar, prețul său va crește aducând profituri mari celor care-l
produc. La rândul lor alți producători, manufacturieri, vor
produce acea marfă. Rezultă o creștere a producției la articolul
respectiv, astfel oferta fiind mai mare, prețul va scădea. Nimeni
nu și-a propus să ajute societatea deliberat, umplând golul de pe
piață cu acel produs.
Adam Smith spunea că fiecare individ se gândește numai la
propriul său câștig dar este condus de o „mână invizibilă”
pentru a se subordona unui scop străin de intențiile sale,
urmărindu-și propriile interese, persoana respectivă ajunge să le
promoveze pe cele ale societății, într-o manieră mai eficientă
decât dacă ar fi intenționat cu adevărat acest lucru. (Adam
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Smith – „Cercetare asupra naturii și cauzele bunăstării
națiunilor”).

Vânzătoarea de fructe de Vincenzo Campi (c. 1580).
Fructele au fost mereu ultimul fel de mâncare la banchete. În bucătăria
micii nobilimi și a comercianților s-a pus accent pe fructele mai rafinate.
Fiecare gospodărie mai mare avea o livadă unde cultiva fructe adecvate
pentru o depozitare mai îndelungată

Așadar, pentru Adam Smith, piața este aceea care reglează
diviziunea muncii și este principalul accelerator al producției. În
plus, piața este acea „mână invizibilă” cu care prețurile
echilibrau în mod automat cererea cu oferta.
Din perspectiva marketingului „piața este reprezentată de toți
clienții potențiali care au aceeași nevoie sau dorință și care sunt
dispuși și au capacitatea de a se angaja într-o relație de schimb
pentru a satisface aceleași nevoi sau dorințe”. (Ph. Kotler).
Pentru a fi considerată piață, în accepțiunea marketingului,
aceasta trebuie se caracterizeze prin, existența unui segment
țintă dispus să cumpere marfa sau serviciul, să existe la aceștia
o dorință sau o nevoie pe care produsul să o satisfacă, să se
dețină puterea de cumpărare necesară, adică să fie capabili să
plătească prețul produsului.
I.5. Raportul cerere-ofertă-preț
Cererea reprezintă totalitatea mărfurilor și serviciilor solicitate
la un moment dat de către cumpărător, iar oferta reprezintă
totalitatea mărfurilor și serviciilor propuse spre vânzare de către
vânzător (producători și comercianți). Deci, cererea-oferta este
raportul prin intermediul căruia acționează legea valorii și se
stabilesc prețurile. De exemplu, dacă oferta (O) unui produs pe
piața mondială este mai mare decât cererea (C) pentru acel
produs, atunci prețul (P) scade sub valoare (V), când oferta
produselor este mai mică decât cererea solvabilă, prețul crește
peste valoare. Matematic exprimat inegalitățile sunt:
Dacă O > C atunci P < V, 0 < C atunci P < V
Dacă volumul O > volumul C = piața suprasaturată
Dacă volumul O < volumul C = piața nesaturată
Dacă volumul O = volumul C = piața echilibrată
La piață atât producătorii (oferta), cât și consumatorii (cererea)
pot efectua presiuni asupra prețului sau a cantității produselor.
Aceste influențe sunt dependente de numărul de consumatori (C)
și producători (O), de legătura dintre ei.
„În modelul ideal al economiei de piață, mecanismul prețurilor
și al concurenței joacă rolul unei «mâini invizibile» care
ghidează alegerile economice ale fiecăruia. Această «mână»
este în măsură să aducă în permanență cele mai bune răspunsuri
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la problemele cheie care se pun în orice societate: Ce să
producă? Cum să producă? Cum să fie remunerat (recompensat)
fiecare?” (M. Didier).
I.6. Prețul și echilibrul pieței
Apariția echivalentului general a fost o adevărată revolu
revoluție în
organizarea și extinderea piețelor.
În Mesopotamia (Sumer), orzul, grâul erau nu numai baza
hranei oamenilor și animalelor, dar a fost folosit și ca mijloc de
schimb și mijloc/etalon/echivalent general de măsurare și
comparare a valorii mărfurilor și în același timp, ca mijloc de
plată, pentru plata cumpărăturilor, a impozitelor, creditelor, a
dobânzilor și a altor datorii. În timp, metalele în general,
general aurul
și argintul în special, au jucat rolul de echivalent general, de
etalon de măsură a valorii, în drumul spre moneda-bani.
moneda
În acest sens, în Or. Mijlociu s-au găsit într-oo serie de tezaure
bucăți
ți de argint cântărit, un platou de bronz de la o balanță și
chiar greutățile
țile de piatră inscripționate cu valorile de 1,4 și 8
șekeli, toate datând din mileniul II î.Hr. [4]
Așadar
șadar schimbul între două bunuri, care pot fi evaluate prin
mijlocirea (intermedierea) unui al treilea, a însemnat a fază
firească și necesară pentru apariția monedei.
Ne amintim că prețul reprezintă valoarea în bani a unui produs
sau serviciu, expresia bănească a capacității
ții de schimb la un
moment dat. Prețul
țul se formează la întâlnirea dintre cerere și
ofertă pe piață. Deci prețul este determinat
minat pe pia
piață. Creșterea
sau scăderea prețului
țului pe piață va modifica cererea și oferta în
sens invers.
Prețul de echilibru este prețul
țul la care cantitatea de marfă cerută
de consumatori este egală cu cantitatea de marfă furnizată de
producător. Acest preț are
re rolul hotărâtor în orientarea cererii și
ofertei, pentru că reflectă condițiile
țiile normale și raționale pentru
producerea unui bun economic. Punctul de echilibru este un
punct de atracție pentru agenții economici.
Prețul de echilibru are un rol multiplu și anume: reglează
cererea și oferta totală a unui bun economic, face selecția
agenților
ților economici pe criterii de eficiență, asigură satisfacerea
optimă a intereselor vânzătorilor (maximizarea profitului) și
cumpărătorilor (maximizarea satisfacției
ției utilizări
utilizării totale)
autoreglează piața unei mărfi etc.[6].
În concluzie, prețul de echilibru se formează liber fără
intervenția
ția statului. Guvernul poate interveni indirect asupra
prețurilor,
țurilor, prin stimularea cererii și a ofertei, ori stabilind
prețuri maxime sau minime.
Dar când aceste prețuri
țuri de mercurial nu coincid cu cele de
echilibru, ele nu pot regla cererea și oferta. De aceea, prețurile
trebuiesc lăsate libere pentru a putea îndeplini rolul lor în
economie.

Mari ctitori - fondatori și înălțători ai
Școlii de Viticultură „Dimitrie Cantemir”
din Huși
și
Acad. prof. univ. dr. Valeriu D. Cotea
Cotea,
prof. ing. dr. Avram D. Tudosie
Tudosie,
prof.
rof. ing. dr. Irimia Artene
Dăm publicității
ții acest studiu
studiu-documentar privind
viața
ța și activitatea marilor ctitori ai Școlii Viticole hușene,
ca urmare și a scrisorii prof. univ. dr. Gheorghe Lixandru
de la Universitatea Agronomică din Ia
Iași, care dorește să
publice un amplu studiu despre învățământul
învă
vitivinicol din
România, în care să includă și activitatea valoroșilor
înaintași
și ai vestitei școli viticole hușene.

D

in scrisoarea și convorbirea telefonică cu profesorul
Lixandru rezultă că la Biblioteca Universității
Universită
Agronomice din Iași
și nu a găsit nici un material despre
înaintașii
șii Liceului Agricol din Huși. Toate lucrările privind
activitatea înaintașilor
șilor Școlii Viticole și ai Liceului Agricol de
azi sunt șterse din catalogul bibliotecii fiind înlocuite cu altele.
Domnia sa mai scrie:
„În acest sens, v-aș ruga, să-mi
mi trimite
trimiteți, dacă se poate, o copie
după articolele sau din cărțile
țile publicate pe această temă, pe care
le voi înregistra, după folosință,
ță, la Biblioteca Universității. MM
ar interesa viața
ța și activitatea marilor
marilo directori Gheorghe
Gheorghiu, Constantin Hogaș,
ș, Emil Constantinescu, Gheorghe
Bălțatu,
țatu, Teodor Volcov din care să reiese activitatea înălțătoare
a corifeilor Școlii Viticole hușene despre care dumneavoastră
ați
ți publicat și susținut mai multe articole la simpozioanele
s
anuale ale Societății
ții de Istorie și Retrologie Agrară.
În ultimele dumneavoastră lucrări monografice despre școală ați
publicat viața
ța și trăirea acestor înaintași, încheind cu faimoasa
lucrare de 500 de pagini și 1000 de imagini în culori, int
intitulată,
atât de frumos și cuprinzător «În apostolatul unei frumoase
profesii».
Despre acest subiect au mai publicat câteva lucrări de excepție
excep
academicianul Valeriu D. Cotea, Viorel Iulian Pe
Peștean, prof.
univ. Aurel Săvescu și Gheorghe Bălțatu (absolvenți al școlii),
prof. univ. Gheorghe Neamu, Teodor Bejan, Leonida
Gheorghiu ș.a. M-a mișcat
șcat sufletește cele scrise de Teodor
Bejan și Aurel Săvescu despre Școala Viticolă că Liceul –
Colegiul Agricol de azi a devenit, în ultimii 50 de ani «o
adevărată universitate
sitate locală, o mica Sorbonă sau Montpellierul
României».
Doresc să scriu acest studiu după ce am aflat că primul director
al Școlii Viticole din Huși, Gheorghe Gheorghiu, ar fi plecat din
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Huși datorită unor neînțelegeri cu autoritățile locale și de stat.
Pe urmă mi s-a spus că nu este nimic adevărat și că Gheorghe
Gheorghiu a fost promovat, pe merit, la Școala de Agricultură
din Țigănești – Tecuci, de către Academia Română, în a cărui
subordine era.”
Dorinței profesorului Gheorghe Lixandru i-am răspuns:
„Vă expediez, de urgență, o copie după articolele publicate de
mine în acest sens și câte un exemplar din cărțile mele publicate
și pe care, după folosință, să le înregistrați la Biblioteca
Universității, în speranța că nu vor mai dispărea și acestea.”
Descriu biografia primului director al Școlii, Gheorghe
Gheorghiu și activitatea sa, după scrisoarea doamnei prof.
Ecaterina Gheorghiu (soția primului director), completată cu o
scrisoare de profesoara Maria Hogaș (soția celui de al doilea
mare director), care îmi comunică, alăturând și un ferpar, după
decesul doamnei Ecaterina Gheorghiu, pe 15 ianuarie 1980.
Biografia primului director al Școlii de Viticultură din Huși
Gheorghe D. Gheorghiu s-a născut în Tecuci la 17 mai 1883.
Familia sa se trăgea din Bucovina, sub pseudonimul de
Murărașu. La școală i s-a zis Gheorghiu, după numele tatălui
său, curelarul Gheorghiu, foarte cunoscut în Tecuci pentru
meseria sa. Pe mama sa o chema Maria, născută Borș. Au fost 9
copii: 4 băieți și 5 fete, toți au primit educație bucovinească,
școală, seriozitate, disciplină și dragoste de muncă, cinste și
conștiinciozitate.
Școala primară, Gheorghe Gheorghiu a făcut-o la Școala nr. 2
din Tecuci; cursul secundar liceal l-a făcut tot la Tecuci,
avându-l ca director pe C. Brândușanu, profesor de limba
germană. Studiile universitare le-a urmat la Școala Superioară
de Agricultură de la Herăstrău-București (1900-1904), căpătând
titlul de inginer diplomat în agricultură. A fost încadrat imediat
la Pepiniera mixtă din Satu Nou-Tecuci.
Depunând o activitate recunoscută la scurt timp a fost transferat
ca director (diriginte) al Școlii de Viticultură din Huși, abia
înființată în toamna anului 1907, cursurile deschizându-se în
primăvara anului următor. Erau înscriși 20 de elevi și au
încheiat anul școlar, din cauza sărăciei, numai 12.
Pentru înființarea și funcționarea școlii și a fermei școlare s-au
depus mari eforturi pentru a se ceda cele 8 hectare de teren, din
jurul școlii, aparținând familiei Giuvara, necesare pentru
înființarea fermei didactice și a unei pepiniere complexe, pentru
ridicarea acareturilor strict necesare, ca ateliere și încropireaamenajarea unei vinării (cramă-pivniță-vinotecă). Prin
adaptarea unor construcții mai vechi, sub care era un beci
corespunzător, s-a constituit prima vinotecă pe care, în scurt
timp, a dotat-o cu 280 de sticle de vin vechi primit de la marii
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proprietari și oficialitățile județului în vederea inaugurării
acesteia de către ministrul Spiru Haret (în primăvara anului
1909), adus la Huși de ministrul și politicianul hușean Nicolae
Gh. Lupu și prefectul județului, Gheorghe Teleman.
După înfăptuirea acestei inițiative s-a intervenit la Ministerul
Agriculturii și Domeniilor cerându-se fonduri pentru refacerea
și modernizarea școlii care funcționa în fosta cazarmă a
Jandarmeriei, cedată de generalul Gheorghe Teleman,
comandantul unității.
Pentru a-și însușii cât mai temeinic cunoștințele de viticultură,
vinificație și pomologie a fost trimis de către ministrul Haret și
de N. Gh. Lupu ca „aspirant” la studii în străinătate la cea mai
vestită școală superioară de hortiviticultură din Europa ce
funcționa la Klosterneuburg-Austria. Pe parcurs a mai fost
trimis la specializări în Franța, Italia, Germania.
În revistele „Albina” și „Câmpul” (nr. 1, 2 și 3), Gheorghe
Gheorghiu a publicat întreaga sa activitate din străinătate iar
cunoștințele căpătate le-a pus apoi în practică la Huși,
întocmind și un manual șapirografiat, pe care l-a pus la
dispoziția Școlii și a hușenilor. Cât timp a fost în străinătate a
fost ținut la curent cu mersul școlii din Huși de dr. ing.
Kernbach (institutor ministerial), ing. I. Semaca, acad. prof.
univ. dr. N. O. Popescu-Lupa și o parte din cei ce conduceau
ministerul.
Luând exemplu din străinătate era convins că o școală de
viticultură nu poate funcționa ideal și normal fără un laborator
de specialitate, o vie experimentală cu o cramă-pivniță-vinotecă
pe măsură și alte dependințe și acareturi. În acest sens a primit
tot ajutorul hușenilor și oficialităților.
Astfel, a luptat pe toate fronturile, de la minister și până la
conducerea județului, împlinindu-și visul prin înființarea, în
1913, a unui nou și bine dotat laborator de analize vitivinicole,
binevenit pentru școală la instruirea elevilor și pentru toți
podgorenii.
În publicațiile Academiei Române, conduse de acad. prof. univ.
Ion Simionescu, președintele Academiei, Gheorghe Gheorghiu
publică în colecția „Cunoștințe folositoare” și în revistele
„Natura” și „Câmpul” câteva lucrări originale și inedite,
precum: „Livada din sâmburi”, „Irigarea culturilor, a viilor,
livezilor și pepinierelor mixte” și manualul de care am amintit
mai sus ș.a.
În anul 1913, împreună cu firma Mott, Gheorghe Gheorghiu
„toarnă” prima șampanie cu vin de Huși, cum înaintea sa făcuse
numai marele agronom, Ion Ionescu de la Brad, cu vin de Iași.
De la Huși i-a urmat exemplul și îndemnul câțiva absolvenți
ajunși mari specialiști ai vremii, precum acad. prof. univ. dr.
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doc.: Aurel Săvescu, Gh. Bălțatu, Ion Alexa, Emil Dodu,
Constantin Vartic, Ion Bălțatu, unii ajunși chiar academicieni și
laureați ai Premiului de Stat.
Ca foarte bun organizator al învățământului, în anul 1916 a fost
transferat ca director al Școlii de Agricultură din Țigănești,
Tecuci, aparținătoare de Academia Română, înființată pe moșia
patriotului scriitor Costachi Conache și a boierului T. Anastasiu,
donate Academiei pentru o școală agricolă.
S-a despărțit greu de Școala de Viticultură din Huși pe care a
înființat-o și „crescut-o” ca pe propriul său copil, așa cum se
exprima adesea. Aici a lăsat cele mai mari înfăptuiri ale tinereții
sale.
La Țigănești a funcționat până în 1923. Aici a fost vizitat,
ajutat, apreciat și recunoscut de membrii academiei, ca
profesorul și ministrul Petru Poni, acad. prof. univ. Ion
Simionescu, Gheorghe Țițeică, Ion Bianu ș.a. care îl îmbărbătau
în activitate scriindu-i scrisori cu „Dragă prietene”. Și aici a
avut rezultate de excepție, dar parcă nu ca la Huși, unde a
ridicat școala de la zero, chiar și în timpul războiului când a fost
transformată în spital de răniți.

profesorului Gheorghe Gheorghiu în țară și în străinătate, mai
multe scrisori din partea superiorilor de la Academie,
ministerele Învățământului și Agriculturii din care reiese cât de
mult a fost apreciat și iubit peste tot unde a fost încadrat, mai
multe procese verbale de inspecție în care se vorbește despre
creațiile lui (laborator, vie didactică experimentală, crama și
pivnița cu vinotecă amenajate din construcții mai vechi,
corespunzătoare), o lucrare – un gen de Carte de Onoare – a
acad. dr. N. O. Popovici Lupa în care se apreciau înfăptuirile
sale de la Școala de Viticultură și în podgoria Huși – o pepinieră
de vițe pentru lupta contra filoxerei. Toată fruntea academiei și
ministerului a apreciat și scris despre activitatea lui Gheorghe
Gheorghiu în „cuvinte de onoare și stimare”.
…S-a stins din viață la 5 aprilie 1927, pe când se afla la
tratament în stațiunea Bălțătești, Neamț, la numai 44 de ani, în
brațele mele, ros de reumatism cardiac și TBC, eu fiind
transferată, odată cu el, ca profesoară la Bălțătești. Acum se
odihnește în cimitirul «Eternitatea» de la Bârlad…
… Bârlad, 22.I.1975, Ecaterina Gh. Gheorghiu”

Din 1923 până în 1925 a fost directorul celei mai mari și vechi
școli agricole românești (gradul II) de la Armășești, Ialomița.
Aici, Gheorghe Gheorghiu a găsit o școală veche, bogată, bine
dotată și foarte frumos gospodărită, având astfel mai puțin de
muncit față de școlile de la Huși și Țigănești. La Armășești i s-a
acordat și gradul ministerial de inspector școlar general pentru
sacrificiul și valoarea sa profesională.
Între 1925-1927 a fost transferat la cerere în Moldova, ca să își
poată îngriji boala la Băile Bălțătești, Neamț, fiind numit
consilier agricol al județului Suceava. Aici a înfăptuit Reforma
Agrară prin împroprietărirea țăranilor în județele Suceava,
Rădăuți și Câmpulung.
Tot aici a înființat Societatea Agronomilor din România, cu
baza la Suceava.
În toate locurile Gheorghe Gheorghiu a fost un neobosit și
entuziast muncitor și progresist. Și-a însușit o cultură
multilaterală având o frumoasă și bine dotată bibliotecă
personală, sculptată și pirogravată de el, cu foarte multe cărți
din străinătate în limbile germană, franceză și italiană. De câte
ori se odihnea picta, sculpta cu o plăcere deosebită. Avea ca
hobby, strângerea de obiecte sătești și agricole din toată țara cu
care a înființat un muzeu cu obiecte de creație săteascămeșteșugărească expuse în vitrinele special sculptate de el cu
spice de grâu și frunze de viță.
Doamna profesoară Ecaterina Gheorghiu mi-a trimis totodată,
revistele „Albina” și „Câmpul” care cuprind și activitatea
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Redăm și un fragment din scrisoarea profesoarei Maria Hogaș,
din Tecuci, soția celui de al doilea mare director al școlii, care
scrie pe 12.IV.1981:
„Mult stimate domnule Tudosie,
M-am hotărât să vă scriu câteva rânduri și să vă anunț că
doamna Ecaterina Gheorghiu a încetat din viață pe 15 ianuarie
1981, după cum scrie în ferparul pe care îl anexez și este
înmormântată lângă soțul său la Cimitirul „Eternitatea”.
Mi-a scris până în ultimul moment al vieții, când scrisorile erau
aproape indescifrabile de bătrânețe…
Era cu gândul mereu la Huși, la școala unde soțul său a muncit
și pe care a înălțat-o, în care învață acum 1500 de elevi în
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clădiri noi, cu laboratoare, câmpuri de experiență și o fermă de
producție de 30 de hectare ce aduce venituri de peste un milion.
De aceea, Constantin Hogaș v-a iubit mult și mi-a transmis
toată dragostea ce v-a purtat-o și v-a dat cu dedicație o parte
din cărțile scrise de el precum și altele pentru biblioteca
școlii…
… Vă doresc din suflet multă sănătate și spor la toate,
dumneavoastră și familie.
Maria Ing. Hogaș, Tecuci”
***
Ctitori ai Școlii Viticole hușene de acad. Valeriu D. Cotea
(publicat în mai multe reviste și ziare, în monografia Școlii, ediția centenară din
2008, precum și în volumul „În apostolatul unei frumoase profesii” de Avram
D. Tudosie, publicat în 2013)

Localităţile privilegiate de istorie se mândresc cu trecutul lor
înscris în file de cronici, dăltuit în monumente sau gravat în
plăci comemorative, precum şi cu înţelepciunea şi talentul
oamenilor săi.
Oraşul Huşi, menţionat în documentele şi izvoadele publicate
de episcopul Melchisedec, pr. Mihai Ștefănescu (1823-1892) şi
de către istoricul Gh. Ghibănescu (1864-1936), este vatra în
care s-au născut şi din care au plecat pe drumul cunoaşterii şi al
înfăptuirilor numeroase personalităţi de seamă, peste 300,
aurind orașul și podgoria Huși, cum spunea Mihai Ralea. De
acest oraş sunt legate nume cu mare rezonanţă în cultura şi
civilizaţia locului şi ale întregii ţări; D. Cantemir, Al. I. Cuza,
M. Kogălniceanu, N. Hortolomei, M. Ralea, M. Costăchescu, R.
Cernătescu, pictorii Ştefan Dumitrescu şi Adam Bălţatu, actorii
Al. Giugaru şi I. Florescu ş.a.
Dintre aşezămintele de învăţământ care au contribuit la
îmbogăţirea specificului locului, Şcoala de Viticultură „Dimitrie
Cantemir”, astăzi Colegiu Național Agricol, este, se pare, cea
mai reprezentativă. Înfiinţată la 15 ianuarie 1908, ctitoria este o
înfăptuire mai târzie a hotărârii istorice luată la primul Congres
Vitivinicol Judeţean din România ce s-a desfăşurat la Huşi, în
decembrie 1897.
Întemeierea Şcolii a fost sprijinită de marele matematician,
sociolog şi om politic Spiru Haret (1851-1912), pe atunci
ministru al instrucţiunii. A stăruit, în acelaşi scop, medicul şi
omul politic, senator şi prefect al judeţului N. Gh. Lupu (18761947). O importantă contribuţie şi-a adus, în fine, generalul Gh.
Teleman, senator de Fălciu şi erou al Războiului de
Independenţă, care a cedat pentru înfiinţarea acestui aşezământ,
localul, terenul și anexele care aparţinea Unităţii Militare de
Călăraşi al cărui comandant era. „Lor li se datoreşte” – cum se
exprima primul director Gh. Gheorghiu – în revistele „Albina”
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și „Câmpul”, „existenţa primului lăcaş de viticultură şi
vinificaţie pe meleagurile noastre, primul sprijin moral şi
tonifiant pentru podgorenii hușeni. Mulţumirea şi recunoştinţa
ce le vom purta se vor vedea prin rezultatele muncii noastre
până la sacrificiu”.
Înfiinţată cu numele de Şcoală de Viticultură şi Dogărie, şi apoi
Şcoală Inferioară de Viticultură „Dimitrie. Cantemir”,
aşezământul s-a adaptat şi a evoluat potrivit cu cerinţele vremii:
se transformă în 1925 în Şcoală Secundară de Viticultură;
devine Liceu Tehnic Viticol în 1947, iar în 1948, ca urmare a
reformei învăţământului, se transformă în Şcoală Medie
Tehnică Viticolă. În 1955, şcoala trece printr-o încercare mai
grea, devenind Şcoală Profesională şi de Maiştri Viticultori.
Abia după 11 ani (1966) revine la forma pe care o merită,
respectiv, de Liceu Agricol cu cinci profile, pentru ca în 1975 să
se numească Liceu Agroindustrial. Din 1990, se constituie
Grupul Şcolar Agricol format din: liceu cu şapte specialităţi
(horticultură, agricultură, mecanici agricoli, agenţi cu protecţia
plantelor, topografi, industria alimentară şi economie agrară);
şcoală profesională de meserii (mecanisme şi exploatarea
tractoarelor, horticultor pepinierist şi viticultor); şcoală
complementară (care pregăteşte horticultori). În 1993 vechea
școală de viticultură devine Colegiu Național Agricol revenind
la numele patronului său spiritual, Dimitrie Cantemir.
Numărul elevilor este un indicator edificator al evoluţiei acestui
aşezământ: de la 12 în 1908, actualul colegiu național pregăteşte
anual, peste 1000 de elevi. Numărul absolvenţilor de la
înfiinţare până în zilele noastre trece de 10000.
Baza materială, rod al unor acumulări şi stăruinţe este
constituită, în prezent, din patru clădiri de şcolarizare, două
cămine, două săli de sport și festivități, un microcomplexe de
vinificație modern, o pivniță-vinotecă nouă în care se pot
matura și învechi peste 5000 de hectolitri de vin, un muzeu
viticol, o vinotecă la dimensiune naţională dotată cu 30000 de
sticle cu vin din întreaga țară și din străinătate, o sală de
degustări și protocol, cu laboratoare și cabinete tehnologice.
Dispune de 30 de hectare de vie și o colecție ampelografică de
50 de soiuri.
Ferma didactică şi de producţie, sector obligatoriu pentru
întregirea procesului de instruire, de educaţie a elevilor şi de
experimentare, dispune, în prezent de o colecție de 50 de soiuri
și de o suprafaţă de 30 hectare de hectare de vie. Trebuie
remarcat și pe această cale la amploarea și renumele pe care îl
are școala, revenirea la cele 30 de hectare care le deţinea până în
1959 (când, pe 12 martie 1959, ferma a fost cedată IAS Huși, la
înființarea acesteia de către directorul adjunct al Școlii), ar
constitui un act reparatoriu cu efecte benefice pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de instruire, educare și de specializare
și de viaţă ale elevilor.
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Existenţa unei ferme didactice experimentale înseamnă, în
acelaşi timp, şi modalitatea cea mai potrivită şi eficientă pentru
a iniţia, întreprinde şi realiza cercetări pe măsura potenţialului
ştiinţific existent într-un astfel de aşezământ. Este o mândrie
pentru huşeni faptul că în 1927, la înfiinţarea Institutului de
Cercetări Agronomice al României (I.C.A.R., actuala Academie
de Științe Agricole și Silvice), se recunoştea prioritatea Şcolii
Viticole „Dimitrie Cantemir” în domeniul cercetării vitivinicole naționale, şcoală care a iniţiat şi întocmit „Primul mare
program zonal de activitate ştiinţifică vitivinicolă românească”
aprobat de Ministerul Agriculturii și ICAR (George IonescuSisești, directorul general și I. C. Teodorescu, adjunctul
acestuia, cu adresa nr. 88/1927) recunoscându-se astfel, oficial,
cercetările publicate la Huși de C. Hogaș, director al Școlii și
președinte al Camerei de Agricultură a județului Fălciu (19301935) și în lucrarea „Viile experimentale din România” (1937 și
1943).
Şcoala se poate mândri, de altfel, şi cu tot ce au creat „apostolii”
ei în decursul anilor. Nenumăratele trofee, exprimate în medalii,
premii şi diplome obţinute la diferite expoziţii şi concursuri
vitivinicole, dintre care, multe în organizare proprie, sunt
mărturii elocvente care atestă calitatea muncii, rezultat al
colaborării fecunde dintre cadrele didactice, absolvenți şi elevi.
Puţine şcoli din România pot prezenta un bilanţ atât de bogat de
lucrări de specialitate, începând cu articole de popularizare şi
terminând cu cărţi şi tratate unanim recunoscute.
Prin cadrele didactice şi absolvenţii săi şcoala vitivinicolă
huşeană se regăseşte şi în realizările unităţilor vitivinicole ale
podgoriei şi ale Moldovei (S.C. Vinişamp S.A. – fostul I.A.S.
Huşi, S.C. Vascovin S. A. – fostul I.V.V. Vaslui etc.) păstorite
de bravii absolvenți ai Școlii (T. Bejan, L. Văleanu), în
asociaţiile de viticultori şi în realizările cultivatorilor particulari
de viţă de vie.
O contribuţie însemnată a fost adusă de şcoală şi la stabilirea
sortimentului de viţă din podgorie şi centrele viticole apropiate
(Avereşti, Vutcani, Murgeni, Bohotin, Duda-Epureni, VăleniBerezeni, Iana-Puiești, Tutova ş.a.), la reconsiderarea și
revitalizarea unor vechi şi valoroase soiuri locale (Busuioaca de
Bohotin Huși și Zghihara de Huși) precum și optimizarea
tehnologiilor de cultura viței-de-vie şi de producere a vinurilor.
Suma acestor împliniri este rezultatul strădaniilor unui şir de
profesori, în succesiunea lor, care, prin nivelul pregătirii,
devotament, muncă şi dăruire, au transmis direct, sau prin elevii
lor, cunoştinţe, îndemnuri, pasiunea şi conştiinţa profesiei.
Cele 60 de cadre didactice, profesori şi ingineri, care îşi
desfăşoară în prezent activitatea în Colegiul Național Agricol
„Dimitrie Cantemir” din Huşi sunt constant preocupate de
devenirea Şcolii, prestigiul predecesorilor fiindu-le un îndreptar
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şi un îndemn. Din suita marilor nume care au contribuit
hotărâtor la devenirea şcolii huşene, alegerea noastră este
nevoită să se oprească doar la următoarele cadre didactice, al
căror aport s-a confundat cu renumele şcolii: Gh. Gheorghiu, C.
Hogaş, Gh. Bălţatu şi A .D. Tudosie. Şi dacă, poate şi alte
personalităţi ale şcolii, între care T. Volcov, Emil
Constantinescu, V. Moleavin, Constantin Mardare, Gh.
Pozdârcă ş.a. ar mai fi putut fi integrate încă în prezentul
material, lipsa unor date indispensabile ne-a zădărnicit intenţia.
G he or g h e Gh e or g hi u (1883-1927), a fost primul director
al şcolii (1908-1916) căruia viticultura moldavă şi cea huşeană,
în special, îi datorează recunoştinţă şi neuitare. Face studiile
superioare la Şcoala Românească de Agricultură de la
Herăstrău-Bucureşti. Venit de la Tecuci, oraşul său natal, îşi
pune în practică, la Huşi,
experienţa
profesională
acumulată, în prealabil, în
podgoriile
Nicorești
și
Odobeşti,
precum
şi
cunoştinţele dobândite la
specializarea efectuată timp
de un an la Klosterneuburg,
în Austria. Îndrăgostit de
profesie, G h. G he o r g h i u
iniţiază
şi
înfiinţează,
împreună cu foarte restrânsul
corp didactic şi sprijinit de
cei 10-15 elevi din acea
perioadă, primele plantaţii cu
viţe altoite ale şcolii, după
dezastrul produs de filoxeră. Aceste plantaţii din fermă, câmpul
didactic şi experimental au constituit modele pentru podgorenii
huşeni. Câmpul experimental viticol înfiinţat de el, printre
primele de acest gen din ţara noastră, este îmbogăţit cu plantaţii
pomicole şi cu un sector pepinieristic care asigură, parţial,
necesarul de material săditor viti-pomicol pentru Huşi şi,
probabil, pentru împrejurimi.
Amenajează, cu posibilităţi locale o cramă-pivniţă în vederea
valorificării optime a strugurilor pentru vin şi fondează prima
vinotecă şcolară cu vinuri din aproape toate podgoriile
Moldovei, donate de proprietari; tot lui i se datoreşte faptul de a
fi „turnat” (preparat), împreună cu cei de la firma Mott, prima
şampanie din vin de Huşi (1913). Înfiinţează un complex
laborator de viticultură şi vinificaţie care a constituit mult timp
un exemplu şi un privilegiu pentru elevi şi pentru toţi cei care
doreau să se instruiască la un nivel mai înalt. Biblioteca şcolii,
de asemenea, creaţia lui, constituia o permanentă şi valoroasă
sursă de informare pentru toţi doritorii de carte vitivinicolă din
interiorul şi din afara şcolii. Inginerul Gh. Gheorghiu, pe lângă
faptul că a fost un întemeietor, „mare director”, organizator și
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înălțător de şcoală s-a impus şi ca un strălucit profesor care
preda în mod creator elevilor săi. Prezent în revistele şi
publicaţiile de specialitate cu lucrări şi articole de popularizare
şi-a extins activitatea didactică cu mult peste hotarele şcolii.
Prin ansamblul acestei prestigioase activităţi Gh. Gheorghiu îşi
realizează crezul său declarat: „să pregătească viticultori
instruiţi, să deprindă podgorenii cu noul, să producă material
săditor antifiloxeric şi să ridice, prin exemple proprii, faima
vinurilor din Moldova de Mijloc”. Această profesiune de
credinţă şi-a găsit de altfel cuvenita-i confirmare în omagiul
continuatorilor: inginerul Gh. Gheorghiu „…prin creaţia sa, prin
prestanţa şi dăruirea cu care şi-a imprimat principiile şi
credinţele în profesie, este întemeietorul” (C. Hogaş – Revista
„Viața Agricolă”).
C on st a nt i n H o g a ş (1885-1976), născut în comuna Smulţi
din fostul judeţ Covurlui, fiul lui Gheorghe şi Maria Hogaş,
ţărani răzeşi veniţi aici de prin părţile Maramureşului, a fost
atras încă din copilărie spre învăţământul agricol. Urmează, pe
rând, Şcolile de Agricultură de la Braniştea şi Armăşeşti, după
care se înscrie şi frecventează cursurile Secţiei de Ştiinţe
Agricole de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. După
absolvire, este trimis la specializare, timp de cinci ani, la
recunoscute şcoli vitivinicole din străinătate (Padova – Italia,
Montpellier – Franţa şi Klosterneuburg – Austria). Reîntors în
ţară, inginerul C. Hogaş îşi consacră aproape întreaga activitate
Şcolii Viticole de la Huşi. Numit director la 1 iunie 1918,
continuă, fără întrerupere, eforturile şi preocupările înaintaşului
său, timp de 25 de ani, ca profesor şi director. Duce o muncă
asiduă pentru reconstrucţia şi extinderea şcolii, afectată, în
parte, în timpul războiului (1916-1918). Înfiinţează prima
colecţie ampelografică din Moldova alcătuită iniţial din 33 de
soiuri. În perioada 1936-1945 sub conducerea sa şi în
colaborare cu cooperativa podgorenilor huşeni şcoala se
îmbogăţeşte prin construcţia unei crame-pivniță de 30 de
vagoane, considerată şi în prezent una din marile atracţii
arhitectonice ale podgoriei și țării. Fiind o bună perioadă de
timp şi preşedintele Camerei de Agricultură a judeţului Fălciu,
înfiinţează Societatea Agronomilor din acest judeţ, precum şi
Societatea Elevilor şi Absolvenţilor Şcolii „D. Cantemir”,
ambele cu mare influenţă socio-profesională în zonă. Prima
staţie de avertizare a manei viţei de vie, care este tot creaţia lui,
îi consolidează şi mai mult personalitatea şi penetraţia în
cercurile ştiinţifice româneşti şi străine. Militează şi reuşeşte ca
numărul elevilor şcolarizaţi anual, din care majoritatea cu burse,
să ajungă de la 12 în 1908 la 30. Recunoscut pentru atitudinea
sa profesional-ştiinţifică, C. Hogaş participă ca delegat al ţării la
numeroase
manifestări
tehnico-ştiinţifice
(congrese,
simpozioane, concursuri de vinuri, expoziţii etc.) organizate sau
patronate de Oficiul Internaţional al Viei şi Vinului (OIVV). Pe
lângă activitatea didactică, de conducere şi cea practică, C.
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Hogaş a desfăşurat şi o amplă activitate științifică și
publicistică. Elaborează peste 50 de articole şi lucrări de
specialitate, dintre care se impun a fi citate: „Tratat de
viticultură” în două volume (în colaborare); „Analiza terenurilor
viticole din podgoria Huşi”; „Redescoperirea şi rebotezarea
varietăţii Busuioacă de Bohotin de Huşi de la origine şi până în
prezent”; „Portaltoi viticoli din regiunea Huşi”; „Elaborarea
primelor vițe hibride din România (1919-1955)”; „Camera
Agricolă Fălciu și aportul
Școlii de Viticultură din
Huși” (1935); „Anuarul
Școlii de Viticultură”
(1927).
Datorită
numeroaselor
sale
înfăptuiri
larg
cunoscute şi a multor
altora rămase în anonimat,
C. Hogaş este considerat
printre artizanii care au
pus
bazele
cercetării
ştiinţifice
și
ale
învăţământului vitivinicol
românesc. Primii hibrizi
de viță-de-vie creați de C.
Hogaș la Școala Viticolă au fost publicați în volumul „Cercetări
viti-vinicole la Huși” (1965), „În apostolat 1918-1966” ș.a.
Un gest care nu poate fi uitat, pe care mi-l reamintesc cu
emoţie, este şi acel dar pe care C. Hogaş 1-a făcut, prin
subsemnatul, Facultăţii de Horticultura de la Iaşi, căreia i-a
oferit volumele marii opere mondiale „Tratatului de
Ampelografie” semnat de marii specialiști, P. Viala şi V.
Vermorel.
A iubit şcoala, a luptat şi a reuşit, prin muncă şi comportare, să
creeze în jurul său o atmosferă lucrativă şi de emulaţie, un
confort colegial. De altfel, avem convingerea că nu întâmplător
Nicolae Iorga a vizitat școala în 1931 însoțit de miniștri G.
Ionescu-Sisești, N. Gh. Lupu, Mihai Ralea și I. C. Teodorescu
cu care prilej s-a exprimat: „…Școala s-a născut şi trăieşte
pentru podgorie şi podgoria străluceşte prin şcoală”. Pentru
meritele sale deosebite, la 90 de ani ai vieţii, a fost onorat,
printre alte distincţii, cu titlul de membru de onoare al Oficiului
Naţional al Viei şi Vinului.
G he or g h e B ăl ţ at u (1905-1978) provenea dintr-o familie de
agricultori hușeni cu puţine posibilităţi materiale. Absolvă, în
1923, Şcoala Viticolă din Huşi, cu calificativul „eminent”. În
1928, intră prin concurs şi devine bursier al Şcolii Medii de
Viticultură din Chişinău. Urmează cursurile Facultăţii de
Agronomie din acelaşi oraş, pe care o absolvă în 1937, cu
calificativul „foarte bine”. Este trimis, după selecție, la
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specializare și doctorat la Geisenheim-Germania, unde este
preocupat mai ales de probleme stringente de microbiologie a
vinului. Dintre cercetările întreprinse aici, un loc de primă
importanţă îl are studiul intitulat: „Mycoderma sunt
Saccharomycete veritabile”, pe care îl finalizează, îl prezintă şi
îl susţine în 1940, ca teză de doctorat sub conducerea acad.
Traian Săvulescu. Rezultatele cercetărilor sale în acest domeniu
au constituit un adevărat eveniment ştiinţific care a depăşit, prin
importanţă, graniţele ţării. În urma acestui studiu, clasificarea
levurilor din vin, stabilită de
studiul lui Stelling - Dekker,
publicată la Jena şi adoptată pe
plan mondial, a fost complet
rectificată. Faţă de valoarea şi
amploarea acestor cercetări,
recunoscute
pe
plan
internaţional, în ţară Gh.
Bălţatu a fost, din nefericire,
mai puţin cunoscut şi apreciat
decât merita. În 1939, când
revine în ţară, a fost numit
profesor la Şcoala Viticolă din
Miniş-Arad, pentru ca, după
un an, să fie transferat la
Şcoala Viticolă din Huşi unde,
din 1946 şi până în 1954 a funcţionat ca profesor şi director. În
1955, optează pentru postul de lector universitar la Facultatea
de Horticultura de la Iaşi unde a predat cursurile de Viticultură
şi Ampelografie. În 1959, ocupă, prin concurs, postul de
conferenţiar, iar în 1964 de profesor la Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iaşi. În 1969, a fost pensionat, devenind profesor
consultant și conducător de doctorat.
Ca profesor şi director la Huşi a desfăşurat o activitate
prodigioasă. Înscriindu-se pe linia înaintaşilor săi a înfiinţat o
colecţie de soiuri nobile pe rădăcini proprii, pentru testarea
rezistenţei acestora la filoxeră. Împreună cu C. Hogaş creează şi
studiază în cultură comparativă, forme noi de viţă-de-vie nobilă
obţinute prin hibridări sexuate de C. Hogaș între 1919-1945.
Studiul comportării acestora l-a efectuat atât pe hibrizi altoiţi cât
şi în formă nealtoită, pe rădăcini proprii.
În 1943, Gh. Bălțatu sprijină construirea unui laborator
vitivinicol în școală, după Proiectul național al construcției
ocoalelor agricole, clădire în care, din 1966 se adăpostește
Muzeul Viticol al Școlii și Podgoriei.
În condiţiile riscante, dictate de împrejurările survenite după
1944, continuă să sprijine activitatea vitivinicolă a Episcopiei
de Huşi, pe care înaintaşii săi Gh. Gheorghiu şi C. Hogaş au
îndrumat-o cu multă dăruire. În 1975 – la propunerea prof.
Avram D. Tudosie – înființează cu arhimandritul Mina
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Dobzeu, prima vinotecă în cadrul Episcopiei, desființată mai
apoi de urmașii săi.
Reconstituirea vinotecii
În toamna anului 1948, în prezența și la sugestia fostului
director prof. C. Hogaș, ducerea și colectivul școlii din acea
vreme au hotărât reînfiinţarea vinotecii şcolii, distrusă a doua
oară de ororile celui de al Doilea Război Mondial. Gh. Bălțatu
dezvoltă şi echipează cu mijloace noi staţia de prognoză şi
avertizare din podgoria Huşi; pe baza unor studii proprii,
construieşte şi pune la dispoziţia unităţilor viticole un disc-ghid
ce îi poartă numele pentru prognozarea şi combaterea bolilor
viţei de vie.
Sprijină, îndrumă şi efectuează direct acţiunea de raionare şi
microraionare a soiurilor de viţă de vie din podgoriile din
mijlocul Moldovei. Preocupat de pregătirea cadrelor de
viticultori şi oenologi, elaborează, în colaborare, mai multe
manuale, dintre care reţin atenţia „Tăierea viei” şi „Vinificaţia
şi chimia vinului”. Lansează şi multiplică „Cărţi cu perforaţii”
pentru însuşirea mai uşoară a cunoştinţelor din domeniul a 14
discipline (viticultură, ampelografie, pomicultură, entomologie,
botanică etc.). Cele peste 50 de lucrări ştiinţifice şi articole
publicate, la care se adaugă opt invenţii şi două inovaţii, toate
brevetate, rămân pentru posteritate embleme ale unei valoroase
activităţi.
***
Aici, în textul academicianului Valeriu D. Cotea se impune
adăugată următoarea realizare prioritară:
Cât privește hibrizii de noi soiuri de vițe creați de C. Hogaș
între 1919-1945 și îngrijiți în comun de Gh. Bălțatu (19451955), descriși și publicați de Gh. Bălțatu (ca singur autor) în
revista „Grădina, via și livada” nr. 11/1953 și nr. 4/1955, se
impune adăugat ca prim autor C. Hogaș, așa cum am procedat
noi (A. D. Tudosie, Vs. Moleavin și Gh. Moraru) la
republicarea acestor materiale în revista „Tradiții și năzuințe”
nr. 21-22/1980 (pp. 199-204), monografiile aniversare ale Școlii
din 1978, 1980, 1983, 1993, 2003, 2008, 2009 și 2013 sub titlul
„Unele probleme ale cercetării științifice în viticultura
Moldovei abordată de prof. ing. C. Hogaș și urmașul său, prof.
univ. dr. Gh. Bălțatu.
Articolul „Soiuri noi de viță-de-vie, create la Huși” de C.
Hogaș, a fost extras de noi din „Studii și cercetări viticole la
Huși” (1919-1965 de 174 pagini) și din lucrarea „Pe drumul
adevăratei chemări” (1918-1966 de 112 pagini) și confruntat cu
cel înaintat de C. Hogaș MAD și ICAR București cu adresa
795/12 decembrie 1936, și conform cu răspunsul nr. 88/1937.
Articolul respectiv, „Soiuri noi de viță de viță-de-vie create la
Școală de Viticultură din Huși” a fost prezentat de C. Hogaș și
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în plenul Sesiunii jubiliare din 7-8 iunie 1958 la sărbătorirea
semicentenarului Școlii Viticole 1908-1958 (condus de patriotul
hușean acad. Mihai Ralea, vicepreședinte al Consiliului de Stat
și prof. univ. Bucur Șchiopu, ministru IAS).
Același articol-studiu de mai sus, este rezumat de C. Hogaș și
în „Tratat de viticultură” (publicat în 1937), la capitolul
„Obținerile românești de soiuri noi de viță-de-vie, pentru prima
dată în țara noastră, după Obținerile franceze, italiene, elvețiene
și rusești”.
Întrebându-l personal pe C. Hogaș cum explică că valoroasa sa
lucrare „Soiuri noi de viță-de-vie românești” publicată în
revista Grădina, via și livada” nr. 4/1955 și „Busuioaca de iarnă
(în loc de Busuioaca de Huși)” în revista „Grădina, via și
livada” nr. 11/1953 nu îi poartă paternitatea sa ca autor.
Cu mărinimia și superioritatea sa, dintotdeauna C. Hogaș, a
evitat cu greu adevărul bine știut, susținând „formal” că numai
conducătorul Revistei „Grădina, via și livada”, prof. G. C., a
putut interveni, schimbând adevărul cu care C. Hogaș s-a luptat
toată viața …
Cu acad. prof. G. C., conducătorul revistei, C. Hogaș a mai avut
și alte discuții și schimbări nejustificate de idei, dovedindu-se a
fi un om fără scrupule, dușmănos și răzbunător, un neschimbat
și neclintit adversar „patologic” al cercetărilor hușene din toate
generațiile.
Cred că acad. prof. G. C. a „executat” asemenea schimbări,
nedrepte și necuviincioase, întrucât, pe 18 decembrie 1968,
când am susținut teza mea de doctorat la catedra de viticultură,
a avut o ieșire explozivă numai când am amintit că primele
cercetări vitivinicole din România s-au făcut de C. Hogaș la
Huși și de I. C. Teodorescu și Dionisie Bernaz la București
(conform și adresei ICAR nr. 88/1927). Norocul meu a constat
în faptul că toți ceilalți colegi din catedră, ca T. Martin, D. D.
Oprea, V. Dvornic, N. Pomohaci și decanul Nicolae Ghena l-au
„atacat” drastic, părăsind adunarea colectivului de catedră.

transferat la Şcoala de Viticultură „D. Cantemir” din Huşi, la
care este profesor şi, în anumite intervale de timp, director. Îşi
susţine, în 1971, teza de doctorat intitulată „Studierea producerii
diversificate a materialului săditor viticol pe rădăcini proprii,
pentru extinderea viilor indigene”,
lucrare întocmită sub îndrumarea
marelui profesor și academician
Teodor
Martin.
Amprenta
personalităţii sale, în şcoală şi în
afara ei, este unanim recunoscută.
Replantează
şi
reînnoieşte
colecţia ampelografică cu 50 de
soiuri nobile la care adaugă şi o
colecţie de 10 soiuri de viţe
portaltoi. Sub îndrumarea sa se
efectuează
lucrările
de
modernizare a plantaţiilor viticole
ale şcolii, care au constituit
modele pentru unităţile viticole din podgorie şi împrejurimi.
Contribuie substanţial la stabilirea listei soiurilor de viţă
roditoare recomandate şi autorizate pentru cultură în arealele
viticole aflate sub „influenţa tehnică” a şcolii. Tot sub
îndrumarea şi cu priceperea sa extinde și modernizează, într-o
formă originală, vechea cramă-pivniţă, cu vinotecă proprie,
construită din 1936. Stăruie şi reuşeşte să înfiinţeze un nou
microcomplex vinicol de 25 de vagoane cu o nouă vinotecă de
talie națională, de 10 vagoane și o sală-laborator analitic și de
prezentare şi degustare a vinurilor la un nivel modern, cum rar
poate fi întâlnit și la alte unități. Are marele merit de a fi adunat,
împreună cu colegii și înaintașii, în cele două vinoteci circa
30.000 de sticle cu vinuri reprezentative, începând cu recolta
anului 1948 şi terminând cu cele din recolta anului 1994, anul
trecerii sale la pensie. Vinurile din aceste adevărate „biblioteci”
s-ar putea afirma că reprezintă o parte din trecutul, prezentul şi
viitorul şcolii, model şi îndemn pentru generaţiile care vor
urma. Datorită marelui patriot hușean, Mihai Ralea, vinoteca
școlii a fost dotată cu vinuri din toate podgoriile țării devenind
astfel prima vinotecă națională a României.

***
Avram D. Tudosie, este o altă personalitate care trebuie
înscrisă în rândul ctitorilor, ca un harnic, pasionat, devotat şi
vrednic continuator al tradiţiilor Şcolii „Dimitrie Cantemir” din
Huşi. Absolvent din 1956 al Facultăţii de Horticultură și
Viticultură de la Bucureşti, Este: încadrat ca inginer viticol şi îşi
desfăşoară activitatea până în 1959 la fostul I.A.S. Iveşti, unde
înfiinţează un punct experimental viticol unde își „montează” și
lucrarea de doctorat. În acelaşi an este transferat, prin concurs,
ca cercetător la Staţiunea Experimentală Vitivinicolă Odobeşti,
unde deţine şi funcţia de director până în 1964. Aici, pe lângă
activitatea de cercetare, desfăşoară şi o activitate didactică în
cadrul Şcolii de Viticultură din aceeaşi localitate. În 1964, este
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Este, de asemenea, iniţiatorul şi realizatorul muzeului
vitivinicol huşean, socotit un adevărat aşezământ național în
care se concentrează munca, priceperea, meşteşugul şi dragostea
podgorenilor de-a lungul timpurilor.
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Distrugerea sistemul
istemul de învăţământ din
României
Nicolae SAVIN – București
Atunci când vorbim de războaie
ie mulţi dintre noi ne
ducem imediat cu gândul la războaiele convenţionale, la
arme, la săbii, săgeţi, armuri sau mai nou la armele de foc,
artilerie sau armele de distrugere în masă.

D

ideologiile şi programele politice bune şi cele rele
r
pentru
viitorul şi destinul ţării lor.
Dacă nu se face cu adevărat o reforma solidă în învăţământul
românesc viitoarele generaţii
ii de rom
români vor fi unele de
ignoranţi şi de tineri slab pregătiţi şi instruiţi ce vor constitui
doar mâna de muncă ieftină pentru ţările din vestul Europei.
Oare nu asta s-a gândit de la bun început?
nceput?

LOCUL ŞI ROLUL FAMILIEI
FA
ÎN
PROCESUL EDUCAŢIONAL
EDUCAŢIONA

ar încă din cele mai vechi timpuri s-au
au practicat şi altfel
de războaie,
ie, nişte războaie invizibile dar cu nişte
consecinţe
uneori
catastrofal
de
vizibile.

În trecut, dacă voiai să răpui definitiv un popor, o puteai face
prin impunerea unei noi religii dacă duşmanul tău era de al
alt cult
religios, prin impunerea unei culturi complet diferite, dar cel
mai simplu era să distrugi elita acelui popor şi astfel îi
distrugeai cunoaşterea şi sistemul de învăţământ. Dacă vrei să
distrugi o ţară, atunci ucide-ii sistemul de învăţământ. În
România, începând cu sfârşitul celui de-al
al doilea război
mondial s-a întâmplat şi una şi altăâ:: ruşii şi comuniştii ne-au
ne
distrus elita pe care au declarat-oo duşman al clasei şi au
întemniţat-o şi ucis-o, iar sistemul de învăţământ implementat a
fost oarecum adaptat după modelul sovietic.
istemul de învăţământ românesc din timpul
Chiar şi aşa, sistemul
comunismului tot mai reuşea să scoată copii bine instruiţi chiar
dacă totul era făcut în limitele tiparului ideologiei comuniste şi
s-a dovedit până la urma eficient în felul lui.
Acum însă, după aşa-zisa revoluţie din 1989, România suferă de
un grav handicap al sistemului de învăţământ. Reforme care nu
a fost duse până la capăt niciodată, prost concepute şi prost
aplicate, au fost elaborate practic în fiecare guvernare şi toate
aceste schimbări fără coadă şi fără cap
ap au creat o confuzie şi o
destabilizare şi mai mare în învăţământul românesc.
Distrugerea şi destabilizarea învăţământului românesc nu este
un lucru întâmplător. Asta s-aa dorit de la bun început, încă de la
aşa zisa revoluţie s-a dorit distrugerea sistematică
atică a industriei,
economiei, sistemului de sănătate şi a sistemului de învăţământ
dinn România pentru că toate aceste lucruri fac ca această ţară şi
locuitorii săi (care vor mai rămâne) să fie mai uşor de controlat.
Dacă vrei să distrugi o ţară, atunci ucide--i sistemul de
învăţământ. Cum? O populaţie cu o educaţie slabă va vedea
prea târziu ce i se plănuieşte de către o clasă politică ce este
coruptă şi trădătoare de ţară până în măduva oaselor, o clasă
politică ce este aservita şi vândută ocultei mondial
mondiale şi
intereselor străine de această ţară numită România.
O populaţie cu o educaţie slabă nu va avea un nivel bun de
pregătire şi de instruire şi astfel nu va putea ocupa decât funcţii
şi poziţii în pătura de jos a societăţii (neoficial
neoficial vor deveni sclavi
înn societate datorită slabei lor pregătiri şi instruiri intelectuale şi
profesionale).
Un popor cu un sistem de învăţământ slab nu va avea
capacitatea de a se maturiza politic şi nu va putea distinge dintre
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Alexandra HARN
HARNAGEA – Huși
"Dacă copiii ar creşte aşa cum se arată
(la început), am avea doar genii."
(Goethe)

Actualmente despre educaţie se vorbeşte mult şi la toate
nivelurile, în procesul educaţional sînt antrenaţi diferiţi
factori: familia, şcoala, comunitatea
munitatea etc.
ontribuţia acestora este foartee valoroasă, însă ponderea
cea mai mare a influenţelor le revine părinţilor (sau
persoanelor care îi înlocuiesc) şi familiei în întregime.
Or, familia realizează o acţiune sinergetică asupra copilului.
Influenţa ei are o putere considerabil mai mare decît suma
influenţelor fiecăruia dintre membrii acesteia.
Încă Platon în "Protagor" şi Aristotel în "Politica", iar mai
tîrziu Jan Amos Comenius menţionau că actul educaţional va fi
eficient doar atunci când familia, şcoala şi societatea îşi vor
unifica eforturile.
rturile. Chiar şi în cadrul unui parteneriat educaţional
eficient familiei îi revin, totuşi, cele mai relevante funcţii:
Asigurarea condiţiilor favorabile pentru securitatea şi
dezvoltarea psihofizică a copilului;
• Crearea mediului relaţional caree ar influenţa direct
socializarea copilului;
• Crearea unui climat psihologic favorabil pentru
satisfacerea trebuinţei
buinţei de respect de sine a copilului şi a
condiţiilor oportune pentru explorarea
sinelui/autocunoaştere;
• Încurajarea tentaţiei
ţiei copilului pentru autoeducaţie;
• Oferirea unor modele relaţionale şi comportamentale.
Familia ocupă locul central în viaţa copilului: aici el îşi
trăieşte primii ani, află informaţiile iniţiale, însuşeşte valorile,
începe să descopere lumeaa şi pe sine, acumulează şi simulează
modele de comportament, care îi determină ulterior
personalitatea.
Educaţia în familie constă dintr-un
un ansamblu de acţiuni
sistematice orientate spre formarea şi dezvoltarea calităţilor
intelectuale, morale şi fizicee ale copilului, acţiuni care încep să
fie realizate odată sau chiar înainte de conceperea lui.
Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult) familia
este mediul
diul natural cel mai favorabil pentru formarea,
dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurând
ând condiţii de securitate şi
protecţie, atât fizică cât şi psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici
se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul de sine. Cei
"şapte ani de acasă", ca şi lipsa lor, marchează destinul fiecărui
om. Dacă în familie nu doar s-aa vorbit despre cele sacre, despre
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adevăr, bine, frumos, dragoste, respect, toleranţă, ci copilul a şi
simţit cum e să fii iubit, a fost obişnuit să manifeste dragoste
faţă de cei dragi, să-ii respecte pe cei mai în vârstă, să spună
adevărul, ştiind căă va fi tratat cu îngăduinţă, să aprecieze binele
şi frumosul, să se îngrijească de cele sacre, acest copil va creşte
iubitor, politicos, tolerant, responsabil. Dacă copilul va participa
la elaborarea bugetului familiei, împreună cu părinţii va
determina priorităţile,
riorităţile, va distribui respectiv veniturile, le va
completa, în măsura posibilităţilor sale, acesta va şti să
să-şi
gestioneze cu mai mult succes în viitor propriile afaceri.
Astfel, rolul familiei în formarea omului este unul primordial.
în familie copilul va fi învăţat şi deprins:
• să iubească, să compătimească, să uite de orgoliu şi să se
dăruiască celor apropiaţi;
• să păstreze anumite tradiţii;
• să înţeleagă corect şi să respecte autoritatea părinţilor, care
servesc drept model comportamental,
ental, respectând anumite
reguli, manifestând autodisciplină, responsabilitate;
• să-şi
şi formeze un simţ sănătos al proprietăţii private,
punând preţ pe muncă în calitate de izvor al tuturor
bunurilor.
Retrospectiva în istoria familiei denotă un rapo
raport de
intercondiţionare între calitatea relaţiilor familiale şi gradul de
organizare şi funcţionare a societăţii. Familia este considerată
nu drept un grup independent, ci un subsistem al societăţii "celula ei de bază". De la începuturi şi până în prezen
prezent familia
rămâne a fi dependentă de societate
tate în virtutea principiului
conexiunii dintre sistem şi macrosistem. Prin familie indivizii se
integrează în societate, familia constituind, în esenţă, temelia
acesteia.
Calitatea familiei asigură progresul durabil
urabil al unei civilizaţii.
Această concluzie este confirmată de studiul realizat de
antropologul britanic John D.Unwin, care a cercetat peste 80 de
civilizaţii dispărute pe parcursul a 4 mii de ani, fiecare dintre
acestea afirmându-se printr-un
un ansamblu dde reguli
conservatoare, celor cu referire la familie revenindu
revenindu-le rolul de
bază. Pe măsură ce familia era afectată de liberalizarea
valorilor, ea pierdea statutul său de odinioară. Concomitent
civilizaţia intra într-un
un declin ce îi accelera dispariţia.
Conceptul de "familie model" presupune uniunea a doi
părinţi (de sex opus), care menţin relaţii responsabile, au copii
bine crescuţi, locuiesc împreună în aceeaşi locuinţă. Familia
model este independentă economic, responsabilă social,
respectă legile şi normele societăţii din care face parte.
Fiecare dintre noi ajunge să fie membru al unei familii prin
naştere, adopţie etc. în funcţie de circumstanţe familia noastră
poate fi una permanentă sau temporară, mare sau mai mică,
întrunind o singură sau mai multe generaţii, cu un singur sau cu
ambii părinţi, locuind împreună sau separat, cu sau fără bunici
etc. Fiecare familie moşteneşte o zestre materială şi spirituală pe
care o păstrează, o consolidează şi o transmite generaţiilor
descendente. Virtuţile şi viciile membrilor unei familii creează
imaginea acesteia. Familiile cu tot ce le caracterizează formează
comunitatea, îi oferă un colorit specific. Bunăstarea familiilor
formează bunăstarea societăţii.
Deci, comunitatea unor familii sănătoase ne poate salva de
sărăcie şi injustiţie, asigurând perpetuarea civilizaţiei umane.
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VALENŢELE FORMATIVE ALE UTILIZĂRII
JOCULUI LOGICO- MATEMATIC ÎN
ACTIVITĂŢILE MATEMATICE
Tatiana BOȚU - Huşi
Pentru sporirea eficienţei lecţiilor cu continut matematic
pentru preîntâmpinarea eşecului şcolar, eliminarea
supraîncărcării este necesar a introduce în lecţie elemente
de joc prin care sa se îmbine într-un
într
tot armonios atât
sarcini si functii specifice
ecifice jocului, cât şi sarcini si funcţii
specifice învţăturii.
ocul logico- matematic utilizat cu cu măiestrie creează un
cadru organizatoric care
favorizează dezvoltarea curiozităţii şi interesului copiilor
pentru o anumită temă, a spiritului de investigaţie şi formarea
deprinderilor de folosire spontană a cunoştinţelor dobândite,
relaţii de colaborare, ajutor reciproc, integrarea copilului în
colectiv.
Prin intermediul jocului logico-matematic
matematic
aceştia îşi
îmbogăţesc experienţa cognitivă, învaţă să
manifeste o
atitudine pozitivă sau negativă fata de ceea ce întâlnesc, îsi
educă voinţa şi pe aceasta bază formativă îsi conturează profilul
personalitaţii.
Bucuria succeselor măreşte încrederea în fortele proprii,
promovează progresul intelectual al celui
cel care învaţă.
Prin folosirea jocului logico-matematic
matematic se poate instaura un
climat favorabil conlucrării fructuoase între copii în rezolvarea
sarcinilor jocului, se creează o tonalitate afectivă
pozitivă de întelegere, se stimulează dorinţa copiilor de a-şi
a
aduce contribuţia proprie.
În jocul logico-matematic
matematic educatoarea poate sugera copiilor
să încerce să exploreze mai multe alternative, se poate integra în
grupul de preşcolari în scopul clarificării unor direcţii de
acâiune sau pentru selectarea celorr mai favorabile soluţii.
Prin intermediul jocului logico –matematic
matematic se pot asimila noi
informaţii, se pot verifica si consolida anumite cunostinţe,
priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi cognitive,
afective şi volitive ale preşcolarilor.
Prin
n mobilizarea specială a activităţii psihice jocul logicologico
matematic devine terenul unde se pot dezvolta cele mai
complexe şi mai importante influenţee formative:
formative
- se creează preşcolarului posibilitatea de aa-şi exprima
gândurile şi sentimentele; îi dă prilejul
lejul
să-şi afirme eu-l, personalitatea;
-stimulează
stimulează cinstea, răbdarea, spiritul critic şi autocritic,
stăpânirea de sine;
-prin
prin joc se omogenizează colectivul grupa, copilul este obligat
să respecte iniţiativa
colegilor şi să le aprecieze munca, să le rec
recunoască rezultatele;
-trezeşte
trezeşte şi dezvoltă interesul copiilor faţă de învăţătură, faţă de
şcoală fată de matematică;
-contribuie
contribuie la dezvoltarea spiritului de ordine, la cultivarea
dragostei de muncă, îl
obişnuieşte cu munca în colectiv;

J

Lohanul nr. 33, martie 2015

Pedagogie
-cultivă curiozitatea
tea stiinţifică, frământarea, preocuparea pentru
descifrarea necunoscutului;
-trezeşte emoţii, bucurii, nemulţumiri.
Jocurile logico-matematice urmăresc cultivarea unor calitaţi ale
gândirii şi exersarea unei logici elementare. În cadrul
orgănizării jocului logico-matematic
matematic trebuie să ţinem seama de
a realiza un echilibru perfect între procesele afective, cele
cognitive şi voliţionale, pentru ca preşcolarii să
să-şi dezvolte
interesele de cunoaştere, astfel ceea ce le place pot realiza cu
multă uşurinţă. Viitorii
torii şcolari trebuie să cunoască bine
dimensiunea pieselor logice sau a figurilor geometrice, să
descrie proprietăţile lor geometrice.
În toate circumstanţele este nevoie de pasiune, de acel ,,foc ce
mistuie şi preajmă şi purtător”, după cum afirma Luci
Lucian Blaga,
deoarece munca cu omul nu poate fi pe deplin eficientă, dacă nu
vom ţine seama că fiecare copil are ceva bun în el, ceva ce îl
poate înălţa spre soare şi că, prin felul nostru de a fi, prin arta de
a lucra cu el, putem să-ll ajutăm pentru adaptare
adaptarea la viaţa şcolii
şi activitatea din clasa pregătitoare.
Bibliografie:
Moţ, Cornelia, Lazăr, Lucia, Lazăr, Camelia, Ilie Elena, Berbeceanu, Gabriela,
Ghid orientativ pentru aplicarea curriculum-ului
ului în învăţământul preşcolar 33
6/7 ani, Editura Artera Dana, 2008;
Dima, Silvia, Pâclea, Daniela, Ţârcă, Elena, Jocuri logico--matematice, pentru
preşcolari şi şcoalri mici Editată de Revista Învăţământ Preşcolar, Bucureşti,
1998.

Cum să ne creştem copiii fără ţipete şi fără
pedepse
Uneori vrem să ţipăm
m la copii. Este o reacţie provocată
de sentimentul de frustrare sau altă emoţie intensă atunci
când copiii fac o scenă sau au o izbucnire nervoasă.
nervoasă
ar cei mai mulţi dintre noi ştim că vocea ridicată şi
pedepsele afectează respectul de sine al copilului şi
încrederea lor în noi, le dezvolta mecanisme de
adaptare nesănătoase şi îi face să reacţioneze şi mai urât pe
viitor.
În schimb, educarea copiilor cu blândeţe şi cu limite sănătoase
îi va ajuta să devină adulţi încrezători şi sănătoşi emoţional şi va
face ca viaţa de părinte să fie o experienţă mai uşoară.
Acest articol oferă câteva perspective şi metode de a educa
copiii fără ţipete şi fără pedepse. În prima jumătate sunt câteva
sfaturi despre cum putem noi, în calitate de părinţi, să devenim
mai echilibraţi
ibraţi şi să nu mai reacţionăm emoţional; în a doua
jumătate sunt metode ce pot fi aplicate în viaţa de zi cu zi în
relaţia noastră cu copii, pentru a-ii ajuta pe ei să devină mai
încrezători şi mai puţin predispuşi la izbucniri emoţionale.

D

Fii blând cu tine însuţi şi poartă-ţi de grijă
Cu cât avem mai mare grijă de noi înşine, cu atât ne vom
respecta mai mult şi propriile nevoi şi limite. Dacă ne simţim
obosiţi şi lipsiţi de energie, va fi mult mai greu să facem faţă
izbucnirilor nervoase ale copiilor. În plus: cu cât suntem mai
împăcaţi cu propria persoană, cu atât ne vom simţi mai puţin
vinovaţi când facem “greşeli” sau când nu facem lucrurile “cum
trebuie”.
Aşa că, pe lângă ritualurile de îngrijire personală că meditaţia,
rugăciunea, yoga, sportul (şi/sau
au orice altceva funcţionează!),
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vorbeşte cu tine însuţi aşa cum ai vorbi cu propriul tău copil, nu
ca un critic aspru. Recunoaşte-ţi
ţi sentimentele, indiferent cât de
stupide şi iraţionale ar părea. Dacă le accepţi şi le iubeşti, vor fi
eliberate, în loc să rămână blocate în tine însăţi.
Respectă-ţi propriile limite
Copiii depăşesc limitele prea des şi prea mult pentru că, de
multe ori, le permitem noi. Dar la un moment dat ne vom pierde
răbdarea. Este de înţeles: uneori nu spunem “nu” pentru a evita
“un spectacol”, sau pentru că vrem să fim părinţi “buni”. Însă,
parte din munca de părinte este să stabilim nişte limite
sănătoase. Să-ţi
ţi iubeşti copiii nu înseamnă să le dai tot ce vor de
câte ori vor. Şi dacă eşti ferm în decizia ta, pe viitor vei avea
parte de tot mai puţine “spectacole”.
Trebuie să ai aşteptări realiste
Când ieşim cu copiii în locuri publice, nu ne putem aştepta ca ei
să se comporte ca nişte adulţi. Un copil nu va sta locului o oră
ca un adult.
Deşi este foarte bine că îţi doreşti să ieşi cu copiii, nu trebuie să
uiţi că trebuie să se bucure şi ei de această experienţă. De aceea
trebuie să ne propunem să nu ne simţim jenaţi, ofensaţi sau
vinovaţi pentru reacţiile lor. Când renunţăm la aşteptările
nerealiste, întreaga experienţa va fi mult m
mai plăcută şi pentru
noi.
Nu proiecta propriile
ile temeri asupra copilului tău
Când ne facem griji pentru comportamentul copiilor sau ne
temem că vor deveni agresivi în anumite situaţii, ei ne vor simţi
energia negativă şi se vor conforma acesteia. Dacă un ccopil
începe să creadă că e “rău”, va începe să se comporte ca atare.
Vindeca copilul din tine
Copiii pot declanşa o serie de emoţii nerezolvate în noi înşine,
făcându-ne
ne să ne simţim răniţi şi frustraţi, probabil în legătură
cu anumite experienţe din copilărie
ilărie sau alte dificultăţi prin care
am trecut în timpul vieţii. Copiii noştri vor reflecta deseori
aceste emoţii nerezolvate când le simt. De aceea e bine să te
ocupi de acele părţi din tine care suferă. Acceptă-ţi
Acceptă sentimentele
din sau despre trecut fără a te judeca şi oferă copilului din tine
toată dragostea necondiţionată pe care nu a primit-o
primit sau de care
are nevoie acum.
Găseşte-ţi un colac de salvare
În momentele în care te simţi calm şi echilibrat, alege un stimul
fizic, de exemplu uneşti şi strângii degetul mare şi mijlociul.
Acest gest va fi un “colac de salvare”, menţine presiunea
degetelor câteva minute. În felul acesta faci legătura între acest
gest şi sentimentul de calm şi echilibru. Foloseşte colacul de
salvare următoarea dată când eşti supărat
supăr sau când copilul tău
are o izbucnire nervoasă, pentru a declanşa senzaţia de calm şi
echilibru.
Elimina sentimentul de vinovăţie
Sentimentele de vină şi ruşine sunt emoţiile cu vibraţia cea mai
joasă din întreaga experienţă umană. Din punct de vedere
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emoţional pot fi considerate cele mai îndepărtate sentimente
faţă de dragoste, echilibru şi compasiune. Vina nu numai că nu
ne lasă să simţim compasiune pentru noi înşine, dar deseori ne
face să depăşim nişte limite pentru a “compensa” pentru ceea ce
credem
m că am greşit. A fi părinte este un întreg proces. În
fiecare moment al acestui proces faci ceea ce ştii tu mai bine şi
înveţi şi te perfecţionezi constant.
Petreceţi timp de calitate împreună
Atenţia este o nevoie primară a copilului. Când copiii fac sscene,
deseori nu vor decât să ne atragă atenţia asupra faptului că îşi
definesc şi îşi dezvoltă propria personalitate – şi au nevoie de
atenţie.
De multe ori o izbucnire emoţională reflectă o libertate mai
mare decât îi poate copilul face faţă. Copiii vor să se simtă în
siguranţă prin călăuzirea noastră plină de iubire sub forma unor
limite sănătoase. Cel mai frumos mod în care putem face acest
lucru pentru copiii noştri este să le acordăm un timp de calitate,
când au parte de atenţia noastră 100%. Copiii nnu au nevoie ca
noi să fim prezenţi lângă ei tot timpul. Dar timpul de calitate
este nepreţuit pentru ei. Dacă se simt iubiţi şi protejaţi nu vor
mai simţi nevoia de a exagera în reacţii.
Lasă-l să exploreze liber şi nestânjenit
Când copiii au atenţia şi protecţia de care au nevoie, vor
manifesta fără îndoială şi dorinţa de a explora lumea. Acest
lucru îi ajută să observe lucrurile noi din jurul lor, să
să-şi
cunoască mai bine corpul şi să-şi
şi satisfacă curiozitatea
înnăscută. Incursiunile în necunoscut făcute din proprie
iniţiativă le va dezvolta atenţia şi îşi vor manifesta creativitatea
şi bucuria.
Suprafaţa spaţiului de joacă, depărtarea de părinţi precum şi
timpul petrecut la joacă depind mult de vârstă şi de nevoile
copilului, iar acestea cresc odată cu timpul.
impul. În aceste momente
de joacă trebuie să fim prezenţi lângă copil. Dar nu trebuie să
să-l
întrerupem. Îl observăm cum se bucură şi cum creşte.

de culcare. Îi poţi spune “Te mai poţi juca încă 10 minute, apoi
mergi la culcare”.
e”. Şi repetă acest lucru când mai sunt cinci
minute, apoi la un minut.
Respectă-ţi copilul
ul ca fiinţă de sine stătătoare
Copiii noştri au corpuri mici şi abia învaţă ce înseamnă să fii
om, au nevoie de noi pentru a le asigura cerinţele de bază pentru
supravieţuire.
pravieţuire. Dar sunt în acelaşi timp persoane de sine
stătătoare cu mare capacitate de înţelegere la diferite niveluri.
De aceea trebuie să vorbeşti cu copilul tău ca şi cu un adult: nunu
ţi schimba vocea şi spune “eu” când vorbeşti despre tine, nu
“mami” sau “tati.”
Respecta integritatea
gritatea corpului copilului tău
Întotdeauna spune copilului când vrei să-l
să iei în braţe sau vrei
să-ll atingi. Poţi începe de când sunt încă bebeluşi: “O să te iau
în braţe acum. Unu, doi, trei, gata.” Copiii sunt mai puţin
surprinşi când ştiu ce-i aşteaptă.
Când te joci cu copiii, respectă-le
le alegerea când spun “nu” şi
vor să se oprească. Jocul de-aa căluţul sau orice altă activitate
fizică este o ocazie bună pentru copil să înveţe că atunci când
el/ea spune “nu” (“vreau să te opreşti/nu
opreş
mă mai atinge”),
cealaltă persoană trebuie să-ii respecte decizia. Limitele sunt
importante şi pentru copii. Nu este nicio garanţie că toate
persoanele vor asculta ce spun copiii, dar dacă ei cresc cu
această mentalitate şi acesta idee despre corpul llor, sunt mai
puţin predispuşi să devină o victimă a abuzului sau a altor
comportamente nepotrivite.
Cere ajutor
Nu-ţi
ţi fie ruşine dacă te simţi copleşit. Cere ajutor. Spune
partenerului tău că întâmpini dificultăţi, cauta un babysitter sau
un consilier parental,
rental, cere ajutor de la alţi părinţi, învaţa noi
metode de educaţie care să facă lucrurile mai plăcute şi mai
uşoare pentru tine. Nu eşti singur. A cere ajutor nu e un semn de
slăbiciune: este cel mai curajos lucru pe care-l
care poţi face.

Ajută-ţi copilul să se simtă înţeles
Indiferent de cât de “copilăreşti” pot părea pentru noi dorinţele
sau emoţiile copilului într-oo anumită situaţie, pentru el sunt
foarte serioase şi reale, indiferent despre ce e vorba. Nu trebuie
să ne conformăm “dorinţelor” lui, dar putem să
să-i arătăm că
înţelegem ce simte: “Văd că eşti foarte supărat, că ţi-a
ţi plăcut să
te colorezi pe faţă şi te-ai supărat că ţi-am
am luat creioanele,” sau,
“Înţeleg că ai vrea să mănânci numai ciocolată toată ziua. Şi
mie mi-ar
ar plăcea. Dar ne trebuie şi nişte legume pentru a avea
un corp sănătos.” Vor continua să protesteze, doar sunt copii,
însă cel
el puţin vor simţi că sunt înţeleşi şi de obicei acest lucru
mai scade din intensitatea izbucnirii emoţionale.
Oferă-ii suficient timp pentru a se adapta la o schimbare de
activitate

Sursa utilizată:
http://www.mindbodygreen.com/0-17375/how-to
to-raise-your-kids-withoutyelling-or-punishing.html – copiii educaţie

Culoare şi imaginaţie!
Carmen CĂPRARIU
C
– Huși
La cercul de Artă Textilă, elevii coordonaţ
coordonaţi realizează
obiecte decorative şi măşti folosind lâna,
na, mohair divers colorat,
sac, scoici, mărgele şi alte materii nonconvenţionale.
Rezultatul se vede în expoziţiile din sala de cerc şi
ş din
holul clubului.

Schimbările bruşte pot declanşa opoziţie din partea copiilor.
Mai ales înn cazul copiilor sensibili, este foarte util să le dăm
timp ca să se adapteze la o schimbare. Oraa de culcare, de
exemplu: anunţă copilul cu ceva timp înainte că se apropie ora
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Activităţile cercului sunt atractive pentru copii, deoarece
aici au posibilitatea de a îşi dezvoltă abilităţile practice,
îndemânarea, simţul de refolosire şi gospodărire a materialelor
textitle refolosibile.

Vă prezentăm o serie de poze cu obiectele decorative, care au
făcut obiectul mai multor expoziţii în perioada 1997
1997-2014, de
când profesoara Căprariu Carmen este coordonatoarea cercului
de Artă Textilă, al Clubului Elevilor Huşi.

Aici copii socializează, îşi fac noi prieteni şi acelaşi timp
învaţa să realizeze lucruri foarte interesante şi atrăgătoare.
Frecventarea activităţilor cercului de artă textile este ca
o terapie, deoarece este relaxantă pentru timpul liber al copiilor
copiilor.
Lucrările pe care le realizează elevii la cercul de Artă
Textilă, pot fi luate de către ei acasă sau pot participa la diverse
expoziţii organizate în oraş şi la diferite Concursuri de profil.

MUZICA ESTE UN NESECAT IZVOR DE
SĂNĂTATE ŞI BUCURIE!!!
Dorin ACHIM – Făgăraș

Astfel, ei sunt motivați și de nenumăratele diplome pe
care le obţin.

În fiecare clipă, DUMNEZEU ne îmbrăţişează şi ne
dăruieşte cele mai minunate daruri spirituale. Unii nu le
văd, deoarece mintea le acoperă aceste minunăţii aşa cum
no-rul întunecat acoperă strălucirea soarelui.
ar, chiar şi aşa, razele soarelui luminează şi încălzesc
pământul. Tot aşa IUBIREA DIVINĂ NE
LUMINEAZĂ VIAŢA.
Şi atât de mult ne iubeşte DUMNEZEU, încât a dat
posibilitatea fiecăruia să-şi aleagă calea pe care să evolueze, în
funcţie de posibilităţile sale.

D

Muzica este o cale de evoluţie spirituală
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Un muzician adevărat nu se foloseşte de muzică pentru a
se face cunoscut ci serveşte muzica plin de umilinţă şi bucurie
în suflet. La fel, un om care vrea să evolueze, nu se foloseşte de
numele LUI DUMNEZEU pentru a fi vedetă în ochii altora ci, îl
serveşte permanent şi necondiţionat.
"Muzica va uni cândva lumea…dacă spiritul ei pur va fi
păstrat. O muzică autentică revarsă valuri de vibraţii. Arta pe
care ar trebui să o apreciem este arta care dă vibraţii. Artiştii
sunt cele mai minunate flori ale creaţiei, cele mai dulci vise ale
ei şi cea mai preţioasă componentă a societăţii. Artistul are
datoria nu să stăpânească forma, ci să adapteze forma la
conţinut.
Folosirea corpului din punct de vedere al tradiţiei
spirituale răspunde unor reguli codificate pe baza executării
unor partituri fizice fixate în prealabil, ce cuprind nu doar
deplasarea corpului in spaţiu, dar şi mimica facială şi
tensiunile interne ale corpului în momentele sale de imobilitate.
Arta muzicii autentice împleteşte elementele tradiţiei milenare
cu elemente de spiritualitate universală, permiţând accesul la o
realitate complexă, ce implică spiritualitate, conştiintă şi
sacralitate." spun înţelepţii. Cine îi poate contrazice?
Nu este necesar să fim muzicieni, dar este important să
ne placă muzica şi să ne folosim de ea în mod inteligent.
Poate vă veţi întreba: cum este posibil ca muzica să fie o
cale de evoluţie spirituală?
Pe toate căile spirituale sunt folosite simţurile. De ce nu
ne-am putea folosi şi de auz? Muzica ne poate răscoli foarte
uşor cele mai intime sentimente şi ne poate conduce dincolo de
această “realitate”. Muzica este un dar divin, cu implicaţii
religioase, etice, estetice, afective, biologice, psihologice,
sociale, informaţionale şi în alte domenii.
Diverşi cercetători au studiat efectele pe care le are
muzica asupra oamenilor, animalelor şi plantelor. Au apărut
instituţii unde se ameliorează şi vindecă anumite afecţiuni.
Mai puţini însă au studiat aspectele spirituale ale
muzicii.
Taina tainelor constă în principiul FENOMENULUI DE
REZONANŢĂ. În muzică acest fenomen apare foarte clar şi
rapid. El se produce automat, independent de voinţa noastră.
Cei cu adevărat înţelepţi se vor folosi în mod conştient
de FENOMENUL DE REZONANŢĂ, pentru a intra în legătură
cu Giganticele Sfere de Forţă ale Universului, prin intermediul
muzicii benefice.
Aplicaţiile FENOMENULUI DE REZONANŢĂ sunt
nelimitate şi posibile în orice do-meniu de activitate.
Cele mai luminate minţi ale oamenilor de ştiinţă au
ajuns (la unison) la concluzia că Universul a fost creat printr-o
„mare explozie” (Big-Bang). Ei nu au făcut altceva decât să
confirme ceea ce se ştia de mii de ani de către toate filozofiile şi
religiile autentice. Concluzia este foarte clară: DUMNEZEU a
creat Macrocosmosul prin propria SA VOINŢĂ, prin
VIBRAŢIE (EMANAŢIE).
Să luam ca exemplu Evanghelia după Ioan 1:1: "La început era
Cuvântul şi Cuvântul era cu DUMNEZEU”. Înţelegând
„Cuvântul” drept „Vibraţie” atunci totul devine clar şi putem
avea marea revelaţie de a descoperi foarte multe taine, care până
acum au fost ocultate sub formă de parabole, poezii sau texte
ermetice. Dacă vom întelege cum acţionează Fenomenul de
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Rezonanţă, atunci în faţa noastră se vor deschide noi orizonturi
ale cunoaşterii spirituale.
Această „Vibraţie” înseamnă acele sunete subtile care nu pot fi
auzite cu urechile fizice. Aceste sunete subtile creează, susţin şi
distrug Creaţia neâncetat. Doar o clipă dacă nu ar fi aşa, ar fi
haos. După cum lesne putem observa, există o Armonie şi o
Ordine Divină în toată manifestarea, oriunde am privi.
Aceste sunete subtile (vibraţii) au creat printre altele şi
sunetele fizice (ceva mai grosiere, ca de exemplu sunetul
muzical - vom vedea în alt capitol ce este sunetul muzical).
Cei iniţiaţi în ştiinţa secretă a Elementelor cunosc acest „Joc
Divin”. De la energii rafinate, treptat, se ajunge la altele mai
grosiere. Vibraţiile/sunetele Elementelor de natură subtilă sunt
atât de puternice încât creează mişcări ale corpurilor fizice (vezi
în Biblie dărâmarea templului de la Ierusalim).
Se poate observa cu uşurinţă, că muzica este o ştiinţă foarte
complexă. Ea integrează în mod armonios şi alte ştiinţe ca de
exemplu pictura şi desenul (vezi forma sunetelor). Analogia
picturii cu muzica este facută doar de catre cei care cunosc
tainele REZONANŢEI. De exemplu, savantul elvețian Euler
porneşte de la ideea ca toate culorile spectrului nu sunt altceva
decat vibraţii ale Luminii: ”Paralela între suflet şi lumină este
perfectă, astfel încât ea persistă în cele mai mici detalii”.
Camilian Demetrescu, în cartea „Culoarea, suflet şi
retină”, Ed. Meridiane 1966 scrie: ”Culoarea, derivând din
lumină, fiind vibraţie, deci atribut al duratei, în acelaşi timp
instrument specific picturii, este condusă de legi analoge
muzicii, arta care se desfăşoară în timp. Asemănarea între
legile culorii şi cele ale sunetului care sunt matematic stabilite,
fundamentează necesitatea studiului acestor legi pentru pictorul
care aspiră să dea tabloului său rigoarea şi limpezimea
muzicii”. Rene Rousseau: ”Pictura e într-un sens muzică ce se
vede”.
Muzica îşi spune cuvîntul în aproape toate domeniile: în
fizică (ex. undele electro-magnetice = unde în care mărimile ce
se propagă sunt intensitaţile unor câmpuri electrice şi ale unor
câmpuri magnetice ce pot da naştere unor sunete), în literatură
(texte-poezii), în medicina (influenţa clară a muzicii asupra
creierului etc.) în matematică (scara muzicală, notele, timpii lor
etc.), în electronică (aparate şi efecte audio) în acustica etc.
Încă din antichitate, înţelepţii cunoşteau proporţiile
ideale ale clădirilor, în special cele cu caracter religios. Aceste
clădiri se realizau după anumite reguli cu scopul de a avea o
acustică (rezonanţă) foarte bună respectând conceptele
consonanţei muzicale şi ale proporţiilor. Cuvintele rostite în
acele temple, biserici etc. erau amplificate natural, datorită
proporţiilor la care erau construite precum şi datorită anumitor
materiale din care erau concepute si al căror secret era bine
păzit. În final, au rezultat adevărate capodopere arhitecturale,
unele rezistând până în zilele noastre. De exemplu în cartea
„Catedralele gotice”, Otto von Simson scrie că toate catedralele
gotice, aveau rapoartele de ½, 2/3, 3/4.
MUZICOTERAPIA, MELOTERAPIA, SONOTERAPIA,
MUZICA DE MEDITAŢIE,
MUZICA EZOTERICĂ

“Muzica este oglinda sufletului. Ea porneşte din inimă şi
se adresează inimii”
GEORGE ENESCU
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Chiar dacă au denumiri diferite, toate ne conduc spre
acelaşi ţel, spre DUMNEZEU. Într-un cuvânt, toate la un loc ar
putea fi denumite MUZICĂ SPIRITUALĂ.
Cei ce vor să experimenteze această muzică, în urma
unei singure audiţii îşi vor da singuri seama de beneficiile pe
care le aduce aceasta. Cei care vor experimenta de mai multe ori
audierea acestui gen de muzică îşi vor rezolva multe probleme
psihice, sentimentale, iar cei cu adevărat perseverenţi vor avea
rezultate uluitoare, pe care, în prima fază abia dacă le intuiesc.
De milenii, muzica îl însoţeşte pe om în evoluţia sa
spirituală. În China antică se compunea muzică pentru
armonizarea fiecărui organ. Se folosea un anumit instrument
pentru interpretarea bucăţilor muzicale specifice organelor,
astfel: pentru rinichi - tobele, pentru plămâni - clopotele, pentru
inimă – instrumentele cu coarde, iar pentru ficat – flautul. De
asemenea, există unii autori medici care au descris chiar
„farmacopei muzicale”, recomandând câte un fragment din
muzica clasică în tratamentul unei afecţiuni. Foarte apreciate în
aceste „farmacopei” sunt creaţiile lui Mozart. Ele sunt
„prescrise” pentru faringo - amigdalite, boli ale tiroidei, boli ale
ficatului, vezicii biliare şi pancreasului. Tot pentru bolile hepato
- biliare, dar şi pentru cele cardio - pulmonare se recomandă
muzica lui Händel.
În teoria sa, Platon spune „Muzica ezoterică, mişcarea
sunetului, care atinge creierul, trece apoi în vasele de sânge,
traversează corpul de la cap la inimă, iar de aici până la
regiunea ficatului. Aristotel dă sunetului o definiţie
asemănătoare.
Multi chirurgi folosesc muzica în timpul intervenţiilor
chirurgicale pentru relaxarea pacientului şi a echipei operatorii.
Muzica armonioasă este ca o vrajă ce ne poartă spre noi
tărâmuri de vis. Cei care creează (compozitorii) ne conduc de
multe ori până la această “poartă”. La fel şi instrumentiştii. Ei
pot fi canale (relee) Divine prin care DUMNEZEU îşi manifestă
frumuseţea SA neasemuită. Totusi, puţini compozitori sau
instrumentişti intră pe acea “poartă”. În schimb cei care
meditează cu suport muzical pot să deschidă “poarta” şi să
pătrundă acolo, până în profunzimile cele mai adânci.
Cea mai elevată muzică spirituală ne pune în Rezonanţă
cu anumite Energii Binefăcătoare din Macrocosmos şi ne
influenţează benefic atât structura psihică, energetică cât şi cea
fizică.
De fapt cuvântul terapie (de la muzico-terapie) este
impropriu deoarece, la fel ca orice terapie naturală, este de fapt
o echilibrare, o armonizare a fiinţei. S-ar putea denumi foarte
bine muzico-transformare, deoarece această muzică produce
transformări spectaculoase (mai ales Spirituale) în timp record,
uneori chiar fulgerător.
CEL MAI IMPORTANT LUCRU ESTE CA
MUZICA ALEASĂ SĂ NE PLACĂ!
Dar la fel de bine se poate alege o muzică care să
rezoneze cu un anumit aspect divin, ca de exemplu Iubirea. În
acest caz se numeşte muzică de meditaţie, deoarece se
meditează cu ajutorul muzicii asupra Iubirii Divine (care este
eternă).
Vă veţi întreba de unde ştim ce muzică rezonează cu
aspectul ales ca temă de meditaţie pe muzică?
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Aici nu vă poate răspunde decât un om care a
experimentat aceste aspecte Divine sublime. “Un orb nu poate
conduce pe alţi orbi”. Numai cel care a mai trecut pe această
cărare vă poate arăta drumul şi vă poate conduce până la
“Poartă”. Dar pasul (EFORTUL) trebuie să-l faceţi singuri.
MUZICOTERAPIA are ca structură anumite melodii
sau fraze muzicale care se repetă, în aşa fel încât vibraţiile lor să
fie mai tot timpul constante. Chiar dacă uneori melodiile sau
frazele muzicale alese par monotone, ele exprimă şi imprimă
celui care le ascultă, anumite stări benefice, de iubire, de
fericire, de curaj etc. (în funcţie de temele alese). Muzicoterapia
integrează
sonoterapia,
meloterapia,
vocaloterapia,
sugestioterapia.
MELOTERAPIA este cea care are la bază o melodie.
Melodia este elementul de bază al muzicii. Ea poate fi foarte
simplă, sau complexă, dar este întotdeauna expresivă şi
emoţionanlă. Melodia este o combinaţie de sunete care prin
înălţimea, durata şi succesiunea lor vor forma un cântec.
SONOTERAPIA este aceea terapie care foloseşte anumite
sunete.
VOCALOTERAPIA este terapia ce foloseste vocalele.
Toate aceste structuri terapeutice ale muzicii se
regăsesc în multe genuri muzicale, de cele mai multe ori ele
întrepătrunzându-se, ca de exemplu muzica simfonică cu cea
sacră, religioasă, de cult, bisericească etc. Acesta este şi motivul
pentru care cei care folosesc cu înţelepciune puterea muzicii au
rezultate rapide, transformându-se în fiinţe spirituale şi având o
evoluţie spirituală spectaculoasă.
Muzica l-a însoţit pe om de la începuturile existenţei
sale şi a evoluat odată cu năzuinţele sale spirituale.
Efectele pozitive care apar în fiinţa noastră au fost
revelate de către mulţi înţelepţi ca de exemplu Platon, Aristotel,
Pitagora etc.
Ceea ce este foarte important de ştiut, este faptul că
folosirea sunetelor şi a muzicii aduce în fiinţa umană o stare de
armonie. Pitagora numea vindecarea cu ajutorul sunetelor
purificare.
Muzica este o modalitate de a pătrunde în nucleul
fiecărei celule, de a o face să vibreze la unison cu Energiile
Benefice ale Macrocosmosului. Corpul este asemenea unui
instrument muzical, fiecare organ are nota sa muzicală. Desigur
că fiecare om are o vibraţie a sa proprie. Putem foarte uşor să
realizăm „vindecarea” dacă ştim ce să facem. Celulele vibrează
mai puternic la sunetele armonioase. S-au măsurat fluxul
sanguin şi reacţiile muşchilor în aceste momente, rezultatele
fiind spectaculoase. Studiile ştiinţifice arată că muzica face să
crească serotonina şi în acelaşi timp scade ACTH-ul, hormonul
stresului.
Încă din 1963 Julius Portnoy, în “Music in the Life of
Man” spune: „muzica nu numai că modifică metabolismul,
tonusul muscular, presiunea sangvină, digestia, secreţiile
interne şi respiratia, ci e în stare să producă toate aceste
schimbări mai eficient decât orice alt stimulent”.
Astăzi există nenumărate instituţii de cercetări şi
sanatorii ce folosesc cu mult succes această muzică. În aceste
cazuri denumirile sunt de meloterapie sau muzicoterapie. Aici
se ameliorează sau chiar se vindecă anumite afecţiuni. Iată doar
câteva exemple: stările de stres, debilităţile fizice, boala lui
Parkinson, dislexia, nodulii pulmonari, demenţa lui Alzheimer,
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anxietatea, psihastenia, insuficienţa cardiacă, palpitaţiile,
aritmia, surmenajul, stresul, nervozitatea, astenia, nevroza,
durerile de cap, migrenele, insomnia, depresia, hipertensiunea
arterială, tensiunile nervoase etc.
În Germania, muzicoterapia are un rol însemnat în
ameliorarea stării bolnavilor, ca în cazul pacientului din faţa
dentistului sau uşurarea naşterilor. Au fost efectuate cercetări şi
la plante, muzica având o serie de efecte pozitive, cum ar fi
accelerarea creşterii şi obţinerea unor recolte mai bogate.
S-a demonstrat practic ca nu orice fel de muzică are
efecte pozitive asupra organismului. De pildă, muzica
simfonică, muzica uşoară, melodiile cântate la orga, pot fi
folosite ca stimulente, pe când muzica rock (în general), mai
stridentă, displace atât plantelor cât şi animalelor.
Dr. Thomas Verny, în ”The Secret Life of the Unborn
Child”, dovedeşte că foetuşii, încă din primele stadii ale
dezvoltării, preferă Mozart şi Vivaldi altor compozitori: ”pulsul
inimii acestora se stabilizează iar agitaţia picioarelor scade la
muzica lor. Dimpotrivă, când mama ascultă rock, fătul dă din
picioare violent”.
Cercetătorii de la Clinica Universităţii California din
Los Angeles (UCLA) au demonstrat că cei născuţi prematur iau
mai repede în greutate şi folosesc mai eficient oxigenul atunci
când ascultă muzică clasică liniştită. (J. Kaminski şi W. Hall, în
„The effect of soothing music on neonatal behavioral states in
the hospital newborn nursery”, 1996 - apărut în Neonatal
Network, 15:45-54).
„Begley Sharon-Music on the Mind-Newsweek”, 24-072000, pp 50.: ”Nou născuţii discern muzica. Când ambientul
este umplut cu acorduri consonante şi intervale perfecte,
aceştia râd. Iar când se fac auzite disonanţele şi intervalele
micşorate/mărite, aceştia reacţionează dureros”.
Dr. Jayne Standley de la Florida State University a
realizat un dispozitiv care produce muzică de leagăn şi care este
declanşat în momentul în care bebeluşul suge. Experimentele
sale au arătat că cei născuţi prematur, cu deficienţe la supt, au
învăţat să sugă în foarte scurt timp cu scopul a obţine muzica de
leagăn.
Robert Lee Hotz - Times, 13 decembrie 2002: „Pruncii
la numai 4 luni preferă intervale majore şi minore (de terţe
suprapuse) decât intervale disonante (secunde, septime)”.
Cercetările publicate în Psychology of Music (1998) şi
Neurological Research, (1998) confirmă că muzica poate
îmbunătăţi gândirea spaţial-temporală a copiilor şi că elevii
implicaţi prin programa şcolară în studiul muzicii obţineau note
mai bune la istorie, limbi străine şi dovedeau un comportament
social mai bun. (Overy, K de la Univ. Sheffield, UK, în “Can
music really "improve" the mind?”, apărut în Psychology of
Music, 1998, 26:97-99, şi Johnson J. K., Cotman C.W., Tasaki
C.S. & Shaw G.L. în articolul
“Enhancement of spatial-temporal reasoning after a Mozart
listening condition in Alzheimer’s disease: a case study”, în
Neurological Research, 1998. 20:666-672; Roberta Konrad,
profesoară la UCLA, în Empathy, Arts and Social Studies,
Dissertation Abs.: Human. & Soc. Sci., 60, pg. 2352 - 2000).
Un studiu al Fundaţiei Rockefeller a arătat că elevii
instruiţi în muzică au cea mai mare rată de admitere la Medicină
(66,7%) şi la Biochimie (59,2%). Japonezii care sunt cotaţi în
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eşalonul de vârf în matematică şi ştiinţe, au muzica introdusă în
curriculum-ul lor ca o disciplină majoră în clasele 1-9.
Reader's Digest, în articolul semnat de David Mazie,
"Music's Surprising Power to Heal" (nr. 8 din 1992), arată că:”
muzica stimulează secreţia de endorfine şi de imunoglobulină
salivară A (S-IgA – agent preventiv şi vindecător).”
Koger, S. M., Chapin, K. and Brotons, M. (1999) în „Is
music therapy an effective intervention for demential A metaanalytic review of literature. J. Music Therapy: 36, 2-15”:
“Un studiu efectuat asupra 336 de bolnavi psihici (demenţă) a
scos la iveală faptul că muzica are un efect remarcabil în
tratarea bolii.”
Iată şi alte câteva nume cu rezultate semnificatice în
aplicarea muzicoterapiei: Dr. Arnd Stein; Verdeau-Pailles J.;
Willms H.; Sivadon; Schmoltz A.; Pfeiffer H.; Wunderlich S.;
Hayashi N.; Chambliss C.; Inselmann U.; Tang W.; Reker T;
etc.
Muzica are rol şi în calmarea durerilor. Muzica are un
impact pozitiv important în calmarea durerilor cronice, se arată
într-un studiu american, publicat în „Journal of Advanced
Nursing, potrivit BBC News Online". Recent, au fost confirmate
de o echipă de cercetatori americani de la „Cleveland Clinic
Foundation” efectele relaxante ale muzicii. Aceştia au testat
efectele muzicii pe 60 de pacienţi care sufereau, de foarte mulţi
ani, de dureri cronice.
Bolnavii care au ascultat muzică cel putin o ora pe zi au
raportat o scădere a nivelului durerii cu 21% si al depresiei cu
25%, comparativ cu cei care nu au ascultat muzică.
Pacienţii care au participat la realizarea studiului
sufereau de osteoartrită, proble-me ale coloanei vertebrale şi
artrită reumatoidă de cel puţin şase ani. Marea majoritate a
declarat că durerea le afectează mai mult de o parte a corpului,
fiind continuă. Dintre cei care au ascultat muzică, jumătate au
avut voie să-şi facă propria selecţie de melodii, iar cealaltă
jumătate a ascultat o selecţie realizată de cercetători.
"Rezultatele noastre indică faptul că muzica a avut un efect
semnificativ prin reducerea durerii, a depresiei şi prin
creşterea sentimentului de putere", a declarat Sandra Siedlecki,
de la “Cleveland Clinic Foundation”.
Studiile anterioare referitoare la efectul muzicii au scos
la iveală faptul că ascultarea unor melodii relaxante, timp de 45
de minute înainte de culcare, poate îmbunatăţi calitatea
somnului cu 30%. Prin intermediul muzicii ne putem modifica
radical viaţa şi putem atinge echilibrul sufletesc.
Mulţi oameni cred ca muzicoterapia este doar o muzică
ambientală, lentă, plicticoasă. Ei bine, această muzică include şi
fragmente dinamice necesare deblocării unor energii din
anumite zone. De multe ori este necesară o muzică antrenantă
pentru dinamizare.
Muzica nu este doar un suport ce ne conduce spre stări
sublime. Să nu ne ataşăm prea mult de cale (muzică) şi să uităm
ţelul (pe DUMNEZEU).
Prin muzică spirituală se obţine linişte şi armonie
interioară. Tensiunile nervoase dispar fulgerător. Se amplifică
iubirea altruistă. Pulsul se normalizează, inima se relaxează,
obţinându-se starea de calm lăuntric. Într-o audiţie profundă
apar stări de conştiinţă foarte înalte. Toate gândurile şi agitaţia
mentală se topesc în armonia muzicii spirituale. Cercetările
privind experimentarea acestei muzici au confirmat rezultate
excepţionale.

Lohanul nr. 33, martie 2015

Muzică
Muzic
Chiar dacă nu ne concentrăm atenţia asupra muzicii, ci
doar o audiem, efectele apar instantaneu, dar de scurtă durată.
Dacă reuşim să ne concentrăm atenţia asupra muzicii,
atunci efectele sunt uriaşe şi ne aduc beneficii imense.
METODA PRINCIPALA
Se realizează mai întâi consacrarea către DUMNEZEU
TATĂL. Apoi ne pregătim
tim pentru a audia muzica respectivă; audiţia va
fi realizată stând pe un scaun, cu coloana vertebrală dreaptă, cu
palmele aşezate în jos pe genunchi şi cu ochii închişi pentru o mai
bună interiorizare. În acest mod se realizează o mai bună pe
percepţie în
plan subtil. Dacă palmele sunt aşezate în jos, pe genunchi,
g
atunci
sesizăm o anumită
tă senzaţie de stabilitate. Dacă palmele sunt aşezate în
sus, pe genunchi, atunci vom sesiza o senzaţie de plutire.
Cei care sunt foarte obosiţi sau bolnavi
lnavi se pot aşeza pe podea
(nu în pat) pe spate, cât mai relaxaţi, cu picioarele uşor depărtate între
ele şi mâinile pe lângă corp, cu palmele orientate în sus, cu ochii
închişi. Vom rămâne astfel pe tot parcursul
sul auditiei. În final mulţumim
lui DUMNEZEU TATĂL.
PUTEREA MUZICII SPIRITUALE (BENEFICE) CONSTĂ ÎN
FAPTUL CĂ EA SE ADRESEAZĂ DIRECT SPIRITULUI. ACEASTA ESTE
O CHEIE DE CARE CEL CU ADEVĂRAT ÎNŢELEPT SE VA FOLOSI !
ATENŢIE !
E MINIME, PRIN
CEI CARE DORESC SĂ AIBĂ REZULTATE
MUZICOTERAPIE, TREBUIE SĂ ŞTIE CĂ ORICE METODĂ
ME
PREZENTATĂ ARE EFECT NUMAI DACĂ DUREAZĂ MINIM 20
MINUTE, ZILNIC.

Vă invităm să participaţi la un curs practic de muzică
ezoterică ce include şi muzicoterapie, meloterapie, sonoterap
sonoterapie,
vocaloterapie, ritmoterapie. Acest curs se adresează celor care
doresc să se transforme rapid în sens benefic, să cunoască
tainele efectelor muzicii spirituale, să înţeleagă
nţeleagă ce este muzica,
modul în care ea acţionează şi efectele pe care le generează. Vor
fi prezentate metode naturale, fără efecte secundare, de
tratament şi vindecare spirituală. Se vor utiliza boluri tibetane,
overtonuri, clopote tibetane, diapazoane, monochorduri,
instrumente cu corzi, instrumente de suflat, sintetizatoare
electronice.
Important: prezenţa la acest curs nu necesită pregătire
muzicală anterioară. Cursull practic de Muzicoterapie se
desfăşură săptămânal. Telefon contact: 0740175237.
www.muzicoterapie.ro

PRIMII VIOLONIŞTI ŞII NAŞTEREA
MUZICII PENTRU VIOARĂ
Nina MUNTEANU - Iaşi
Abstract:: The road traveled violin until today originated in the
island of Ceylon, during King Ravano, who lived thousands of
years ago. Ravanastronul, ancestor of the violin reach Italy and
passes through successive changes to the contemporary form of
the violin, due to artisans luthiers in 17-18
18 centuries. Violin is
loved fast. With the evolution of its performers and increase the
number of compositions dedicated to her. The appearance of
this instrument in Baroque music world cause specific forms
and genres, which will be the basis further development of
music, violin being considered like queen of instruments.
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Keywords:: violin, baroque, ravanastron, instrumental music,
performer composer.
După Epoca de aur a polifoniei vocale din cadrul
Renaşterii, a urmat în istoria muzicii o perioadă de
dezvoltare a artei instrumentale. Înflorirea acestei arte are
loc în timpul Barocului, între anii 1600-1750,
1600
şi atinge cote
maxime în compoziţiile lui Bach şi ale lui Haendel.
bservăm în acest timp o efervescenţă în dezvoltarea şi
perfecţionarea construcţiei instrumentelor muzicale în
paralel cu tehnica utilizării lor. Interpreţii care le
mânuiau cu măiestrie erau însuşi com
compozitorii. Prin opera lor
asistăm la îmbogăţirea scriiturii muzicale şi a repertoriului, fapt
ce a dus la apariţia de noi genuri şi forme, care pun în valoare
posibilitățile
țile tehnice şi expresive ale noilor instrumente. Un
exemplu elocvent îl întâlnim în culegerea
legerea de Sonate şi Partite
pentru vioară solo sau în cele două volume de 24 Preludii şi
Fugi pentru Clavecinul Bine Temperat, ale lui J. S. Bach.
Instrumentele consacrate în timpul acestui curent muzical
sunt rezultatul unui îndelung proces de dezvoltare şi căutări, de
utilizare a unor intrumente premergătoare. Un strămoş viorii
este lăuta.
Folosirea ei ca şi instrument de acompaniament a muzicii
vocale a dus la apariţia unor noi genuri muzicale, omofone,
utilizate în paralel cu cele polifonicee specifice Renaşterei, cum
ar fi: frottole, piese de dans, piese cu caracter instrumental liber.
Printre cei mai timpurii compozitori ce au determinat înflorirea
artei lăutei în Italia în secolul XVI sunt: Francesco Canova da
Milano-1497-1543; Francesco dii Bernardo Corteccia 1504
15041571; Andrea Gabrieli 1510-1586;
1586; Giovanni Gabrieli 15571557
1612; Salomone Rossi 1570-1630;
1630; Paolo Quagliati 1555
1555-1628;
Biagio Marini 1597-1665;
1665; Tarquinio Merula 1590-1665;
1590
Luca
Marenzio 1554-1599;
1599; Maurizio Cazzati 1620-1677;
1620
Giovanni
Battista Vitali 1632-1692;
1692; Tommaso Antonio Vitali 1663
1663-1745;
Giuseppe Torelli 1658-1709;
1709; Giovanni Battista
Bat
Bassani 16571716 şi alţii.
Instrumentele care folosesc arcuşul în producerea sunetelor
au fost folosite din cele mai vechi timpuri. Strămoşul viorii,
ravanastra, este instrumentul folosit în India de mii de ani. Prin
transformări repetate şi succesive
uccesive care au variat forma şi
dimensiunile instrumentului până s-aa ajuns la marea familie a
violelor, înmulţind sau reducând numărul corzilor, ss-a ajuns în
secolul al XVI-lea
lea la un instrument de tipul viorii, aparţinând
încă familiei violelor. Vioara see desprinde astfel din rândul
violelor având o talie mai mică care permitea ţinerea ei sub
bărbie, şi având numai patru corzi, în loc de cinci, acordate în
cvintă, fapt care îi îmbogăţea posibilităţile tehnice şi expresive.
Şi arcuşul a suferit transformării care au vizat supleţea şi
flexibilitatea baghetei prin formă şi lungime.
Dezvoltarea muzicii instrumentale în paralel cu
perfecţionarea tehnicii cântatului la vioară, îi conferă acesteia
un rol din ce în ce mai important atât în orchestră cât şi ca
instrument solist. Perfecţiunea la care a ajuns vioara astăzi este
datorată în cea mai mare parte meşterilor lutieri italieni din
secolul 17-18.
18. Calităţile sale expresive deosebite precum şi
agilitatea tehnică pe care o poate desfăşura i-au
i
adus renumele
de regină a instrumentelor. La acest renume au contribuit atât
meşterii lutieri italieni Stradivari, Amati, Guarnieri, ale căror
instrumente sunt foarte căutate şi preţuite până în zilele noastre,
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constituind rarităţi, cât şi compozitori ca Torelli, Corelli,
Vivaldi, J. S. Bach, Haendel.
În această perioadă încep să se contureze formele muzicale
ciclice, sonata da camera, sonata da chiesa, suita, concertul
instrumental şi concerto grosso care au la bază construcţia
monotematică, unitatea intonaţională, la care se adaugă o bogată
ornamentaţie a liniei melodice.
Dacă Italia este leagănul viorii şi al muzicii născute odată
cu ea, influenţa sa se resimte în toată Europa, în raport cu
condiţiile economico-sociale şi culturale din diferite ţări. În
Paris, Londra, Dresda sau Viena, influenţa italiană a stimulat
talentul nativ local, existent în mod firesc în fiecare ţară, la
fiecare popor.
În Franţa, vioara a avut o existenţă originală. Destul de
timpuriu francezii s-au arătat foarte interesaţi în noul instrument
atât în practică cât şi în teorie. Curtea regilor Franţei a comandat
foarte de timpuriu viori din Italia. Bineînţeles că Franţa nu
dispunea atunci de muzicieni de talia lui Corelli, Veracini,
Locatelli, Vivaldi sau Tartini care făcuseră epocă în Italia. Este
adevărat că în Franţa pe la mijlocul secolului al XVII-lea a
existat un Rege al violoniştilor –Roi des Violon, iar dezvoltarea
artei viorii s-a făcut în mare măsură cu sprijinul direct şi
asistenţa curţii regale. Creşterea popularităţii baletelor curţii,
încurajate de Caterina de Medici, a dus la formarea unor
orchestre mari, cum ar fi cea denumită Cele 24 de viori ale
regelui. După unele mărturii ale contemporanilor, sunetul
acestui ansamblu era de o putere şi frumuseţe inimaginabile.
Vioara se impunea ca regina instrumentelor. Acest ansamblu a
primit status oficial încă din 1626 acordat de regele Ludovic al
XIII-lea.
În timpul lui Ludovic al XIV-lea muzica şi artele au cunoscut
o înflorire şi mai mare. Printre primii compozitori de muzică de
cameră se numără Giovanni Battista Lulli venit din Florenţa,
care şi-a luat el însuşi numele de Jean Baptiste Lulli, 16321687. La vârsta de 14 ani vine în Franţa ca băiat de serviciu, în
casa unei familii aristocrate, unde rămâne până la vârsta de 20
de ani. Aici a avut posibilitatea să-şi dezvolte talentul său
remarcabil de muzician şi dansator, vioara devenind
instrumentul său preferat pe care şi-a însuşit-o singur. În 1653
ajunge în serviciul regelui, câştigând favoarea suveranului prin
tot ce făcea în domeniul muzicii. Astfel la cererea sa, el a primit
permisiunea de a organiza o orchestră numită orchestra micilor
viori ale regelui, formată din 21 de instrumentişti. Această
orchestră cânta propriile lui compoziţii, care aveau mare vogă la
Curtea din Versailles. După relatările contemporanilor, Lulli era
un virtuoz violonist. Ambiţia sa era însă nu să fie un remarcabil
solist ci să aibă cea mai bună orchestră de teatru din Europa.
Cum el conducea repetiţiile sale cu vioara în mână, evident că
realiza precizia şi puritatea în execuţia muzicienilor şi în special
o perfectă uniformizare a trăsăturilor de arcuş în
compartimentele coardelor, de aceea fiind mult admirat. În
felul acesta, Lulli a făcut mult pentru dezvoltarea orchestrei şi în
particular a secţiei de coarde. Lulli moare la 55 de ani datorită
unui accident: în timp ce dirija orchestra a căzut, s-a rănit la
picior şi a murit din cauza unei cangrene. Maiestrul era protejat
şi acceptat de Rege, fiind magnific când interpreta la vioară şi
dirija orchestra de violonişti.
Creaţia lui, alături de a altor compozitori de la curtea
Franţei, cum ar fi Charpentier, Cambert, Francois Couperin, dar
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şi a lui Purcell la curtea Angliei, au îmbogăţit şi au impus în
istoria muzicii genul baletului de curte şi a operei-balet.
O înflorire deosebită cunoaşte muzica instrumentală
reprezentată în Germania de Pachebell, Schutz, Kuhnau,
Telemann, iar în Italia Vivaldi, Vitali, Alessandro şi Domenico
Scarlatti, Corelli.
Informațiile despre Corelli sunt puține iar mare parte
din viața sa este necunoscută. Conform poetului Giovanni
Mario Crescimbeni, care l-ar fi cunoscut bine pe compozitor,
Corelli a studiat muzica inițial sub îndrumarea unui preot din
orașul învecinat Faenza și apoi la Lugo, înainte de a se muta
la Bologna în 1666. Un centru cultural la vremea respectivă
Bologna avea o școală prestigioasă de violoniști asociată cu
Ercole Gaibara și elevii săi, Giovanni Benvenuti și Leonardo
Brugnoli. Există informații conform cărora Corelli ar fi studiat
cu maeștrii violoniști precum Benvenuti, Brugnoli, Bartolomeo
Laurenti și Giovanni Battista Bassani. Deși acest fapt este
plauzibil din punct de vedere istoric, informația rămâne
neconfirmată, la fel ca și informația conform căreia contraltistul
papal Matteo Simonelli l-ar fi învățat pe Corelli compoziție. O
remarcă făcută de Corelli unuia dintre protectorii săi sugerează
faptul că educația sa muzicală s-a bazat exclusiv pe vioară.
Caracteristicile compoziţiilor pentru vioară ale lui Corelli
sunt: expresivitate melodică, ornamentaţie bogată mai ales în
frazele cadenţiale ale lucrărilor, velocitate şi viruozitate, toate
acestea demonstrând imaginaţia sonora bogată a unui profund
cunoscător a resurselor tehnice şi expresive ale viorii. Lucrările
sale sunt şi azi un punct de încercare pentru interpreţi, prin
dificultatea lor violonistică. Un exemplu concludent îl constituie
lucrarea La Follia, în care variaţiunile temei cuprind o sumă a
tehnicii violonistice de mână dreaptă şi de mână stangă care
redau expresivitatea discursului melodic .
Concertul cu un singur solist, unde acesta poartă un
dialog cu orchestra a fost
inaugurat de italianul Giuseppe
Torelli (1658-1709), compozitor italian. El se impune ca
deschizǎtor de drumuri în istoria Concertelor pentru un singur
instrument cu acompaniament de orchestrǎ. El ajunge la
alternanța de trei mișcǎri, o parte lentǎ cantabilǎ fiind încadratǎ
de douǎ pǎrți cu mișcarea rapidǎ (model asemǎnǎtor uverturii
italiene din concepția contemporanului sǎu Alessandro
Scarlatti). Aceasta este forma ce se va impune în desfǎșurarea
concertului solistic pânǎ în zilele noastre. De aici reies primele
concerti care se afirmǎ clar în culegerea op.8 – publicatǎ
postum în 1709, când vioara se desparte de grupul concertino,
fiind instrument solist, având ca acompaniament un ansamblu
orchestral restrâns. Concertul în re minor pentru vioarǎ,
orchestrǎ de coarde și cembalo op.8 este considerat ca fiind
primul concert solistic cu acompaniament din istoria genului.
Torelli a conturat trăsăturile exterioare, a stabilit forma și
principiul concertului pentru solist, dar intensitatea expresivă
caracteristică acestui gen se observa începând de la Vivaldi.
Vivaldi este unanim considerat a fi compozitorul care a
dat cea mai mare strălucire genului numit concerto, în
perioada barocului. De altfel, o analiză în grilă concerto a
întregii creații vivaldiene, ar putea constitui argumentul
principal al ideii spiritului concertant care traversează de la un
capăt la altul nu numai creația sa instrumentală, dar și cea de
scenă sau religioasă.
Concertul baroc de tip vivaldian va cunoaște o dezvoltare fără
precedent şi se va extinde cu repeziciune și în restul Europei,
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prin
creațiile
țiile
unor
compozitori
ca Jean-Philippe
Rameau (Franța), G.Ph.Telemann,G.Fr.Händel și J.S.Bach (Ger
mania).
Dintre cele 350 de concerte scrise pentru un instrument
strument solo cu
coarde, peste 230 sunt pentru vioară. Alte instrumente solo pe
care le folosește
ște Vivaldi sunt: fagotul, violoncelul, oboiul,
flautul, viola d’amoure, o vioară adoptată să sune ca o trompetă
maritimă, block-flöte și mandolină.
Prin creația sa instrumentală, Antonio Vivaldi a
exercitat o influență
ță puternică în dezvoltarea ulterioară a
muzicii concertante, în clasicismul vienez, prin reprezentan
reprezentanții
săi cei mai de seamă : Haydn, Mozart și Beethoven. Cuceririle
vivaldiene în domeniul creației
ției instrumentale nu au avut un
impact doar asupra genurilor cărora acestea li se adresau în mod
direct (respectiv concertelor sau sonatelor) ci asupra muzicii
baroce în ansamblul ei, încât pe bună dreptate se poate vorbi
despre un anume spirit concertant vivaldian care a revolu
revoluționat
și a animat întreaga creativitate muzicală barocă venețiană și
europeană.
Alături de aceşti mari compozitori şi totodata
străluciţi interpreţi amintim şi alte nume rămase în istoria
muzicii, care au îmbogăţit
mbogăţit repertoriul violonistic: Pergolesi,
Veracini, Tartini, Locatelli ş.a.
Evoluţia viorii parcurge un drum îndelungat, din insula
Ceylon de pe timpul regelui Ravano, de unde se trage numele
instrumentului ravanastron, strămoşul viorii, ppână la meşterii
lutieri italieni din sec. 17-18,
18, a căror operă a rămas desăvârşită
până în zilele noastre. Compozitorii interpreţi ai timpului, tot de
origine italiană, îi valorifică întreg potenţialul tehnic şi expresiv,
făcând ca acest instrument să fie preluat cu rapiditate la toate
curţile regale ale timpului, devenind nu doar un instrument
indispensabil practicării muzicii, ci regina instrumentelor, până
în zilele noastre.
Bibliografie:
SÂRBU, Ion – Vioara şi maeştrii ei. De la origini până azi, Ed. Porto-Franco,
Franco, Galaţi, 1994;
FIRCA, Gheorghe – Dicţionar de termeni muzicali, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2010
Wikipedia.org

Șezătoare culturală la Hu
Huși
”Lohanul 7 ani împreună”
(2007 – 2014)
Paul -Vlad MERLAN
MERL
– Huși
Pentru a marca trecerea celor 7 ani de apariție
apari
a
revistei cultural - științifice Lohanul, colectivul redac
redacțional
și-a propus să organizeze un cadru cultural – festiv menit să
adune o mare parte dintre colaboratorii și cititorii fideli
acesteia.
Pe parcursul dezbaterii culturale s-au
au pus în evidență:
eviden
-

Bilanțul
țul celor 7 ani de existență a revistei hușene;
Lansări de carte, recenzii, păreri, sugestii ș.a.
Oferirea unor diplome de excelență
ță colaboratorilor
revistei Lohanul, a sponsorilor generoși
și cât și a
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-

coordonatorilor de programe artistice dedicate
evenimentului cultural;
Program artistic: grupul de fluierași
fluiera de la Școala nr.
1 ”Mihail Sadoveanu”, grupul de muz
muzică folk de la
Clubul Elevilor,, colindători tradi
tradiționali ș.a.

”Prezidiul” manifestării culturale (de la stânga la dreapta): D.
V. Marin, V. Cârcotă, Lina Codreanu, Vicu Merlan

Evenimentul cultural a avut loc marți
ți 23 decembrie 2014, ora
11.00, la Biblioteca Municipală ”Mihai Ralea” Huși,
Hu Sala de
Lectură.
În deschiderea manifestării a vorbit prof. Alina Tudose, director
al instituţiei gazdă a evenimentului, care a prezentat programul
manifestărilor, a vorbit despre instituţia pe care o conduce şi
despre invitaţii de marcă prezenţi, a transmis urări şi felicitări.

„Bine aţi venit la ultima manifestare găzduită de Biblioteca
municipală „Mihai Ralea” din Huşi! Mă bucur că sunteţi
alături de noi, într-un
un număr destul de mare, dacă avem în
vedere perioada Sărbătorilor de iarnă în care ne aflăm.
Întâlnirea de azi se datorează Împlinirii a 7 ani de la apariţia
primului număr al Magazinului cultural „Lohanul”, o revistă
importantă care a ajuns la numărul 32! Acesta este! Nu îl
prezint eu, ci îl voi lăsa pe dl prof. dr. Vicu Merlan, cel care se
ocupă de apariția
ția acestei reviste. Vă informez că această
manifestare va avea mai multe părţi: dl Vicu Merlan va face
bilanţul celor 7 ani de existenţă a revistei Lohanul, vor fi
lansări de carte, recenzii, discuţii, se vor oferi Diplome de
excelenţă. La sfârşit va fi un mic program, artistic oferit de
d
copiii de la Clubul elevilor din Huşi şi de la Şcoala ,,M.
Sadoveanu”. Felicitări d-lui
lui Vicu, amfitrionul acestei
manifestări, căruia îi urez multă putere de muncă şi tuturor vă
dorim Sărbători fericite”, a afirmat directoarea Bibliotecii
municipale din Huşi.
Sărbătoritul şi amfitrionul manifestării, Vicu Merlan, a
prezentat și argumentat drumul revistei de la stadiu de revistă şi
până la cel de magazin cultural ştiinţific.„Doresc ca
manifestarea de azi să fie o şezătoare în care să prindem
aspecte de cultură,
ltură, aspecte dintre cele pe care le trăim şi
luptăm zi de zi; lupta noastră de zi de zi nu este numai pentru a
mânca şi pentru necesităţile fizice, mai e nevoie şi de cultură!
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Mergem sub auspiciile a „7 ani, împreună!”, deoarece revista
Lohanul a urcat datorită colaboratorilor.

Participanți la Manifestarea culturală
Mulţi dintre d-stră aţi colaborat, colaboraţi sau veţi colabora la
această revistă. D-voastră sunteţi cei care daţi un suflu nou
revistei şi o încărcaţi cu multă trăire. În cei 7 ani, am trecut de
la stadiul de revistă, la cel de magazin pentru că prindem foarte
multe domenii, istorie, literatură, geografie, medicină şi multe
altele. Revista Lohanul a ajuns la numărul record de 290 de
pagini, pornindu-se de la 20 de pagini! Şi se numeşte magazin
cultural ştiinţific. La numărul 32, de astăzi, am numărat 85 de
colaboratori, din care jumătate sunteţi în sală. Peste 100 de
articole! Au colaborat peste 20 de profesori universitari, câţiva
academicieni, oameni care au înţeles că noi, aici la Huşi, chiar
facem cultură. Am ajuns la cele 22 de domenii, câte sunt astăzi
în revistă, pornind de la cele din 2007 care erau doar ...5!”.

Moment artistic
Pentru participanţii fizic la eveniment, un virtual ca mine,
dificil deplasabil, dar prezent cu inima şi gândul, întâlnirea aş
vrea să fie prilej de alte avânturi, pentru că trebuie să
recunoaştem, Lohanul nostru este o prezenţă care vă şi ne
onorează, mărturie a muncii unor oameni care trecând şi
consemnând prezentul, ştiu să şi viseze frumos, luminos, dovadă
soarele de astăzi...
Felicitând pe inimosul realizator al Lohanului nostru, care este
un neobosit fertil, Vicu Merlan, fac acelaşi lucru pentru întreg
colectivul redacţional, dar şi pentru noi trudnicii de pe margini,
întrebându-ne, când au trecut anii? Şi, fără a ne oprim la
răspuns, să facem, dragi colegi şi priteni, ca Anul de Mâine să
fie şi mai plin de roade bune!

Pentru cei prezenţi fizic ori cu gândul la Şezătoarea care, iată,
ne face mari, Ion N. Oprea, vă zice să avem sănătate şi bucurii
pe parcurs tot atât de mari când vom deschide LOHANUL
mâine, scris de suflete mari. Succes la Sărbătoarea de azi.
La mulţi Ani!
Jurnalist N. I. Oprea (Iași)
Membrii Societății de Geografie, filiala Bârlad-Huși: V.
Cârcotă, C. Vasluianu, G. Brad
”Şezătoarea culturală 2014, la împlinirea a şapte ani
înseamnă o maturitate care colectează multe realizări, cu
speranţe spre altele adolescentine...
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foarte activ şi îndrăznesc să spun că mai calcă pe urmele mele!
N-o să spun că este cel mai valoros, acolo e și Teo Codreanu
(înc-odată ... prietenul meu!), cel mai valoros eminescolog! Dar
sunt unii dintre colegii lui care reuşesc în mai multe domenii!
Vicu reuşeşte în arheologia lui, mai ales să scoată cartea asta,
care rămâne ca document al trecerii lui şi a multor alţii. Este și
Monografia comunei Buneşti-Avereşti. Înainte de a vorbi
despre mine, am vrut să vorbesc despre Vicu pe care-l apreciez
cu câtă minte şi cât suflet am! (…) Prof. dr. Dumitru V.
Marin

Municipiul Huşi se remarcă nu numai prin vinurile, viile şi viticultorii de excepţie, ci şi prin manifestări deosebite ale
spiritului local şi naţional, prin personalităţi marcante ale
culturii şi prin această instituţie culturală de prim rang, care
este Biblioteca Municipală „Mihai Ralea”, excelent condusă de
un director eficient şi dinamic. La finalul anului trecut,
instituţia huşeană de cultură a organizat un veritabil eveniment
cultural complex şi care ar face cinste oricărui centru cultural
din ţară.
Într-o sală excelent amenajată şi în faţa unui public nu foarte
numeros, dar select şi bun cunoscător al fenomenului cultural,
prof. dr. Vicu Merlan, cunoscută şi apreciată personalitate a
istoriei şi a urbei moldave, a fost sărbătorit, împreună cu
excepţionala sa revistă ,,Lohanul”, la împlinirea a 7 ani de la
prima apariţie. Cu această ocazie au fost şi patru prezentări de
carte ale unor autori consacraţi şi recunoscuţi, nu numai în
ţară: prof. dr. Vicu Merlan, prof. dr. Theodor Codreanu, prof.
dr. Dumitru V. Marin, prof. Lina Codreanu, prof. Aurel Cehan
şi I. N. Oprea. La ampla manifestare au luat parte conducerea
Societăţii de geografie, filiala Bârlad, scriitori, artişti, cadre
didactice, elevi şi iubitori de ştiinţă şi cultură. Jurnalist Val
Andreescu – Meridianul de Vaslui

Grupul de fluierași condus de înv. I. Vasiliu
„Stimaţi prieteni, haideţi să petrecem cu vorbe! Să ne bucurăm
de prezenţa fiecăruia în parte şi de toţi la un loc! (…) Am venit
aici să-l îmbrăţişez cu sufletul pe Vicu Merlan! Bărbatul acesta
mai are copii şi nevastă, mai are şi obligaţii la catedră, mai
merge şi scormoneşte pământul, ştie să facă! Este un personaj
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Prof. Lina Codreanu, important om de cultură şi autor de
volume literare, publicist şi profesor eminent a prezentat
aspecte importante ale revistei Lohanul, a vorbit despre
importanţa culturală a municipiului Huşi în cadrul culturii
naţionale şi a prezentat o parte din volumele personale şi dintre
cele scrise de prof. dr. Theodor Codreanu, mare personalitate a
culturii naţionale.
„Stimaţi participanţi, mulţumesc pentru că suntem împreună!
Am iniţiat în revista Lohanul o rubrică anuală de mare folos
pentru dumneavoastră dar şi celor care ţin cont de apariţiile
editoriale din ţară. Această rubrică prezintă autorii şi
creaţiile pe care le-au adus în faţa lumii. Aş zice că nu e de
mirare că într-un spaţiu atât de benefic culturii, aşa cum este
Huşul, chiar dacă este un orăşel micuţ, cu tentă patriarhală, cu
ambiţii municipale, dar eu zic, cu toată convingerea, că aici
este un centru al lumii, o ,,capitală” de cultură şi trebuie să fim
mândri că suntem în acest spaţiu. Am constatat că în anul ce a
trecut au fost 19 apariţii editoriale în zona noastră, nu-i de ici
de colo, iar dacă o adaug şi pe cea de ieri, cartea d-lui prof. V.
Calistru ajungem la cifra 20, dar revista era deja editată.”
La sărbătoarea revistei Lohanul au vorbit, au recitat şi au
adresat urări de viaţă lungă, felicitări şi prof. Vasile Cârcotă;
prof. dr. Viorel Râmboi, prof. Georgel Bradu, prof. Ștefan
Plugaru, ec. Aurel Cehan. Micii artişti huşeni, prezenţi la
manifestare şi-au adus contribuţia lor muzicală la programul
unei sărbători importante a unei reviste, prin coordonatorii: I.
Vasiliu, Luminița Mandrea, Relu Onea. Iar aceștia au fost
răsplătiți cu o masă bogată cu fructe, produse de patisărie,
produse animaliere, sucuri ș.a., oferite cu generiozitate de
sponsorii: Alex Filip, Valeriu Ciupilan, Virgil Stoica, Alina
Pricop, cărora le mulțumim pe această cale.
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Biblioteca publică
Rivelina Vali GHIURȚU
GHIUR
– Huși
Într-un
un timp al reformei, biblioteca este locul unde se
deschid toate şansele pentru a afla, a cerceta, a şti; locul
celor ce, situându-se
se sub semnul concurenţei şi al
competiţiei valorilor, aspiră să fie cei mai buni, pentru că
aicii se împlineşte acel drept al omului, care este accesul
universal şi liber la informaţie.
sistăm în continuare la profunde schimbări în
societatea noastră, atât la nivel local cât şi la nivel
naţional, cu implicaţii directe asupra creşterii
impactului bibliotecii
ibliotecii publice în cadrul comunităţii. Biblioteca
publică rămâne instituţia cu cele mai mari disponibilităţi în
facilitarea accesului liber şi neîngrădit la informaţie, la
cunoaştere şi la învăţare a tuturor categoriilor de cetăţeni.
Biblioteca poate fii prima şi ultima iubire - rodnică,
netrădătoare, unică, singura minune a lumii, o lume care a putut
fi creată în şapte zile, o bibliotecă se naşte neîncetat, de
de-a lungul
mileniilor, este eternitate salvată de la risipire. Este amiază a
spiritului şi a sufletului,
letului, prin ea suntem sau nu suntem, venim
de undeva şi mergem undeva, plecăm sau ne întoarcem cu
fiecare carte citită, cu fiecare informaţie descoperită.
Pornind de la cartea „Legile ospitalităţii” a lui Jacques
Derrida în care „Stăpânul casei, neavând altăgrijă mai presantă
decât aceea de a face să strălucească propria
propria-i bucurie pe
chipul oricărui oaspete venit..., îl aşteaptă cu nerăbdare în
pragul casei pe străinul pe care-ll va zări apărând la orizont ca
pe un eliberator. Şi, abia zărindu-l apropiindu-se
se din depărtare,
el se va grăbi să-ii strige:Vino degrabă înăuntru, căci mă tem
pentru fericirea mea...”, biblioteca se poate transpune în
ipostaza „stăpânului casei” care se bucură de oaspetele venit.
Oaspetele nostru trebuie să-şi
şi găsească o parte din ffericire aici,
în mijlocul cărţilor, în universul informaţional pe care biblioteca
il pune la dispoziţie. Pentru cititorul de orice vârstă, o bibliotecă
este acel spaţiu ideal care îl sustrage de la treburile şi grijile
zilnice, de la trecerea timpului necruţător.
uţător. E o memorie în
continuă dezvoltare, acumulând tot timpul noi informaţii, o
memorie salvată de la ruină. În locul acesta magic se revarsă
cele mai nobile dintre însuşirile omeneşti:înţelepciune, umor,
ironie, nelinişte, erudiţie, seriozitate, speranţă
ţă sau exuberanţă.
Este parte integrantă a procesului de formare, instruire, educare,
răspunzând cerinţelor de lectură, recreere, studiu. Exercită un
important rol în orientarea intelectuală, în informarea şi
menţinerea gustului pentru lectură, pentru studiu,
stud
în scopul
acumulării unui bagaj de cunoştinţe şi informaţii proprii pentru
fiecare utilizator. Argumentul cel mai puternic în favoarea
frecventării unei biblioteci este că în depozitul ei găseşti mii de
cărţi care îţi oferă tot ce posedă în legătură cu tema care te
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interesează. Altfel spus întregul material de informare de care
un om nu se poate dispensa, îl găseşti cu siguranţă aici.
Informaţia şi accesul la informaţie reprezintă o condiţie
esenţială a progresului, aceasta a revoluţionat modul de gândire,
gând
a revoluţionat societatea.
Mai multă informaţie înseamnă mai multă cunoaştere şi
dezvoltare atât personală cât şi a societăţii în care trăim.
Importanţa bibliotecii în această eră a informaţiei, din punct de
vedere social, este mult mai mare, ea transformându-se
trans
dintr-un
„focar de cultură” într-un
un „centru de informare” cu multiple
valenţe în care schimbarea este o caracteristică a vieţii de zi cu
zi. Biblioteca devine o instituţie de protecţie, un loc în care obţii
servicii gratuite, promte şi actualizate
ate în timp real, dar şi
informaţii stocate în cărţi dea lungul timpului. Implicarea
bibliotecilor ca instituţii de cultură este evidentă, ele pot oferi
un mediu deschis oricui în aşa fel încât „cultura informaţiei şi
comunicării trebuie să înceapă din bibloteci”.
loteci”.
Mircea Eliade scria: ”Cetim ca să trecem examene (lectura de
studiu), ca să omorâm timpul (lectura de placere) sau cetim din
profesiune (lectura informativă). Lectura ar putea fi un mijloc
de alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de
informaţie sau de contemplaţie”. Cartea, ca element component
al culturii unui popor, face parte din acele bunuri a căror valoare
creşte datorită relaţiei pe care o are cu cititorul. Este cel mai
complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinînd între
în
filele ei cunoştinţe, informaţii, sentimente, fapte care rămân
intacte un timp nedefinit, biblioteca ajutând prin rolul ei la
menţinerea acestora. Lectura este un instrument ce dezvoltă
posibilitatea de informare, de comunicare între oameni, de
formare şi modelare de personalităţi, de cunoaştere, înţelegere,
de realizare a propriilor aptitudini. Satisfacţia utilizatorului
provine din facilităţile de informare, ambianţa confortabilă,
întâmpinarea amabilă, varietatea fondurilor şi a serviciilor.
Interesaţii de probleme profesionale, de studiu, cercetare dar şi
de suflet, având şi folosind posibilitatea de a recurge la mijloace
de informare diferite, utilizând acum şi noile tehnologii cu care
biblioteca le vine în întâmpinare.
Astfel biblioteca publică este rezultatul efortului creator al
oamenilor de a păstra, de a stoca, a prelucra şi transmite
informaţii pertinente, atât celor ce trăiesc astăzi, cât şi
generaţiilor viitoare. Este o invenţie de căpătâi a umanităţii,
chiar şi atunci când s-au
au produs abateri de la umanism, prin
încălcarea libertăţii, demnităţii umane, accesului la cultură,
solidaritate sau întrajutorare, regăsirea ss-a făcut prin
redescoperirea tezaurului cultural aflat unde altundeva dacă nu
în bibliotecile publice. Biblioteca este locul unde regăsim
tradiţia, dialogul, respectul, toleranţa, valorile morale ale unui
popor.
Biblioteca a fost punctul de unde a început dezvoltarea
universului cu tot ce înseamnă el şi va fi în continuare pentru
multe generaţii de acum înainte.

Lohanul nr. 33, martie 2015

Literatură
Literatur
Greşeli gramaticalee frecvente în limba
română. Topul greşelilor gramaticale
făcute de români
Ioana NICOLESCU – Bucure
București
Românii fac multe greşeli gramaticale fiindcă româna
este o limbă cu multe forme flexionare ale cuvintelor, spun
lingviştii.
ştii. Pe scurt, la fel ca în latină, conjugarea verbelor,
acordurile, diferitele forme de pronume sunt atât de multe
şi de diverse, încât de multe ori apar confuzii.
stfel, în topul greşelilor gramaticale frecvente în limba
română sunt dezacordurile, spun
un specialiştii. Greşeli
gramaticale frecvente în limba română: „aşază”, nu
„aşează” „Spre exemplu, mulţi români nu ştiu că verbul «a
aşeza» se scrie, la persoana a treia, «aşază», nu «aşează»”,
spune profesoara de limba română Ecaterina Stanca, de la
Colegiul Naţional «Tudor Vianu» din Capitală. „De multe ori
aud persoane care spun «i-ar
ar place» în loc de «i
«i-ar plăcea»,
fiind vorba de condiţionalul optativ care se formează de la
infinitivul verbului. O altă problemă este pentru mulţi
imperativul negativ care
re se formează tot de la infinitiv. «Taci!»
- «Nu tăcea!» este corect, în loc de «Nu tace!». Un alt exemplu
ar fi «Nu te complăcea într-oo situaţie umilitoare!» în loc de «Nu
te complace într-oo situaţie umilitoare!». De asemenea, românii
au o problemă cu ştiinţă/conştiinţă,
iinţă/conştiinţă, pe care le mai scriu cu un
singur «i»", a explicat Stanca. Greşeli gramaticale frecvente în
limba română: „i”-urile
urile care ridică probleme Profesoara a mai
atras atenţia că unele persoane mai scriu „tu ştii" cu un singur
„i", ceea ce nu este corect, verbul „a şti" are doi „i" la persoana
a II-aa singular, indicativ prezent şi conjunctiv prezent, forma
afirmativă şi forma negativă. „O altă problemă pe care am
întâlnit-oo este la genitivul dativ singular, care se formează de la
nominativ plural.
al. Spre exemplu, corect este «regulamentul
ordinii», nu «regulamentul ordinei». De asemenea, unii români
nu ştiu că atunci când un adjectiv este trecut în faţa
substantivului, acesta preia articolul, adică «ochii albaştri»
devine «albaştrii ochi». Şi la pronume
ronume au probleme, spre
exemplu, nu prea se ştie că «eu însumi», la feminin este «eu
însămi», iar «noi înşine» este «noi însene»", a mai spus
profesoara. Mulţi români folosesc greşit şi prepoziţia „pe”. „În
limba română, pronumele relativ «care» cu func
funcţie sintactică de
complement direct trebuie să fie însoţit de prepoziţia «pe»,
explică specialiştii. Alte greşeli gramaticale frecvente în limba
română „Aş adăuga aici şi exemplul mult-folositului
folositului «am luat la
cunoştinţă». Formularea corectă este «am luat cunoştinţă (de
ceva)», dar «mi s-aa adus la cunoştinţă (ceva)». De asemenea,
«servici» este greşit! Cuvântul acceptat de norma literară este
«serviciu», la fel şi «chitară» (nu «ghitară»), «chiuvetă» (nu
«ghiuvetă»), «ţigară» (nu «ţigare»).Românii spun «su
«suntem la
restaurant, servim ceva», deşi nu servesc nimic, doar mănâncă.
Ospătarul este singurul care «serveşte». La fel, auzim (chiar şi
la TV), despre «ultimile zile» – v-aş
aş întreba, spunem «aceste
ultimi zile de vară» sau «aceste ultime zile de vară»? Dacă
Dac aţi
ales a doua variantă, atunci trebuie să spuneţi şi «ultimele zile
de vară». Nu mai discutăm despre celebrul «â» din mijlocul
cuvintelor. Puţini au înţeles că se scrie «reîncarnare», nu
«reâncarnare», «reînnodare», nu «reânnodare»,
eânnodare», «reînviere», nu

A

p. 117

«reânviere».
nviere». Şi asta pentru simplul motiv că acel «re» este doar
un prefix ataşat unui cuvânt care începe cu «î», şi aşa trebuie să
rămână. Că tot veni vorba, când scriem cu doi «n» şi când cu
unul singur? Simplu: dacă vreţi să scrieţi «în» în faţa unui
cuvânt, trebuie doar să verificaţi dacă acesta începe cu «n» –
atunci litera «n» se dublează. Adică: nod, înnoda, nor, înnora.
Dacă nu este vorba despre un «în» adăugat, ci cuvântul în sine
începe cu acest grup de litere, nu-ll dublăm pe «n»: înot («ot» nu
este un cuvânt), învestitură («vestitură» nu este un cuvânt),
începător («cepător» nu este un cuvânt)”, a explicat Mihaela
Apetrei, senior trainer pentru Public Speaking şi
Comunicare. De ce facem greşeli gramaticale şi cine dictează
normele lingvistice
Contactat de „Adevărul", lingvistul
Alexandru Nicolae de la Institutul de Lingvistică al Academiei
Române a explicat că incidenţa greşelilor gramaticale este mai
mare în română fiindcă este o limbă cu „acord bogat", adică
există mai multe forme flexionare
re ale cuvintelor. El a explicat
că în toate limbile vorbite există abateri de la limba standard /
dialectul dominant, însă specificul cultural e diferit de la caz la
caz, iar normele lingvistice sunt, în general, dictate de către
Academii. „Academia Română
ână a fost înfiinţată chiar cu scopul
special de a da o gramatică (Gramatica Academiei), un dicţionar
(Dicţionarul-tezaur
tezaur al limbii române) şi de a stabili şi
reglementa ortografia. Academia franceză are sarcini
asemănătoare. Deci, există un cadru instituţional
instituţ
bine-definit
prin care se difuzează „reguli”/„norme” prin şcoală şi prin alte
instituţii , deci populaţia e „educată” în spiritul respectării unor
norme lingvistice. De aici şi grija publică pentru o exprimare
cât mai „curată”, adică mai apropiată de normele date de
Academie. În schimb, în alte ţări, normarea se face prin lucrări
de autoritate (scriitori, traducerea Bibliei, nu neapărat prin
instituţii). De exemplu, Academia britanică (mai tânără decât
Academia română), nu are atribuţii în normarea li
limbii engleze.
O primă normare - oarecum informală, întrucât nu a fost
propusă într-un cadru instituţional - a englezei a reprezentat
reprezentat-o
traducerea bibliei comandată de Regele James (King James
Bible / Version). Ca sa conchidem, de aici şi diferenţa de
percepţie
pţie diferită a abaterilor de la normă în culturi diferite", a
explicat lingvistul. Puţini români, dispuşi să recunoască faptul
că au nevoie de susţinere „În ciuda faptului că, aparent, românii
sunt preocupaţi să se exprime corect – asta spun căutările SEO
şi moda lansată de cunoscutul «mă-ta
ta are cratimă»-,
cratimă» puţini sunt
cei dispuşi să facă eforturi reale pentru a se corecta. Şi mai
puţini sunt dispuşi să recunoască faptul că au nevoie de
susţinere în acest sens, că nu se exprimă corect sau că fac
greşeli gramaticale
ramaticale frecvente în limba română. Am lansat, acum
mai mult de un an, un newsletter dedicat mediului de afaceri,
pentru corectarea celor mai frecvente greşeli gramaticale şi
eliminarea clişeelor, a vorbelor goale. Statistic, doar 2% dintre
companiile vizate
zate în campania de lansare au ales să se aboneze
(ce-ii drept, companii mari, cu mii de angajaţi, care şi-au
şi
înţeles
rolul şi responsabilitatea în susţinerea vorbirii corecte), adică o
rată normală de răspuns, nici mai mare, nici mai mică decât în
cazul altor
tor produse. Fără un angajament real, dorinţa de a vorbi
corect româneşte rămâne doar o modă care va trece, ca oricare
alta.” arată şi Mihaela Apetrei, senior trainer pentru Public
Speaking şi Comunicare şi blogger „Adevarul”.
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CALENDAR AL PERSONALITĂŢILOR
PERSONALITĂŢI
OMAGIATE ÎN APRILIE
1. Octavian Goga – 1 aprilie 1881
2. Alexandru Al. Philippide – 1 aprilie 1900
3. Hans Christian Andersen – 2 aprilie 1805
4. Emile Zola – 2 aprilie 1840
5. Fănuş Neagu – 5 aprilie 1932
6. Romulus Vulpescu – 5 aprilie 1933
7. Emile Cioran – 8 aprilie 1911
8. Camil Petrescu – 9 aprilie 1894
9. Maria Banus – 10 aprilie 1914
10. Barbu Ştefănescu Delavrancea – 11 aprilie 1858
11. Leonardo da Vinci – 15 aprilie 1452
12.Gala Galaction – 16 aprilie1879
13. Anatol France – 16 aprilie 1844
14. Ion Vinea – 17 aprilie 1895
15. Calistrat Hogaş – 19 aprilie 1848
16. Charlotte Bronte – 21 aprilie 1816
17. Veronica Micle – 22 aprilie 1850
18. Gib. I.Mihăescu – 23 aprilie 1894
19. William Shakespeare – 23 aprilie 1564
20. Eugen Jebeleanu – 24 aprilie 1922
21. Ştefan Audustin Doinaş – 26 aprilie 1922
22. Gheorghe Tomozei – 29 aprilie 1936
MAI
1. Mihai Ralea – 1 mai 1896
2. Sigmund Freud – 6 mai 1856
3. Orson Welles – 6 mai 1915
4. Lucian Blaga – 9 mai 1895
5. Laurenţiu Ulici – 9 mai 1943
6. Mihail Şoholov – 11 mai 1905
7. Constantin Ciopraga – 12 mai 1916
8. Titus Popovici – 16 mai 1930
9. Honoré de Balzac – 20 mai 1799
10.Tudor Arghezi – 21 mai 1880
11.Horia Zilieru – 21 mai 1933
12.Ileana Vulpescu – 21 mai 1932
13. Tudor Arghezi – 21 mai 1880
14. Arthur Conan Doyle – 22 mai 1859
15. Garabet Ibrăileanu – 23 mai 1871
16. Vladimir Streinu – 23 mai 1902
17. Eugen Simion – 25 mai 1933

HAIKU-uri
uri aforistice pe tema iubirii
Corneliu VĂLEANU
VĂL
- Iaşi
De te naşti din iubire,
Cu iubire vei muri.
Ce destin fericit!
*****
Iubire prin care spunem totul
Şi ziua şi noaptea
Şi-n eternitate.
*****
Te citesc ca pe un poem
De dragoste, noaptea,
Când pâlpâie lumina unei candele.
*****
Dulce e lacrima
Izvorâtă din dragoste:
O sorbim ca pe un elixir.
*****
Zâmbetul tău, iubito,
Dimineaţa şi seara
E leac pentru sufletul meu.
*****
Mi-ai dăruit inima,
O sărut, iubito,
Mereu, mereu, mereu...
*****
Flăcări ard în iubire
Ca magma vulcanului:
Pârjolesc totul.

IUNIE
1.Tomas Hardy – 2 iunie 1840
2. Nicolae Iorga – 5 iunie 1871
3. Ion Marin Sadoveanu – 15 iunie 1893
4. Virgil teodorescu – 15 iunie 1909
5. Erich Segal – 16 iunie 1937
6. A.E.Baconsky – 16 iunie 1925
7. George Călinescu – 19 iunie 1899
8. Aurel Baranga – 20 iunie 1913
9. Jean Paul Sartre – 21 iunie 1905
10. Françoise Sagan – 21 iunie 1935
11. Alexandru Odobescu – 23 iunie 1834
12. George Orwell – 25 iunie 1903
13. Nicolae Bălcescu – 26 iunie 1819
14. Antoine de Sant-Exupery – 26 iunie 1900
15. Dorin Tudoran – 30 iunie 1945
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*****
Dorul de prima iubire
Nu-i cenuşă, ci jar.
Arde mereu şi nu se stinge.
*****
Soarta ne-a dat întâlnire:
Eşti a mea, sunt al tău.
Cine ne va despărţi?...
*****
Mi-a luat foc inima
Precum cerul când soare răsare.
Tu i-ai dat foc, iubito?
*****
Diademă de stele
Îţi ofer în ziua nuntirii.
O vei primi?...
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*****
Trimit zorii
Să-ţi mângâie visul.
Mă vei iubi?...
*****
În sufletul tău, iubito,
Nu am putut intra mereu.
Trăgi uneori zăvorul.
*****
Ochii tăi sunt senin de cer,
În lumina lor mă scald.
Nu mi-e teamă de abis.
*****
Lăcrămioarele s-au născut
Din iubirea pierdută.
Cine a plâns din dragoste?...

*****
De atâta iubire
Focul s-a stins.
Vântul spulberă cenuşa.
*****
Tremură sufletu-n mine
Ca frunza-n adiere de vânt,
Când iubirea intră în inimă.
*****
Mă cauţi din totdeauna,
Eu, cel plecat spre tine,
Dar nu mă ajungi.
*****
Iubirea este trandafirul
Care-şi desface bobocul
În dimineaţa cu rouă.

*****
Livada a înflorit,
Vom face un pat din petale,
Ne vom iubi sub privegherea stelelor.
*****
Vino mai repede la mine
Şi spune-mi ce vrei.
Te aştept cu o floare.
*****
Vino spre mine
În ceasul de taină.
Timpul va sta în loc.
*****
Mi-ai întins mâna
Şi-am prins-o ca pe o floare.
Ce fericit sunt!...
*****
Visul cu tine m-a părăsit?
Unde să te caut?
Nu cunosc niciun drum.

Erai în stare…
Petrușș ANDREI - Bârlad
Erai în stare ca să-mi ceri și luna,
Scrisorile să ți le dau pe toate
Și inima rănită, de se poate,
Să mi te uite pentru totdeauna.
Dar dragostele-n veci nu sunt uitate
Chiar de se-abate-asupra lor furtuna
Tot mai rămâne, dintre toate, una
Și-n beznă-apar ferestre luminate.
Mi te păstrez într-o fotografie
Și, peste ani, ea-i o dovadă vie
Că m-ai iubit cum n-ai iubit pe altul.
Îmi e de-ajuns
ajuns când stau seara pe trepte
Ca gândul înspre tine să se-ndrepte
Și amintirile încep asaltul…
Să ai…

*****
N-am vrut să pleci...
Şi, totuşi, m-ai lăsat
În abisul existenţei.

Să ai în viața ta o pasiune
Și timpul tot care îți prisosește
Judicios tu mi ți-l folosește
Și nu-ți îngădui vreo slăbiciune.

*****
Caldă şi dulce e dragostea
În intimitatea sufletului:
Dacă e curat!...

Cu toată forța inimii iubește
Dar ai nevoie și de-nțelepciune
De-aceea spune-n șoapt-o rugăciune
Când necuratul mi te ispitește.

*****
Mulţi îndrăgostiţi
Îşi declară iubire veşnică:
Oare e adevărat?...

Să-ți îngrijești cu dragoste poiana
Și să nu lași să crească buruiana
Că îți sufocă florile dudăul.
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Ia-ți zborul tău amețitor spre stele
Și-alungă toate duhurile rele
Că, de nu ești atent, te-nghite hăul.
Compatrioți…
Compatrioți, ce scurtă ne e viața
Și plină de necazuri câteodată
Dar, dacă este binecuvântată,
La geam se-arată ,,Bună dimineața!”
Când soarta noastră pare blestemată,
Nădejdea-n floare-și picură dulceața
Și soarele îndepărtează ceața
Și luna plină noaptea-ntunecată.
Acum, când marea vieții-i mai senină
Și, tainică, se scaldă în lumină.
Vă spun condescendent, senin în cuget:
,,Trecând peste dezastre și ruine,
Rețineți o povață de la mine
Fiți fericiți! Vă rog frumos din suflet!”
Dacă citesc?
Dacă citesc? Mi-i foame de lectură
Și nu e zi să nu citesc o carte
Iar alteori de două-trei am parte
Și nu doar din nevoia de cultură.
Un altul altfel vremea își împarte
Și n-are bani pentru literatură
Dar eu îmi iau și pâinea de la gură
Slujind cu cinste una dintre arte.

strivindu-ne epoca
unde am clădit speranțe contingente
în boabe naive de fasole.
Seva ce a îngropat o mare înflăcărată sub gene
dărâmă imperiul naufragiat din inimă,
eu strig parcă de un mileniu
că visele mint încă de la zidirea luminii
și le spun însângerându-le grația:
„Voi niciodată nu v-ați
ți izbit nici măcar
o secundă de valurile somnului meu!”
În noaptea aceea
în noaptea aceea încovoiată în destin
plângerile erau pieile câinilor
tăbăcite de propria-mi singurătate
pierdută prin ruinele Isarlîkului,
cuvintele unui poem nescris
oscilau frenetic între degetele
muzelor mute și galbenul toamnei
stins în luna zdrențuită din asfalt
vela văzduhului lipită de cosmos
spărgea suspinul mlaștinilor celeste
absorbită de cenușă, blânda Euterpe
zdrobește o scânteie latentă
sub pleoapa irealității
și-aprinde în sine luxuria
versul îmbrăcat cu veșminte
șminte transparente
ține într-un punct exorcizat
fantezia pură din vorbe
și câteodată dansează menuet
cu Euterpe în cana unde mi-am uitat
ceaiul să-și viseze răcirea.

E o adevărată odisee
La fel ca dragostea pentru-o femeie
Ce-ți lasă amintiri pe toată viața.

O stea
Alexandru VÎLCU

M-atrage mult mai mult ca o cadână
Când zile-ntregi eu stau cu cartea-n mână
Și deseori m-apucă dimineața.

Vis
Marian HOTCA - Baia Mare
În urma amurgului
umbrele înfloresc amintiri calcinate;
noaptea își
și pune cuvintele pe bigudiuri japoneze,
lăsând stelele slobode
în cerul suspendat de iluzia
unei planete.
Gândul a amorțit în tăcere
și mă tem că vidul convex
o să cadă pe noi
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E noapte afară,
E noapte târzie
Și luna răsare
Și vântul adie.
În doi pe cărare,
Prin bezna pustie,
Eu ies la plimbare
Cu-a mea poezie.
Pe cer mii de stele,
Din nimbi se ivesc,
Șoptesc între ele,
Apoi ne zâmbesc...
Dar, iată că, una,
O stea lucitoare,
Privindu-ne-ntruna,
Sclipește mai tare.
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-Tu, stea lucitoare,
Mi-ai dat poezia,
Ai rupt-o din soare,
S-o port pe vecie.
O port, căci mi-i dragă,
Mă simt fericit,De tine mă leagă
Al ei infinit.

Iar tinerii se țin la braț
Din zori şi până-n seară,
Sorbind aroma cu nesaț,
Nectar de primăvară.

Mamă
Tamara CHETRAN - Huşi

COPILUL ŞI SOARELE

Te iubesc Mamă,
Te vreau lângă mine
Să-ţi fiu mereu sprijin,
Să-ţi dau doar iubire.

Într-o zi din luna mai,
Caldă, luminoasă,
Un copil cu păr bălai
A ieșit din casă.

E ziua ta Mamă,
Îţi spun te iubesc,
Că sunt şi eu Mamă,
Vreau să-ţi mulţumesc!

Și şi-a-îndreptat spre cer,
Gingașele-i brațe
Și strigă din răsputeri,
Cum își strigă frații.

Să-ţi bucuri nepoţii
Cu cântecul tău,
Să-ţi bucuri copiii
Tu ştii mereu!

-Soare, mândru şi frumos,
Vino mai aproape,
Vino lângă mine jos,
Să te scalzi în ape.

La mulţi ani MAMA !

Să mă joc cu raza ta,
Caldă, strălucindă,
Fața să mi-o văd în ea
Ca într-o oglindă.
-Nu pot, dragă, copilaș,
Să vin jos, la tine,
Să zburdăm pe-acel imaş,
Ori în apa lină.
Nu vin jos, nu te mira,
Nu vin, frățioare!
Cine altul va-înșira
Raza-mi pe ogoare?
PRIMĂVARA
Deschideți ușile mai larg,
Căci vine primăvara,
Ghețarii lunecoși se sparg,
Ies ghiocei afară.

Curgă nectarul
Iași
Elena OLARIU – Răducăneni, Jud. Ia
Ieri, la radio, spicherul, cu agrijă anunţa norodul:
„în noaptea dintre ani, născutu-s-au
au copii mai mulţi de
Parte bărbătească!...”
Mama, legânându-şi
şi trupul ostenit de ani;
Ca pentru sine, bolborosea în barbă: „când fete multe are anul,
Nectarul curge nencetat. Războiul est’aproape însă de
Fetele s-or naşte mai puţine...
De ce vorbeşti din vremuri de demult, mămucă!?
Acest secol, mai mult sau mai puţin religios,
Întinde mâna celui aflat la ananghie; unde vezi
Răscoală’ntre semeni, mai ales, de und’aceste vorbe
De pripas??? Se ştie, planeta, să aibă echilibru,
Dă sorţii prunci prin mame – fete şi băieţi,
Viaţa să dăinuie şi nu amestecuri de arme...

Din streșini, stropii străvezii,
Lucind zglobii la soare,
Ca niște boabe argintii
Se-aștern pe trotuare.

Curgă nectarul cules de albină, mierea topească
Ura din suflet – Mama divină, dragost’aducă
Şi bobul de grâu din anul acesta, bogat!...
Din bâiguitul bătrânei am înţeles c-aa visat ceva
cev
rău peste noapte şi visul, între somn şi trezie
continuă; „biata!! gândirăm, visează sicrie şi-n
şi loc de
podoabe cu lumânare şi şervet zăreşte întruna
sicrie, mai mult sau mai puţin înnegrite de vreme...

Pământul soarbe însetat,
Zăpada cristalină,
Stau păsărelele la sfat
Pe-o rămurea-n grădină.

Ieri, spicherul, la radio, anunţă: spre răsărit, continuă lupta:
Mama, femeie bătrână, legănându-se
se într-una-şi
într
continuă
Proorocirea: vestalele de-altădată s-au
au dus, poporul e singur;
Sfânta Maică-ii în ceruri, cin’ sa plângă aici pe pământ!?
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Pământul, rebegit din sete de apă, plânge prin crăpături;
Îşi schimbă
chimbă pământul direcţia, dealurile coboară,
Apele şi-ascund izvoarele, grânele- din piciare-ss
Mâncate de carii...
Mămucă, zice fiica cea mică, plătit-ai
ai obol’ nainte de
Paşte , pentru noi toţi. Ce-nseamnă,
nseamnă, tain’aceasta?
Cine-ţi ceru să dai vamă’nainte de vreme?!...
...bătrâna, aţintindu-şi privirea spre-oo pată de soare,
Nori negrii ascunzând-o de ochiul profan,
Întinse o mână, apoi pe cealaltă, atingând neantul
Printr-o nevăzută uşă...

Fuse unul odată
Claudiu M. FLORIAN
Fuse unul odată-ntr-o geană de veac,
ce ajunse să creadă că-i pasă.
De bogat ce era sta tot timpul sărac,
cultivând, optimist, amintiri pe arac,
să-şi poftească străbunii la masă.
Ba mai mult, se-apucă să dea lumii răvaş
despre viaţa ce fost-a odată,
şi aflase destui de la sat şi oraş
ca să-l creadă, ei, calmii, pe el, pătimaş,
c-ar putea s-o învie pe toată.
Şi se puse pe treabă în faptă şi-n gând,
adevărul cercând să-l găsească,
năruitele ziduri la loc ridicând,
de sub dânsele vieţi după vieţi adunând.
Dar uită pe a lui s-o trăiască.
Mai am

Murmură gândurile
Veniamin BO
BOȚOROGA – Huși
Murmură gândurile,
Șoptesc adâncurile,
Deschide-n mine
Calea spre bine.
Vin să m-aline
Printre ruine,
Gânduri senine
Ascunse-n mine.
Caut din timp,
Să iau în schimb,
Clipe sublime
Spre noi destine.
Pun temelie
Care să-mi fie,
Treaptă ce suie
Spre veșnicie.
Să ne rugăm
Să ne rugăm
S-avem credință,
Să ne iubim
Și-n suferință.
Să ne rugăm
Cu pocăință,
Să ne smerim
Spre biruință.

Din sevă am venit şi din tulpină,
şi floare-am fost pe creasta mea de drum.
Dar mă adun din rămuriş, acum,
şi mă îndrept din trunchi spre rădăcină.

Să ne rugăm
Cu inima fierbinte,
Ca să-mplinim
Depuse jurăminte.

Mai este timp! Nu-i vremea de plecare.
Mai am să sorb şi să redau lumini.
Mai am să fiu nectar şi să fiu spini
şi fructul meu să-l las spre înfruptare.

Să ne rugăm
Cu suflet blând,
Cu mintea-n cer
Tot căutând...

Călătoresc străbunii mei în mine.
Îi priponesc s-adaste. Le dau glas
ca să-i auzi, copilul meu. Ţi-i las
şi mă adaug lumii lor, prin tine.

Să vină harul
Să vină harul,
Să mă inspire,
Să-mi poarte versul
Spre nemurire.
Să nască gândul
Versuri mai bune,
Să-mi trimit cântul
Curat în lume.
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Prin poezie
Vreau să trezesc,
Noi sentimente
De dor ceresc.

pentru el......
l......
Crina BRAȚ
Ț CIOBOTARIU - Răducăneni, jud. Iași

Lumina Învierii

sărută-mă, sărută-mă
ca şi cum
lumea asta
ar cădea în păcat!
sărută-mă ca şi cum
asta ar fi ultima
ta răsuflare
şi apoi..iar şi iar
sărută-mă din celula
în celulă punte
peste mine..să
fie atingerea ta!

Lumina Sfântă a Învierii
Coboară la Mormântul Sfânt,
Să dea o șansă primăverii,
Întregii lumi de pe Pământ.
Se bucură azi omenirea
Că-i mântuită prin Cuvânt,
Hristos și-a împlinit menirea
Prin ridicare din mormânt.
Răsună cânt de biruință,
Hristos a înviat din morți,
Trăim minunea prin credință,
Vedem în Rai deschise porți.

pentru ...el..

Se aprinde-n inimi bucuria,
Iertați suntem prin jertfa Sa,
Iisus ne dă azi chezășia,
Că noi prin El vom învia.

Bucuria noastră cea de toate
oate zilele
Roxana Andrei - Iași
Tatăl nostru cel din ceruri,
Când Cuvântu-a fost a-L scrie,
N-a muiat pana-n cerneluri,
Ci-n Divina Bucurie,
Din iubire pentru cele
Prevăzute-n veșnicie,
Ca să aibă toate-n ele
Darul Lui de Bucurie.
Din Lumina Necreată
Care-n veci n-o să pălească,
Bucuria le-a fost dată
Tuturor ca s-o sporească.

singură în noapte
visul mă ţine
de mână,
şopteşte
acorduri
din ultima seară
erai cu mine!
eram cu tine!
eram lumina
în adâncul nostru
zâmbeam fiecare!
azi....
suntem
plecare din
ţine...din mine..
în fiecare!
doar visul...
nu doare!
pentru ..EL
nu pleca,
zgomotul
paşilor tăi
va lăsa
urme în inima mea
atât de adânci
încât nici un vânt
nici o furtună
nu va matura
durerea lor!
pentru ...EL

Și când toate vor fi Unul,
Într-un ceas de veșnicie,
Să primească Tatăl Bunul
Darul lor de Bucurie.
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am adunat
toate clipele
în care
mi-ai vorbit!
am scăzut
toate clipele
în care
ai tăcut!
am rămas goală
pe o stâncă
ca o floare
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de colţ
uitată de
drumeţi
strivită
de "a fi"sau
"a nu fi"!
în care
tu nu eşti!
şi nu vei fi!

poţi să priveşti aşa la Cer
ca înecatul la suprafaţa apei
nimeni, dar nimeni nu-ţi
ţi întinde o mână
poţi să priveşti aşa la Cer
ca la o ţesătură fină de stele
cu care moartea-ţi acoperă ochii
nimeni, dar nimeni nu-ţi
ţi întinde o mână
pentru ..EL

şi ne-am minţit
în noapte
cât o rană
şi rană a minţit
ca un cuţit...
ne-am fost
unealtă
şi unealtă
mare...
şi marea
muntele
a născocit!
s-ar fi născut
din ea
ca o făclie
şi-a părăsit-o
fără echivoc
din cauza
iubirii ei adâncă
el s-a înălțat
cu mintea
în...neloc!

Dumnezeu locuieşte la ultimul etaj
într-un Cer fără scări
Disconnect
şi dacă pică serverul mai sunt poet?
şi dacă pică brusc internetul în toată lumea
cine va mai auzi de mine?
mi-ar plăcea să se dea o lege
prin care să se interzică poezia în locurile publice
să te duci în locurile special amenajate
cu un creion şi o foaie de hârtie
să scrii numai pentru tine
ca şi când poezia ta
ar fi un inel de logodnă
sau o promisiune de iubire

Dintr-un singur gând
Ionuţ CARAGEA – Oradea
este atâta poezie în jurul meu
încât niciodată nu voi avea timp să o scriu
tot ce văd, tot ce ating
sunt cuvinte pline de viaţă
iar foaia de hârtie
este cimitirul alb
în care îmi îngrop deseori
amintirile
este atâta poezie în jurul meu
încât pixul se împotriveşte să scrie
trebuie să moară ceva în mine
trebuie să pierd ceva la care
am ţinut foarte mult
voi ucide întreaga lume
dintr-un singur gând
îmi va curge o singură lacrimă
este atâta moarte în jurul meu
şi atât de multă viaţă
în această poezie!
Cer fără scări
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şi mai poţi să priveşti aşa la Cer
ca la tavanul vecinului de deasupra
care se uită la tavanul vecinului de deasupra

mi-am rănit sufletul pe hârtie
într-o baltă de cuvinte
tu îi spui clişeu
deşeu sau pur şi simplu vorbărie
în timp ce poezia este o trecere de pietoni
între viaţă şi moarte
sau un mistreţ fugărit de alice
într-o pădure virgină
ceea ce scriu nu-i o simplă îndeletnicire
nicire
ci o dedicaţie pentru Dumnezeu
care uneori îţi pune palma
pe frunte, femeie
chiar dacă viaţa înseamnă un spital
în care oamenii te tratează
cu pastile de sictir
în timp ce moartea inventariază suflete
dacă ar pica internetul
aş merge cu picioarele
ele goale prin ţărână
să simt trupul rece al înaintaşilor mei
sau m-aş tunde zero
să nu-şi dea nimeni seama
cât de frumos ninge
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aş renunţa la această vorbărie
şi ţi-aş trage un şut
acolo unde te doare cel mai tare
să-ţi arăt cât de mult te iubesc

şi domneşte în miez de noapte, de la 11 la 1
atunci când visez
şi trăiesc adevărata realitate
lumea se înşeală, visele sunt hardcore
nu suntem toţi puternici

m-am născut pe Google
toată lumea ştie
şi tot caut, tot caut locul
în care să mă spovedesc

să ducem în spate povara
de a fi orfani în generaţia happy
nu am iphone dar am personalitate
citesc cărţi înainte să văd filme
nu cred în nimic dar nu sunt atee

Apoteoză
Vlada BUNESCU – Huși
am o vânătaie sub ochi
pare că timpul m-a lovit din plin
m-am cutremurat
mi-a distrus două vase de sânge
care s-au manifestat succesiv
şi contradictoriu
ca un paradox universal.
am învăţat să aud cuvintele din priviri
şi să smulg râsetele cu cleştele din pământ
în minte mi-a crescut un stejar
pe care mă caţăr
cerul e de plumb
nu îl pot ţine
nu există criză de fericire
depresie sau anxietate
eu nu exist fără flăcările din care m-am născut
şi în care-am să pier.
am un deşert uscat în creier
suflă rafale de vânt, îl stârnesc
nu pot stinge furtuna cu furtunul
tăcerea e de aur
tu eşti un om de nimic
mă ştrangulezi cu vorbe şi sufoci cu nefapte
sunt sluga aproape-cuvintelor
şi-a liniei de telegondolă dintre minţile noastre bolnave.
Suntem într-un spital de nebuni
suntem singurii normali
iubirea apocaliptică ne ţine în viaţă, lumea e rea
râde de noi şi de palmele noastre transpirate
de ţigările fumate pe nerăsuflate
şi de orele pe care le petrecem la morminte
plângând cadavre. E inuman să rămâi în urmă
sunt o statuie de ceară cu un mecanism ce
bate ritmic de şaizeci de ori pe minut
pulsează
lsează un nectar vital vampirilor prin nişte canale
ce duc nicăieri, sunt o capcană
un labirint al sănătăţii mentale

bisericile mă deprimă, am văzut cândva
o făptură criogenizată pe vecie
am trăit mai mult singură
sunt propria mea mamă
mă strâng singură în braţe când plâng
sau iau o notă mare
e cumplit să plângi la unu noaptea
să
de dor şi de groază, dar mai ales de lipsă
afară sunt copii nerecunoscători şi goi
aura mea vibrează
nu o las să plângă
mi pare că mă degradez
scriu prea mult şi-mi
şi dezintegrez în bucăţele şi piese de melodii
în împuşcături şi care mortuare,
în lumânări şi obraji îngheţaţi
de frig şi de frică
iubirea dintre doi oameni e falsă
ne iubim doar propria persoană
e ceva normal, e instinctul de supravieţuire
ne minţim că avem nevoie de alt trup
şi suflet
avem nevoie de noi înşine să ne sărutăm
de noapte-bună
să ne luăm adio, să aducem omagii
să înfruntăm întuneric şi beznă eternă
ne naştem şi murim singuri
de ce n-am trăi la fel?
nu putem?
e poetic să fii mizantrop, piroman
şi izolat, să venerezi liniştea şi pacea
din romanele lui Tolstoi
m-am născut în generaţia greşită.
Simt că am patruzeci şi am obosit
urechile mi-s temple
buzele altar, fac exorcizări
am un demon în mine
"realitatea"
întoarce-te la mine

îmi ies din trup două seturi de membre
paralele cu universul din care vin
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Stupore
Luca CIPOLLA - Italia
Si ritrasse per un istante
e si vide trafitto da un raggio
ad altezza di stomaco,
del timido poeta non restava nulla,
un muni lo invitò ad osservare
e a capire
e per rispetto, a tacere.
Si levò le scarpe
e il tappeto già aveva speso la sua forma:
sotto di lui tutto parve illusione,
le ore si disgregavano e diventavano sabbia,
quanti granelli o similgocce,
tutto era sparso nell'etere,
una clessidra rotta,
tutto era gioco, già, una prova,
gli attori si tolsero i costumi di scena
e lo spettacolo alla sua naturale conclusione
comunque da festeggiare,
né vincitori né vinti
soltanto..

Stupoare
Se retrase pentru un moment
şi se văzu străpuns de o rază
la înălţimea stomacului,
nimic nu mai rămânea din poetul timid,
un muni l-invită să observe
şi să înțeleagă
şi din respect, să tacă.
Se descălță
şi covorul consumase deja forma lui:
sub el totul păru o iluzie,
orele se dezagregau şi deveneau nisip,
cât de mulți grăunți sau cvasi-picături,
totul se răspândise în eter,
o clepsidră spartă,
totul era joc, tocmai, o probă,
actorii îşi scoaseră costumele de scenă
şi spectacolul concluziei lui naturale
oricum de sărbătorit,
nici învingători nici învinşi
doar..
L'ultima profezia (a Peter Deunov)
Non cadrà un capello dalla testa del giusto,
la schiena del gatto
rivolta a oriente,
fragole al desco
dell'ultima profezia
stravolta dal nonsense,
una scheggia di vetro
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ora diamante
che saprà recare
effetto farfalla
il vento a favore,
setoso di sabbia.
Ultima profeție (lui Peter Deunov)
Nici un fir de păr nu va cădea din capul neprihăniților,
neprihăni
spatele pisicii
îndreptat spre orient,
căpșuni la masa
ale ultimei profeții
răsturnate de nonsens,
o schijă de sticlă
diamant acum
ce va ști aduce
efectul fluture
vântul favorabil,
mătăsos de nisip.
Terzo occhio
E dal cancello entrava
polvere di gesso,
nuvole di luce all'ingresso,
pigne abbandonate sulla credenza
e da quest'ingombro
ricavo silenzio
e tutto pare adesso
libero dalla quarta dimensione..
fogli di quaderno a righe
volan dalla finestra
sopra un rigido platano;
soglie erbose
riportano al calore
d'una mano che s'allontana
e notte si scolora
dipinta dalla rosa
divina che accompagna all'uscita
dell'ultima illusione.

Al treilea ochi
Și din gard intra
pulbere de ghips,
nori de lumină la intrare,
conuri de brad părăsite pe bufet
și de sarcina aceasta
obțin liniște
și totul arată acum
lipsit de dimensiunea a patra..
foi de caiet cu linii
zboară prin fereastră
peste un platan rigid;
praguri ierboase
readuc la căldura
unei mâini ce se îndepărtează
și noaptea se decolorează
pictată de trandafirul
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divin care însoțește la ieșirea
ultimei iluzii.
Blu
Palpitano i minuti
nel pomeriggio essudato,
fiori di cicoria
coloran l'aria
e secca nella gola
l'ultima goccia di vișinată.
Agata blu il cielo
che dalla stanza s'apre
e spiega il ruolo
che una vita ci diparte.

Cu ochii închişi îmi pipăi iubirea
ca pe un cerc pe care-l simţi
în jurul inimii
fierbinte.
Pe o toamnă de brume
Pe o toamnă de brume
lumea se coace în coajă,
iese în afara ei să nască
îngeri fără aripi.
Se crede că e un mileniu de zbor
în faţa noastră-n urcuş
de-n jurul pământului rotit
oameni se plimbă-n voie.

Albastru

Palpitează minutele
în după-amiaza asudată,
flori de cicoare
colorează aerul
și se usucă în gât
ultima picătură de vișinată.
Agat albastru cerul
care din odaie se deschide
și explică rolul
care o viață ne desparte.

Sub umbre pe ape
Nicolae Vălăreanu SÂRBU
ÂRBU – Sibiu
O parte din mine s-a înzăpezit
şi caută sănii trase de vânt.
Anotimpul acesta din trup
soarbe-n inimă ochii soarelui,
cealaltă parte să înverzească de fluturi,
de-n lumină se crapă de ziuă,
îngroapă întunericul
sub umbre pe ape.
Doamne,
tu mă deszăpezeşti de dureri
mă acoperi cu bucuriile amiezii
când ceasurile se adâncesc o clipă
şi pornesc mai departe
c-un suspin din timpul prea grăbit.

Doar zilele şi nopţile curg
desfăşurate dintr-un timp fără capăt
ca o apă ce trece din una în alta
şi pornită rotund de la început
trece prin porturile luminii
albastră ca un cer înnoptat.
Cuvintele
îmi fulgeră gândurile
şi mi le pune în memorie sparte ,
să iese în afară şi să nască
o lume mai bună.
Ziua se descrie singură
În clipa fericită nimic nu se descompune,
ziua se descrie singură
pe un platou de filmare al zâmbetului
şi nu se întrevede
ceva mai frumos decât chipul tău
care-şi
şi dublează imaginea instantaneu
în suflet şi cuvânt.
Nu ştiu dacă pot să o reţin
până la respiraţia următoare,
ştiu doar că port în memorie cuvântul
încă de la naştere
şi el rodeşte.

DOR DE EMINESCU
Teona SCOPOS – Iași

Mă laşi fără glas
Stau pe o canapea între pereţii tăi de dor
te aşezi lângă mine victimă-n suflet,
îmi spânzuri sentimetele de gât
până îmi termin cuvintele,
mă laşi fără glas
să te sorb din priviri.
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Dorul se naşte în suflet flămând Omul şi speră şi râde şi plânge Roată destinul îl strânge şi-l strânge,
când .
Din ieri înspre mâine, prin viaţă trecând
Există-ntre stele suflete vii -
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Există-n etern o caldă lumină,
Miez de poet cu soartă divină,
In lumea cu îngeri, prin stelele mii .
Nicicând nu a fost un biet muritor,
E om, filozof şi vers şi gândire Simbolul suprem a tot ce-i iubire,
Cunoaştere multă, cu multă trăire,
Un OM între oameni ... de care mi-i dor.

UNUI „POET”
Însuşirea de a scrie,
Când ai ce şi chiar îţi vine,
E-o frumoasă pălărie,
Mult prea mare ... pentru tine!

Cuvinte cu dor de miez*

DOR DE EMINESCU II
Dor îmi este DOAMNE de tei înfloriţi,
O apă albastră, nuferi şi stele ...
Ramuri şi păsări ce cântă prin ele,
Două tăceri de îndrăgostiţi.
Există şi astăzi codri de-aramă,
Există luceferi şi cer infinit MIHAI EMINESCU nicicând n-a murit,
In Univers trăieşte cu îngerii de-o seamă.
Număr plopi fără soţ şi frunze ce mor,
E singur Pământul, dar Universul plin Seara pe deal ... ceru-i senin Cu stele şi luceferi petrece în divin
Unde trăieşte veşnic ... şi veşnic îmi e dor ...

SPRIJIN RECIPROC…
Val ANDREESCU - Vaslui
Ea îl sprijină c-o mână,
El o sprijină cu bani,
Că e mai bătrân c-o lună ...
Plus vre-o patruzeci de ani!
CUPLUL CE N-A FOST SĂ FIE
Lor li s-au intersectat,
În mod tragico-hilar,
Visul lui curat-curat
Cu al ei…curat-murdar!
PRAGMATISM
-Îţi ofer, te rog ai milă,
Inima mea frântă, bravă!
-Ce să fac cu ea bolnavă,
Ceva trainic n-ai? O vilă!
D-REI DOCTOR
Rămân profund îndatorat
Că aţi făcut să mă simt viu
De câte ori m-aţi operat
Pe cord şi … fără bisturiu!
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Ștefan MÎRZAC – Iași
1.Cei care ard gazul de pomană sunt bucuroşi dacă scot fum ca
să-i acopere
2.Rozând mult la ciolane ,iţi pot
ot creşte in loc dinţi de aur.
3.Avantajul s-aa invaţat sa trăiasca cu jumatatea de adevar care-i
care
convine.
4.Din mica invarteala rezultă deseori marea ciupeală.
5.Banul este un organ de simţ al materiei din noi.
6.Banii care au devenit saltea, dorm.
7.Binele,frumosul
e,frumosul si adevărul scad aşa de mult la unii, incât
acestea nu mai ajung nici pentru spoit.
8.Ce este bun va ieşi la suprafaţa doar când va avea şi libertate.
9.Un prim pas spre bine este să interpretezi corect răul.
10. Dacă te confunzi cu răul,te obişnuieşti
nuieşti a trăi din ,,binele’’
lui.
12.Pe inţelept boala il invaţă să fie sănătos.
13.Deseori ignorăm bogăţia de aproape,din noi,căutând sărăcia
de departe .
14.Lângă agresiune găseşti bucurii şoptite,dorite, cioburi de
bucurii,iar lângă bunul simt găseşti bucurii vii ,intregi.
15.Bunul simţ vorbeşte de multe ori tăcând şi de aceea nu este
auzit de oricine.
16.Pentru bunul simţ obiectele din jur sunt vii,iar pentru
nesimţire multe fiinţe din jur sunt nişte obiecte.
17.Pentru unii burta devine un mormât viu la purtător.
18.Bunul simţ este prea mare ca să incapă intr-o
intr gură prea mare.
19.Când defectele din noi s-au
au ridicat si au cerut dreptul la
protecţie,s-a născut masca.
20.Este un defect a trata un efect.
21.Dacă cârpesti efectul , cauza face noi găuri.
22Orice
rice călătorie trebuie să fie un drum spre noi.
23.Călcatul cuiva in picioare incepe de la coadă.
24.Nu toţi işi cântă propria melodie,dar mulţi cântă melodiile
măştii sau ale altora.
25.Ciocanul needucat poate să devină baros.
26.Când ciocanul stă langă pix,îi
ix,îi vine a scrie.
27.Când începi să cumperi pe alţii,începi a te vinde pe tine.
28.Sera mănâncă viitorul copiilor din ea.
29.Unii fac bătături pe creier deoarece lucrează mult numai pe
suprafaţa lui.
30.Curajul care nu se simte devine tupeu.
Natura din om*
1. Unii cred că devin curaţi dacă îşi mută petele pe alţii.
2 Curiozitatea preferă trasee noi ,iar ignoranţa uită pe unde a
trecut.
3.Omul are cuvânt dacă cuvântul lui are suflet.
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4.Doar dacă munceşti în ocna cuvintelor poţi spune vorbe de
aur.
5.Orice dar poate avea un ‘’dar’’.
6.Si pentru cel delicat,drumul cel mai scurt este drumul ocolit.
7. Demnitatea nu stă în gazdă.
8.Când demnitatea incepe să se joace de-aa avantajul,va fi
învinsă.
9.Democraţia deschidee răului din noi calea spre convingerea că
acesta are mai multe drepturi decât obligaţii.
10.Un paradox al democratiei:aceasta permite ca deseori lecţiile
să fie date de cei ce trebuie să le primească.
11 Pentru cel deştept orice lucru complicat este compus
comp dintr-un
număr finit de lucruri simple,iar pentru cel prost orice lucru
simplu este compus dintr-un
un numar infinit de lucruri
complicate.
12. Dinţii îmi spun că cel ce nu are partener de muncă trăieşte
fără folos.
13. Diplomaţia aruncă nada deseori in bucăţi
ucăţi mici.
14. De multe ori se discută deschis în spatele uşilor închise.
15. Divinul trebuie să ne unească,căci materia ne diferenţiază.
16. Dorul este o forţă antigravitaţională.
17. Dormind mult în picioare,s-aa obişnuit să nu mai gândească.
18. Deseori dreptatea are cel mai strâmb traseu.
19 .Unii au dreptate,dar nu o gasesc ,iar alţii nu au dreptate ,dar
o găsesc uşor.
20. Întotdeuna,între lumină şi întuneric trăiesc spini care au
rostul de a apăra întunericul în faţa luminii.
turile,în timp ce îşi şoptesc obligaţiile.
21. Unii îşi răcnesc drepturile,în
22. De multe ori drumul fără frecare este un drum fără
întoarcere.
23. Este de preferat o duritate prietenescă decât o moliciune
duşmanoasă.
24. Unele duşmănii în miez sunt prietenii în coajă.
25. În educaţie,sămânţa
nţa răutăţii intră şi pe poarta bunătăţii,când
aceasta este prea larg deschisă.
26Oare egoismul când joacă un meci simte spectatorii din jur
jur?
27. Egoismul îl hrănim cu avantaje,sufletul îl hrănim cu adevăr
şi iubire.
28.Boala este o terapie de şoc pentru egoism.
29. Extremele se cheamă,uneori chiar se nasc una pe alta,ca să
se compenseze.
30. Făţărnicia este omenia măştii.
*Din volumul ’’Cuvinte cu dor de miez’’,, Ştefan Mîrzac, ed.PIM, Iasi, 2006

Logodna dintre ape
(continuare din nr. 32)

Corneliu LAZĂR – Gura Bohotin, jud. Ia
Iași
Locul se cheamă “Cotul Vătafului”” pentru că într
într-adevăr
Prutul face aici un cot larg în formă de potcoavă şi
şi-aproape gata
să se taie. Cândva, posibil să-ll fi stăpânit cine ştie care vătaf şi
de aceea localnici l-au
au botezat cu numele acesta
acesta. Si tot ei mai
ştiu că aici se face cel mai bun fân din luncă şi că tot pe
pe-aici s-o
fi înecat cândva mireasa unui pârcălab din ţinuturile
nuturile Sucevei.
- Petre vreau să te rog acum ceva !
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Mă asculţi, nu? Uite, vreau să mergem la biserică şi să urcăm în
turlă... Mi-aa dor să mai văd privesc lunca de sus. Și mai lasă tu
munca măcar azi că uite ce zi minunată ca de vară.
- Ce-o să zică bătrânul?
- N-o
o să zică nimic! Azi mergem la plimbare şi gata. Șiaşa sunt doar patru rânduri şi-oo să le aduni tu în altă zi. Mergem
? S-au
au fugărit o bucată de drum până s-au
s
prăbuşit în hohote de
râs iar apoi şi-au
au prins mâinile şi au intrat în umbra pădurii.
Se îngrămădesc acum unul în altul să încapă în
chenarul aceluiaşi geam de la clopotniţă ca să înghită
priveliştea, dar nu se ceartă pentru ca fiecare dintre ei este
convins c-ar încăpea laolaltă şi-ntr-un
un corn de capră. Au intrat
în biserică pe uşă nu pe geam ca-n
n alte vremuri, au îngenunchiat
în faţa altarului spunându-şi
şi fiecare rugăciunea şi abia după
aceea au suit scara de lemn în spirală către clopotniţă. Nu mai
sunt vrăbii pe grinzi iar din câte au mai fost pe
pe-aici, nu lipseşte
nimic nici
ici măcar paiele. Clopotele stau tot aşa ţepene cu
limbile-nn gură şi Petre se bucură când le vede la locul lor,
amintindu-şi
şi de Grigoriu şi şleahta lui de ţârcovnici. Biserica
văzută de sus pare acum mai înaltă şi e drept să se creadă aşa, că
de la temelie până la fereastra
reastra prin care mai că se putea intra cu
barca, e ceva distanţă şi nu s-ar
ar putea ajunge fără o scară destul
de lungă. De fapt pe ziduri, de jur împrejur, apele şi-au
şi
desenat
singure înălţimile cu pastă subţire de nămol diferit la culoare de
restul tencuielii. Petre n-aa aflat încă cine a luat cercevelele, se
vede treaba că-ii mână de răufăcător şi de aceea a făcut bine
săptămâna trecută că a înfundat fereastra cu scândură.
Cheltuielile de reparaţie n-ar
ar fi prea mari, mai ales că nici
picturile nu s-au
au coşcovit şi pot foarte bine să fie spălate.
Duşumeaua însă trebuie neapărat înlocuită. Mobilierul,
veşmintele şi chiar candelabrele nu se văd nicăieri cineva o fi
avut grijă să le ducă le adăpost de ape, şi
şi-acesta trebuie să fie
dascălul ori chiar milostivul părinte.
Ana citeşte pe toaca din clopotniţă numele a şase persoane
scrise stângaci cu vopsele diferite sau chiar prin zgâriere de toţi
atâţia autori, lucru ce se vede şi după caracterul diferit al
scrisului:
a, Stamate Dumitru, Tîrţirău
Irimia Dumitru, Boian Catinca,
Marcu, Iancu Agrigoroaie şi Ghiorotaru Boris. Pentru că ştie
bine semnificaţia acestui înscris şi găseşte aici şi numele
socrului ei, se preface că nu dă importanţă descoperirii făcute,
tace şi se mută la geamul dinspre miază-noapte
miază
căutând cu ochii
“Movila Diavolului”” sau ”plopul trăsnit”. Există în aceste
locuri obiceiul ca oamenii bănuiţi de fapte nechibzuite cum ar fi
tâlhăria, batjocura sau crima, să fie înscrişi
în
pe toacă întru
judecata şi pedepsirea lor de către bunul nostru Dumnezeu. Cele
câteva ceasuri de tihnă şi linişte petrecute aici trec repede şi
când umbra zidirii se lungeşte dincolo de gardul ce
ce-o
înconjoară, părăsesc sfântul lăcaş nu cu fapta şi nici cu gândul
ci numai cu trupul.
Sub malul Prutului în locul numit
mit “la stânci”, Ana povesteşte
cum venea ea aici cu mama ei să ghilească ţesăturile ori să spele
cânepa topită şi s-o înşire la soare. Si--apoi multe fete de seama
ei făceau aceeaşi treabă de se minunau străinii în trecere după
interese, mai opresc şi la “Adăpătoare” unde malul e tărăgănat
şi-abia
abia după asta se îndreaptă spre casă. Cărăruia ce şerpuieşte
printre copaci iese la lumină şi se lipeşte de drum pentru ca să
se desprindă iarăşi şi să intre în linie dreaptă pe portiţa din
fundu’ grădinii. E vremea asfinţitului de soare şi ninge cu
lumină roşie printre crengile golaşe ale zăvoiului.
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Peste două zile, moş Ion a înhămat iepele şi a coborât
în vale aducând în buzunarul jachetei plicul mare cu sigiliu şi
marcă poştală roşie, iar în fundul corlăției o valiză mare jerpelită căreia ceva mai târziu avea să-i laude balamalele. La
început, Ana a plâns de una singură prin toate odăile casei până
când moş Ion a luat-o la trei păzeşte iar apoi s-au pus cu toţii pe
şotii şi palavre că nici la miezul nopţii nu şi-au găsit hodina.
Drumul la comisariat, unde trebuia să se prezinte a
treia zi după înştiinţare, l-a făcut tot cu moş Ion iar până în sat
i-a petrecut şi Ana rămânând să-l aştepte pe moş Ion aici la
mătuşa Nastasia până să se întoarcă. A vrut mult Ana să meargă
şi ea la gară dar n-a lăsat-o bătrânul nici în ruptul capului
spunându-i că zdruncinăturile drumului i-ar face râu şi-apoi la
urma urmei despărţirea rămâne la fel de amară oriunde. Petre şia găsit timp să dea şi pe-acasă, a stat de vorbă cu Maria vreme
de-un ceas, lăsând-o şi pe ea înlăcrimată, după care i-a sărutat
mâna şi s-a grăbit, că moş Ion între timp adăpase iepele şi-acum
s-a pus pe fluierat aşteptându-l în colţul uliţei. A privit îndărăt
Petre bucată bună de drum până când s-a prăpădit satul printre
dealuri, căci iepele hodinit şi sătule grăbeau paşii mai mult de
groaza strigăturilor decât a biciului. S-au înţeles înainte să plece
ca Ana să se mute acasă la moş Ion îndată ce va cădea iarna şi
să se întoarcă după ce s-o uşura de facere.
- Dac-o pălesc durerile, i-a zis el lui Iorgu, vâzîndu-1
că stă la chiteală, ce-ai să te faci aici de unul singur mai ales că
asta se poate întâmpla noaptea sau pe viforniţă. Spune, ai mai
moşit pe cineva vreodată? Și-au izbucnit cu toţii în râs . Are să
se apuce cu Safta de ţesut lâna din pod că şi-aşa o mănâncă
moliile iar tu n-ai să te prăpădeşti Iorgule şi dacă ferească
domnul o să se întâmple, nu-i nici o pagubă că de-acum ţi-ai
mâncat mălaiul... Ce-o mai fi vorbit el cu Petre în căruţă mai
bine de trei ceasuri până au ajuns în Huşi Dumnezeu mai ştie,
dar de băut au tot băut când unul când celălalt şi chiar într-un
timp s-au pus pe cântat că şi iepele s-au speriat de ei, alergând
cu spume la gură. Primul viscol din postul Crăciunului l-a găsit
pe Iorgu singur stăpânitor al luncii, căci Ana se mutase în deal
cum le-a fost înţelegerea şi s-a instalat în casa lui moş Ion cu o
săptămână în urmă. Mai întâi, în dimineaţa aceea au îngheţat
apele la maluri şi soarele nu s-a arătat pe nicăieri, iar la vremea
amiezii a început să ningă aşezat şi-apoi să viscolească
spulberând cenuşa din vetre. Către seară, nu mai puteai scoate
capul pe uşă afară şi-a ţinut-o aşa cât îi noaptea de lungă. Iorgu
şi-a scos la bun sfârşit mai toate treburile gospodăreşti şi n-avea
altceva de făcut acum decât să toace lemne la trunchi ori să
schimbe aşternutul vitelor. A fost mai greu la început fiindcă şi
moş Ion şi-a cam subţiat cărările pe-aici, dar acum s-a obişnuit
cu singurătatea chiar dacă uneori îi ţiuie urechile ca tăciunii în
leşie. Nu doarme în casă pentru că se încălzesc mai greu pereţii
şi trebuie să ardă lemne multe. Aşa că aici în odăiţa lui de
alături se simte la fel de bine ca oricare alt gospodar ce şi-a
adăvășit pentru iarna toate de trebuință. Prin fereastra mică
poate vedea foarte bine ograda şi chiar faţa casei iar aici în tindă
ţine putină cu brânză, murăturile, polobocul cu vin şi lada cu
făină. A mai cărat la dos şi braţe de lemne pe care le-a stivuit,
până sus aproape de grindă. Nu întârzie mult nici scrisoarea lui
Petre pe care poştaşul o duce direct Anei având vorbă cu ea şi
pentru care moş Ion îl răsplăteşte c-o mahorcă fiartă. Petre
povesteşte călătoria lungă cu trenul, câte ceva despre oraşul
Oradea unde se află, scrie că este sănătos şi că-l încolţeşte dorul
de casă, întreabă de moş Ion şi toţi ceilalţi dar nu aminteşte
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nimic despre cazarmă ori preocupările lui zilnice. Ana se bucură
şi strânge plicul la piept iar a doua zi se şi grăbeşte să scrie
rânduri multe mai, mai să nu-ncapă pe hârtia ce-avea la
îndemnă. In ajunul Crăciunului, moş Ion a înhămat iepele la
săniuţă şi a dat fuga în vale să ducă veste de la Petre şi să-l ajute
pe Iorgu să-şi taie porcul. Cu chiu cu vai l-a convins pe bătrân
că va trebui să dea şi el o fugă în deal de “Sfântu Ion ” c-o să se
bucure tare mult şi Safta, şi-apoi mulţumind Domnului c-a
reuşit să-l înduplece, a făcut cale întoarsă c-avea treburi până
peste cap...
Sărbătorile Crăciunului trec neobservate aici în lunca
pustie căci unde în altă parte poţi întâlni datinile şi obiceiurile
noastre strămoşeşti decât pe uliţele satelor ori în casele şi
ogrăzile gospodarilor.
Să fi fost ceasul unu după miezul nopţii de ianuarie pe
când Iorgu se tot foia în aşternutul patului întinzând oghealul
gros între cap şi picioare, de parcă ar fi intrat la apă şi s-ar fi
scurtat. Era o noapte geroasă cu Lună plină şi el se tot gândea
acum să nu dea lupii în ţarcul oilor şi-aşa avea doar câteva de
sămânţă şi n-ar fi avut cu ce să-şi umple burţile. Dar scârţâitul
omătului pe prispă şi ţăcănitul geamului de la casă îi întorc pe
dos gândurile şi-l fac să se ridice în întuneric cu oghealu-n cap.
Matahala stă înţepenită pe prispă lângă fereastră de parcă ar
asculta ceva, apoi bate iar scurt de câteva ori auzindu-se şi
vocea stinsă...
“ Ana , Ana….”
Iorgu se fereşte din ferăstruica lui de parcă s-ar teme să nu fie
văzut când necunoscutul priveşte în jur arătându-şi faţa la Lună.
Bagă apoi capul în ochiul de geam şi se holbează uimit
aşteptând să-şi mai întoarcă odată faţa şi să se convingă.
- Onofraş...! Da...! El este...!
Câteva clipe doar şi dispare ca o nălucă.
- Dumnezeule...! Ce poate fi asta...? Adevăr, ori închipuire ... ?
Bătrânul singur în odăiţa lui se pipăie de parcă ar vrea să
ştie dacă nu cumva visează. Dar nu...! Deschide uşa de la tindă
uşor să nu scârţâie, urcă scara şi coboară puşca din gârliciul
podului. O încarcă şi-şi trage lângă fereastră şi tăgârţa cu
cartuşe. Rămâne aşa înţepenit până în zorii zilei dar degeaba...
Năluca nu s-a mai întors... Câte gânduri s-or zbate acum între
tâmplele lui încărunţite, numai Dumnezeu ştie... N-a gustat
nafură toată ziulica, s-a tot mocoşit pe lângă vatră, iar vitele au
stat mai mult flămânde. Și-a frământat creierii toată ziua până
noaptea târziu când a început iarăşi pânda şi doar atât a fost în
stare să priceapă...: “Onofraş vrea s-o ucidă pe Ana ca să se
răzbune” Ori dacă nu, s-o batjocurească în acelaşi scop...
Blestematul... Lepădătura... N-o să facă asta niciodată pentru că
n-o să mai aibă timp...!
Stă de veghe încă două nopţi fără nici un rezultat apoi face
focul şi se mută în casă. Si nici zăpăcitul de moş Ion nu mai dă
pe-aici de parcă l-a înghiţit pământul. I-ar povesti şi l-ar pune

în gardă. Ana stă bine acolo iar nenorocitul nu ştie unde se
află şi de-aceea dă târcoale pe-aici... Dar dacă află ? Sau
poate c-a şi aflat...! şi de-aceea nu mai apare... Al dracului
drăcie trebuie să mai fie şi asta...
Mai este o singură zi până la “Sfântul Ion” şi
Iorgu doarme cu puşca sub pernă. Dar numai somn nu se
poate chema ăsta când tresare la fie-ce zgomot şi-l trec
prin vine bulgări de gheață.
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- Vine...! S-a auzit ceva...! Paşi pe prispă...
Se lipeşte de perete cu ochii în florile de gheaţă ale
geamului. Aşteaptă... Poate că i s-a părut ... Ba nu... Iată
umbra... se apropie... Bate de câteva ori dar la celălalt
geam... Nu strigă şi bate iarăşi. Iorgu se aşează în
genunchi cu puşca pe pervaz şi ocheşte la mijloc umbra
întunecată de dincolo, ce nu poate fi văzută prea clar din
cauza florilor de gheaţă. Trage două focuri unul după
altul. Un ciob de sticlă avea să-i scoată ochiul ucigaş cu
care a ochit, dar simte numai şuviţa de sânge prelingândui-se pe obraz nu şi durerea. După ultima detunătură se
aude un horcăit prelung şi umbra se prăvale ca un sac din
gura podului. Bătrânul vrea să aprindă lampa dar mâinile
îi tremură şi sparge sticla lăsând flacăra roşie să fumege.
Scoate maneaua din uşă şi iese desculţ pe prispă simţind
zăpada arzându-i sub tălpi. Se agaţă cu amândouă mâinile
de hainele victimei şi-l trage după el înăuntru asemenea
unui paianjen uriaş ce-şi duce în gaură prada agăţată în
pânză. Hoitul e greu că abia îl trece pragul şi sângerează
pe gură. Iorgu ia lampa cu amândouă mâinile şi se apropie
de el îngenunchind ca pentru-nchinăciune. O aşează
alături pe duşumea şi-l trage de ceafă să-i răstoarne faţa
către lumină . Dar.... nenorocire mai mare nu poate fi alta...!
Nu-i Onofraş pe care-l văzuse atunci bine sub clarul de lună.
E Iancu, tatăl lui Petre...!!!
Iorgu îşi simte creierii curgându-i prin rana proaspăta,
scuipă otrava ce-o simte pe limbă şi se ridică nebun neştiind
încotro s-apuce. Trage cârpa de pe masă vărsând oala cu lapte
de acolo şi-i şterge muribundului cheagul de sânge de la gură.
- Lasă Iorgule...! Te osteneşti degeaba... Nu mai e
timp... Cheam-o pe Ana. Am venit să-i vorbesc nu să fiu
ucis...Ana... Ana... Vino aproape... Nu te teme...! Aşa...!
Ascultă-mă. Cheamă-l pe Iorgu... El de ce-a fugit ? Laşul...!
Aiurează şi Iorgu îşi dă bine seama de asta. ”Nu-i
nimic Ana... O să-ţi spun numai ţie totul... pentru că din acest
motiv am venit aici... Ana...! Iartă-mă măcar tu dacă toţi ceilalţi
nu vor s-o facă... Prea mult rău ţi-am făcut ca să poată ieşi din
mine sufletul. L-am trimis pe Onofraş să te batjocurească...
Unde-i nenorocitul, c-am venit să vă prind în fapt şi să-l despart
pe Petre de tine. Nu se poate Ana ca tu să trăieşti cu el... Nu se
poate...! Pentru DUMNEZEU...!
Iancu plânge în hohote...
“- Nu se poate oameni buni pentru c-ar fi prea mare blestemul
pe capul meu şi nu mi-ar putrezi nici carnea în mormânt...!
Ascultă Ana...! Pe mama ta am batjocorit-o în pădure ca să mă
răzbun pe Iorgu... Iar apoi de frică să nu afle el, am înecat-o în
“Adăpătoare”. Spune-i acum laşului că m-am răzbunat pe el şi
că poate să-mi ia pământurile imediat ce închid ochii...!
N-a bănuit nimeni crima ce-am făcut-o pentru că am dat zece
miare procurorului. Ana...! Iartă te rog păcatele ce-am făcut că
porţi în pântece sânge din sângele meu şi viaţă din viaţa mea ...
Ana...! Ana...!
Mai întâi Iorgu începe să râdă apoi tuşeşte şi varsă venin, îşi
pierde minţile şi iese. Aduce vin în cofă lăsând butoiul să curgă.
- Ridică-te Iancule să bem pentru prietenia noastră...
Ce-aştepţi ? Vrei să-ţi torn eu cu cofa ?
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Îl trage de mânecă. Iancu e mort. Târâie cofa pe duşumea şi-o
toarnă pe jumătate peste faţa lui. Bea apoi şi el vărsând mai
mult pe alături de gură, apoi zvârle cofa afară. Uşa a rămas
deschisă şi înăuntru a năvălit frigul. Stricat cum e râde tot mai
mult până, dă cu ochii de puşcă şi se linişteşte. Caută bucceaua
cu cartuşe. A uitat unde a pus-o. Aduce lampa şi o găseşte. Pune
lampa alături, îngenunchează şi încarcă arma. Îşi vâră ţeava sub
bărbie şi trage, un singur foc. Se stinge şi lampa de alături în
zvârcolirile lui de moarte.
A doua zi pe la orele patru ale după-amiezii mare zor la moş
Ion acasă cu sarmalele şi friptura de gâsca, plăcintele la cuptor
şi răciturile de curcan apoi spălatul blidelor şi aşternutul
meselor că nu-şi vede nimeni capul de-atâtea treburi stârnite cu
musafirii lui cu tot. Ce-i drept nici el nu stă locului cât ţi-i negru
sub unghie. Trage vinul dintr-o putină în alta, îndeasă şopronul
cu lemne retezate scurt şi-apoi crăpate, îngrijeşte de păsări şi-şi
rade barba surie cu briciul din coardă şi toate astea pe când
afară s-a stârnit zgriboica şi agudul bătrân din colţul şurii se
apleacă la pământ urlând de usturimea gerului iar vrăbiile
zgribulite îşi caută culcuşul scormonind paiele.
După ce adapă iepele şi vacile turnându-le apă cu ciutura în
ulucul îngroşat de gheaţă le ţesală şi le bagă în şură umplândule ieslea cu fân din acela mărunt. O aude pe Safta strigându-l
din cerdac şi se grăbeşte să ajungă în casă crezând c-a scăpat iar
sarmalele să se ardă-n cuptor cum de altfel păţeşte mai în toţi
anii. Dar nu ăsta-i baiul.
- Ioane! zice ea din uşa casei. Mă tem că musafirii tăi o
să ospăteze singuri în noaptea asta că Ana se simte râu de tot, o
încearcă durerile de facere şi i s-a tăiat şi apa. Mă tem cu ea
acasă şi-apoi la prima naştere n-am moşit pe nimeni niciodată.
A ș a că mai bine pregăteşte tu sania...!
Moş Ion se scarpină sub căciulă şi se uită cu-n ochi la cer
întocmai precum cloşca la hultan. De sus cernutul se îngroaşă şi
chiar începe să se întunece de-a binelea. Mai întâi umple bine
corlația cu fân, trage prelata deasupra şi înhamă iepele.
Scotoceşte apoi şuba în magazie şi-o scutură de colb cu băţul că
sar peticile din ea. O îmbracă şi-şi pregăteşte cu briceagul o
nuia de agud cu care să mâne iepele că nu ştie unde a mai pus şi
iuşca, bat-o norocul! Safta zvârle în corlație oghealul cel nou
făcut de ea pentru moarte, mai aduce şi-o pernă albă şi-apoi o
ajută pe Ana să se urce sprijinind-o de subsuori şi făcând cruce
mare de doamne ajută.
- Când vine Iorgu, să mă aştepte aici şi să nu-şi facă
griji că spusele mele din luncă se adeveresc, bată-le-ar norocul.
Iar tu, până deschid eu poarta dă fuga şi adă garafa cu rachiu din
tindă s-o am la drum să nu-mi pişte gerul urechile. Mai aşterne
apoi o altă prelată peste ogheal , apasă bine căciula pe cap,
înşfacă sticla din mâna Saftei şi dă bici iepelor.
Până la Răducăneni sunt 9 km şi i-ar putea face într-un ceas
dacă n-ar bate spurcăciunea de viscol stârnită tocmai acum de-ţi
înfundă ochii şi nările şi nu vezi drumul în faţă. Răducăneniul e
un târguşor de ceangăi oploşiţi aici din vremea lui Răducanu
situat la jumătatea distanţei dintre Huşi şi Iaşi şi are spital şi
casă de naştere zidite din truda localnicilor şi strădania
doctorului Pop. Din când în când moş Ion întoarce capul cu
umeri cu tot că altfel n-ar putea din cauza şubei întrebând-o pe
Ana cu glas tare dacă nu se simte cumva prea rău deşi este
convins că n-ar putea s-o ajute cu nimic. Apoi îi spune că vor
ajunge îndată şi că totul va fi bine trăgând din garafă câteva
gâturi şi plesnind iepele cu capătul mai gros al vergelii.
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”- Multe belele şi pe capul meu..” - își zice în gând temându-se
ca nu cumva să-l audă biata femeie.
S-a întors tocmai în zorii zilei, nedormit şi cherchelit de
rachiu, a băgat iepele la adăpost şi s-a lungit sub aşternut pe la
viţă la picioarele Saftei. Picura de-atâta nehodină dar n-a fost
chip să adoarmă din pricina junghiului de babă care l-a simţit de
cum a intrat şi-a şi tăbărât pe el să-l întrebe de toate. Ana a născut un băiat voinic la capătul a şase ore de luptă cu moartea şi
numai după ce moş Ion A stârnit tot târgul căutându-l şi
aducându-l pe doctorul Pop s-a întâmplat această minune. Slavă
cerului c-a mai trecut şi asta. Gândea că după ce-a lămurit-o pe
Safta o fi chip să adoarmă şi chiar şi-a acoperit capul cu
oghealul. Da de unde ?
S-a pus ea să povestească fir-a-păr toată petrecerea cum şi cine
a venit cât a mâncat şi cât a băut ce-a adus şi ce-a promis că mai
închide un ochi dacă mai poţi. A mai aflat apoi că Iorgu nu
venise dar nu s-a mâniat prea tare lăsând totul pe seama
zgriboiului.
Si totuşi începutul de viscol care s-a şi potolit pe când a ajuns în
târg n-ar fi putut să-l oprească mai ales pe el. Doarme mai prost
ca-n noaptea aceea cu ţânţari din ”cuibarul de cocostârc ”parcă”
îl zgârie pe dinăuntru şi nu ştie anume ce c-ar căuta el leacul fie
şi-n piatră seacă . Pe când se ridică din aşternut să-şi tragă
nădragii Safta îngrijeşte de vite făcuse între timp focul şi puse
pe plită oala cu sarmale să se încălzească. A mâncat câteva
stând în picioare şi a băut apă proaspătă din cofă cu toate că
Saftei nu i-ar fi venit a crede vizându-l.
”- Să bea el apă aşa de dimineaţă ? Doamne fereşte ceo mai fi şi asta?” - gândeşte ea scuturându-şi în tindă umerii de
zăpadă. Dar îşi aminteşte îndată de garafa goală găsită în fânul
din corlate. Înaintea amiezii moş Ion taie lunca albă ca o bucată
de slănină lăsând în urma saniei două linii de cale ferată pe care
trenul n-o să meargă niciodată. N-a trecut altă sanie înainte şi
trebuie să ghicească drumul şi chiar hat ia peste apa Jijiei căci
sulurile de omăt lungi cât zilele de post încurcă toate iţele. Si
nu-i nici atât de frig să-şi îndese căciula până-n umeri, îl ustură
ochii însă de strălucirea soarelui şi al zăpezii în locul lor de
îngemănare.
Cadavrele îngheţate zăceau pe duşumea aşa cum şi-au
găsit sfârşitul, nimeni n-a mai dat pe-aici de când s-a întâmplat
nenorocire iar vitele răgeau de foame în ocol lungindu-şi
gâturile printre răzlogi doar, doar să apuce ceva din căpiţele de
alături. De când a intrat pe uşa larg deschisă moş Ion a înlemnit
de groază făcându-se la faţă alb ca varul şi clătinându-se gata,
gata să se prăbuşească.
Noroc de peretele de aproape în care şi-a sprijinit umărul că de
n-ar fi fost avea să se prăbuşească. Dacă pe prispă dâra de sânge
era acoperită de zăpadă atunci în tindă (ea se vedea) până
dincoace de prag ea s e vedea foarte bine. Ca să dea o
explicaţie cuiva cât de cât apropiată de ceea ce-a putut să se
întâmple aici s-au măcar o bănuială oarecare i-ar fi cu neputinţa
şi nu l-ar duce nici capul să mai judece. Nici nu-ncape îndoială
ca măcar unul din cei doi să mai sufle căci Iorgu are ţurţuri de
sânge la gât iar Iancu e albastru-violet la faţă. Moş Ion închide
ochii câteva clipe, bâjbâie ieşirea şi calcă rar clătinându-se în
toate părţile ca un animal flămând şi bolnav. Se aşează apoi pe
prispă de parcă-ar vrea să-şi revină din ameţeală şi se ridică abia
atunci când simte zăpada topindu-se sub el. Nu e timp acum de
stat pe gânduri, a ş a că dă fuga şi deschide poarta de la ocol să,
iasă vocile la fân, dezleagă hăţurile din mănuşa saniei şi face
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cale întoarsă spre sat urlând şi lovind iepele cum n-a făcut-o de
când le are. Nu dă pe acasă, ci o taie direct să anunţe jandarmii.
Îl găseşte pe Bîrlea în biroul lui bând cafea sau naiba mai ştie
ce, instruindu-şi subalternii. De când intră pe uşă, Onofraş
apleacă ochii dar nu-l observă nimeni. Povesteşte pe nerăsuflate
bâlbâindu-se iar apoi ţâşneşte pe uşă, pe poartă, şi direct în
sanie...
A strigat Bîrlea după el, pe semne că ar fi vrut să-l ducă la faţa
locului cu sania, dar moş Ion până una alta dăduse bici iepelor.
A ajuns la poarta lui Iancu şi a intrat în ogradă s-o caute pe
Maria. O găseşte cu o lopată mare în mână făcând pârtie la
grajdul vitelor.
- Unde e Iancu fato ?- se preface bătrânul că nu ştie de
el dar ia întoarce privirile şi tac câteva clipe de parc-ar şti bine
totul şi nu vrea să spună. Dar nu...! Oftează prelung şi răspunde.
- S-a stricat de tot moş Ioane şi mă tem să nu fi turbat
că n-a mai călcat pe-acasă azi săptămâna. În ultimul timp nu se
mai trezea din băutură iar noaptea urla prin somn ca de friguri.
- Spune-mi, te rog cine a mai călcat la voi în ultima
vreme.
Dar de ce mă întrebi? S-a întâmplat cumva ceva?
- Și Maria lăsă lopata să-i cadă. Se apropie tremurând ca
vergeaua;
- Mare nenorocire, fată !I-am găsit pe Iancu şi pe Iorgu
împuşcaţi în casa lui Petre !
Un ceas mai târziu, la el acasă, moş Ion întoarce toate pe dos
căutând scrisoarea lui Petre.
- Ei, al dracului drăciei ! Te pomini acum c-o să mai
bat şi drumul târgului. Poate ştii tu de ea, Safto!
- Nu ştiu nimic, omule ! răspunde ea smiorcăind.
O găseşte, în sfârşit, într-un buzunar de-al Anei. Trebuie să-i
dea telegramă lui Petre şi are nevoie de adresă. Bîrlea a
telefonat la Huşi prefectului raportându-i situaţia iar apoi a
plecat în vale numai cu Vîrlan căci Onofraş urma să-l aştepte pe
procuror. Ancheta a început a doua zi dimineaţa şi-a fost de faţă
şi medicul legist Anton care a făcut expertiza ce-i revine
întocmindu-şi rapoartele. Concluzia a fost următoarea: atât unul
cât şi celălalt au fost ucişi de aceeaşi armă. Dacă şi amprentele
de pe armă vor confirma, atunci primele focuri au fost trase de
Iorgu dinăuntru către afară fapt dovedit şi de cioburile aruncate
de explozie în curtea din faţă. Cadavrul a fost târât înăuntru de
către ucigaş pentru ca nu prea târziu şi acesta din urmă să-şi ia
zilele cu propria-i armă.
Necunoscându-se motivul pentru care a venit aici, Iancu, şi nici
alte amănunte cu privire la mobilul crimei, dosarul rămâne
deschis şi cercetările vor continua.
- Domnule procuror! - intervine medicul legist: eu am
o nedumerire.
Dacă Iorgu l-a ucis aşteptându-l, ştiu eu, având el un motiv anume, ce rost a mai avut atunci să-l ducă în casă, să aprindă lampa
şi-apoi să se sinucidă? înseamnă că nu pe el a vrut să-l ucidă şi
când şi-a dat seama de prostia ce făcuse şi-a pierdut minţile,
fapt confirmat şi de povestea asta cu vinul. Concluzia mea e că
pe altcineva aştepta Iorgu să ucidă şi-atunci lucrurile se
schimbă.
- Părerea dumitale, domnule doctor e perfect logică.
Vă felicit şi vă promit să descos adevărul cât de curând.
- Domnule procuror! - intervine şi moş Ion - sunt
convins că pentru clarificarea unor chestiuni necunoscute în
această anchetă un ajutor preţios vi-l poate da Petre, fiul unuia
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şi totodată ginerele celuilalt. Eu i-am dat telegramă şi cred că
unitatea militară la care-şi face serviciul îi va da o permisie, mai
ales că l-am rugat și pe domnul notar să discute la telefon cu
comisariatul şi chiar cu comandantul explicând situaţia. Cât
despre Ana fiica lui Iorgu vă raportez că ieri noapte a născut, şiar fi bine să nu afle încă nenorocirea până nu vine Petre,
bărbatu-său să se ducă el să-i spună.
- Ştiţi domnule Procuror? Intre Iancu şi Iorgu au fost
probleme deosebite toată viaţa. Ce-am ştiut eu v-am raportat !
Posibil ca Petre să ştie şi alte lucruri d e s p r e care noi habar navem.
Bîrlea se simte ca împroşcat de noroi pe costumul nou
însă pare să nu dea mare importanţă hodorogului de moşneag.
- Cadavrele pot fi ridicate şi înmormântate după
orânduială - mai adaugă procurorul ieşind în curte cu întreaga
suită de însoţitori. Pe uşă năvălesc ceilalţi ce-au aşteptat destul
afară şi bocetele încep să se dezlănţuie care dincotro. .
După amiază, Adam, fratele Măriei a coborât cu sania
în luncă şi l-a luat pe Iancu ducându-l acasă şi aşezându-l după
scăldătoare în sala cu broderii întins pe două mese puse cap la
cap. S-au adunat rudele şi vecinii iar mai târziu pe înnoptate au
început să vină şi ceilalţi din sat aprinzând luminări după
străvechiul obicei, Maria a îmbrăcat rochie neagră, a mers la
părintele Bogos să stabilească ziua îngropării iar apoi s-a întors
acasă luându-le toate pe curpăn ajutată de rudenii. Moş Ion însă
a rămas în vale după plecarea procurorului având treburi cu
duiumul că nu mai erau alţii aici decât Barbu singurul frate al
mortului, apoi mătuşa Nastasia şi cumnata ei Anica şi-abia către
seară a mai apărut o sanie de-a adus pe Hrista și feciorul lui
Barbu cu nevastă cu tot şi pe fiica lor Măriuca. Mătuşa Safta a
rămas în deal să se ocupe de pomene c-aici n-avea cine le face
şi de-aceea moş Ion nici n-o mai aşteaptă acum chibzuind pe
bună dreptate truda ce-avea să tragă de una singură. A doua zi
dis-de-dimineaţă a bătut în poarta preotului stabilind
înmormântarea peste trei zile adică sâmbăta că vineri cu o zi
înainte părintele Bogos avea să-l îngroape pe Iancu aşa cum s-a
înţeles cu Maria. In noaptea dinspre vineri ar fi trebuit să
sosească şi Petre după toate socotelile făcute dar n-a apărut
decât dimineaţă. Aşa că moş Ion a dârdâit de frig mai toată
noaptea în gară aşteptând un tren după altul până când a întrebat
un acar pe peron şi a priceput că venit prea devreme, că trenul
care soseşte de la Oradea trebuie să vină pe la şase dimineaţa.
Telegrama trimisă şi semnată de el avea următorul conţinut ”
Vino urgent, tata mort ”
S-a tot frământat Petre mai tot drumul cum de s-a întâmplat,
care să fie, unul ori celălalt şi de ce a semnat moş Ion şi nu Ana,
în sfârşit puzderie de închipuiri care de care mai sucite, şi tot na dat de capătul lor. S-au îmbrăţişat pe peron îndată ce s-au
găsit în furnicarul de lume, iar Petre n-avea lacrimi în ochi şi
asta nu însemna că nu plânge pe dinăuntru, m oş Ion însă
smiorcăia ca o babă nenorocită că de la un timp şi-a dat seama
şi s-a ruşinat de el însuşi.
- Care dintre ei, că n-am priceput din telegramă...
- Amândoi deodată băiete. Asta-i nenorocirea ! I-am
găsit împuşcaţi la tine în casă în ziua de după ”Sfântu Ion”
Nu şi-au mai vorbit bucată bună de drum. Abia acum
Petre plânge cu - adevărat când nu-l vede nimeni pe străzile
întunecate ale Huşului.
- Bănuiam c-o să se întâmple ceva dar nu tocmai
asta...!
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Pe când urca scările către verandă, lumea adunată aici s-a dat la
o parte iar el şi-a descoperit capul tuns scurt îndată ce a trecut
pragul şi bocetele au început să se înteţească. Era ceasul nouă al
dimineţii şi nu venise încă preotul cu dascăl cu tot căci plecarea
cortegiului avea să se facă pe la orele 12. Moş Ion n-a mai intrat
în ogradă, s-a dus direct acasă să aţipească măcar un ceas că nu
dormise două nopţi de-a rândul. La orele patru ale după-amiezii
ceremonia de înhumare s-a încheiat iar după pecetluirea gropii
întreg alaiul s-a întors acasă căci aveau să se întindă mesele şi
să se facă praznicul de "ţărână”. Stoarsă de lacrimi şi vlăguită
de nehodină, Maria păşea rar pe drumeagul ce cobora către sat
la braţul lui Petre, singurul ei sprijin de până acum dar şi de
acum înainte. A umplut acasă Petre toate cofele cu vin şi le-a
aşezat pe prispă la îndemna oricui să bea cât pofteşte fiecare
întru pomenirea tatălui. Un ceas mai târziu, Adam a strunit
hăţurile cailor în faţa porţii şi l-a chemat să-i spună că sania e
pregătită de drum şi că trebuie să se grăbească înaintea
întunericului. N-a trecut însă prea multă vreme că Petre a vorbit
ceva în patru ochi cu Maria şi s-a întors numai decât dând bici
cailor. Pârtia era bună şi se părea că sania stă în loc iar copacii
trec înapoi fugărindu-se unul pe altul, dar şi caii lui Adam erau
voinici şi ageri, din aceia ţesălaţi de trei ori pe zi şi hrăniţi pe
săturate cu ovăz. Aşa că drumul până la târg l-a făcut în mai
puţin de-un ceas şi-n tot acest timp n-a dat o iuşcă-n cai
strunindu-i numai din hăţuri după cum l-a sfătuit Adam înainte
de plecare.
Ana a ţipat de bucurie când l-a văzut şi i-a sărit drept în braţe
fără să se jeneze cumva de privirile asistenţei ce era de faţă. La
grea încercare trebuie să mai fie pus acum el că alta mai grea
nici că există. In loc să-i vorbească îşi înghite nodul din gât şi no priveşte direct în ochi aşa cum obişnuia s-o facă.
Iar îmbrăţişarea lui nu-i ca toate celelalte fiindcă prea rece şi
stângace pare să fie. O clipă doar şi ea se schimbă la faţă
înnourându-se.
- S-a întâmplat ceva dragul meu ?
- S-a întâmplat Ana ...din nefericire...
Ce-o fi simţit atunci în sufletul lovit ca de trăsnet, numai ea
poate şti căci a căzut apoi la pieptul lui şi s-a lipit de el ca o
frunză târzie de toamnă, galbenă şi tremurândă, umedă de ploaia
lacrimilor şi ofilită de durere. A dispărut şi asistenta însă Petre a
chemat-o ceva mai târziu şi i-a dat bacşiş să îngrijească de copil
până a doua zi către seară explicându-i situaţia. Femeia, uluită
întru-câtva i-a pus apoi halatul alb pe umeri şi l-a dus în salon
să-şi vadă feciorul. Ana a rămas acolo prăbuşită pe jilţul din
antreu căci cine ar fi putut acum să-i smulgă suferinţa din
adâncuri...
Când s-a întors a sărutat-o pe frunte şi a mângâiat-o cu
vorbe de îmbărbătare întrebând-o printre altele dacă se simte
bine după naştere, ori dacă băiatul are suficientă poftă de
mâncare ca să se facă zdravăn. Asistenta a telefonat doctorului
Pop cerând dezlegare cu privire la plecarea lehuzei şi-abia după
aceea a chemat-o pe Ana să alăpteze copilul şi să se îmbrace de
drum.
Înainte să ajungă în luncă, Petre mai avea încă două
importante treburi de făcut. Mai întâi de toate să treacă pe la
preot cu Ana ca să orânduie totul cum se cuvine, iar apoi să
oprească la moş Ion şi să-1 ia la vale cu tot cu Safta şi cu
pomenele făcute de ea, dacă nu cumva ei s-or afla deja acolo.
- Iată că bunul Dumnezeu v-a dat prin gând vouă şi v-a
învrednicit a da piciorul pe-aici tocmai acum când sfinţia mea
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era gata, gata a trimite pe cineva să vă cheme. Fraţilor, ascultaţi
despre ce este vorba. Prea bunii mei credincioşi din parohie
îndureraţi peste măsură de nenorocirea ce s-a abătut asupra
familii voastre, cu mila lui Dumnezeu au găsit de cuviinţă să
adune bani care şi cât l-o lăsat inima, şi să vi-i trimită drept
ajutor cheltuielilor ce aveţi. Iată, aceştia sunt banii şi mă bucur
să-i pot da chiar Anei, fiica răposatului, să-i drămăluiască după
nevoie.
Și tot din mila lui Dumnezeu, socot eu c-ar fi de bună cuviinţă
ca răposatul să fie adus şi prohodit în biserica de aici iar
înmormântarea să se facă cu bună orânduială tot în cimitirul de
aici întrucât a avut mult de pătimit din pricina apelor. Dacă
viaţa i-a fost mereu încercată, măcar locul de veşnică hodină să
fie, ferit de mânia lui Dumnezeu.
- Mulţumim sfinţiei tale şi a preabunilor tăi credincioşi pentru
mila arătată nouă răspunde Petre, dar mă tem părinte c-o să
trebuiască să se împartă banii înapoi oamenilor întrucât răposatul şi-a chibzuit cu socoteală strânsura, lăsându-şi deoparte
suma pentru moarte. Iar cât priveşte înmormântarea, cred c-o să
trebuiască s-o facem aşa cum hotărâm noi. Adică în cimitirul de
acolo unde odihnesc părinţii şi nevasta lui, iar prohodul, în
sfânta biserică tot de acolo că tot ”sfântă” este chiar dacă apele
i-au adus stricăciuni. Și nu vă fie cu supărare prea cinstite
părinte dar răposatul ne-a lăsat nouă destui bani de cheltuială si
pentru îngrijirea acelei biserici.
- Nu-i nici o supărare fiule, că doar slujitori ai lui D-zeu suntem
cu toţii, iar sfinţia mea, cu harul ce-l port, mă simt obligat în
faţa mântuitorului să slujesc oamenii după chibzuinţă şi
meteahna fiecăruia.
- Rămâne aşadar părinte, cu îngăduinţa ce aveţi, să binevoiţi a
vă osteni mâine ca răposatul să fie aşezat cu rînduială la locul
de veşnică adormire, aşa cum noi ne-am înţeles aici.
Nu l-au găsit acasă pe moş Ion şi nici pe mătuşa Safta căci
uşile erau ferecate şi vitele băgate la adăpost. Petre a întors
sania în uliţă şi a mânat-o în vale. Se întunecase de-a binelea.
Câte lacrimi s-au vărsat în noaptea aceea, rămâne să se înţeleagă pentru ca a doua zi totul să înceapă de la capăt. Truditorii
rămaşi aici după anchetă, n-au avut zăbavă două zile şi două
nopţi de-a rândul şi toate erau acum puse la locul lor
aşteptându-şi rânduiala cuvenită.
În dimineaţa aceea, moş Ion a mers la biserică de a făcut
ordine prin toate ungherele apoi a spălat duşumeaua şi a rânit
omătul împrejurul zidurilor dând o raită şi-n cimitirul de alături
arătând gropnicerilor unde să sape groapa lui Iorgu. Multă lume
s-a adunat aici că unsprezece sănii a numărat mătuşa Nastasia
iar către orele amiezii, a sosit şi cea de-a dousprezecea cu preot
şi dascăl cu tot. A mai adus de cu seară Barbu, fratele mortului,
şi două putini de câte zece deca fiecare pline cu vin din cel
cuderc şi toate pentru praznic erau pregătite. După ce gloata s-a
pus în mişcare cu podoabele-n faţă şi preotul înaintea săniei,
Ana a împărţit mai tot drumul către biserică în stânga şi în
dreapta poduri de ţesătură cu lumânare şi colac în colţuri. După
prohodul din biserică, Petre ar fi vrut să spună mulţimii adunate
aici, câteva cuvinte dar s-a temut să nu-l înece plânsul şi l-a
lăsat pe moş Ion să înceapă rar, apăsat, fără să citească vre-o
foaie dinainte pregătită.
”- Iată-ne aşadar adunaţi laolaltă să ducem pe drumul fără
întoarcere pe cel ce-a fost pentru dumnevoastră tată, frate,
socru, prieten sau chiar duşman. Pentru unii s-ar crede c-a fost
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ursuz, lacom, închis în sine ori retras... Pentru mine , n-a fost
altceva decât prieten adevărat. Pentru toţi însă care aţi copilărit
pe acele meleaguri bântuite de ape, el a fost cel mai puternic
om...!
Sunt aici de faţă Ana şi Petre, fiica şi ginerele lui. Ei s-au unit
pentru că s-au iubit, nicidecum să aţâţe vrajba dintre Iorgu şi
lancu părinţii lor. Aceşti doi tineri, au dat viaţă unui copil din
dragoste în acelaşi timp în care ei s-au ucis din duşmănie...
Chiar dacă mai întîi unul a fost ucigaşul celuilalt şi-apoi s-a ucis
pe sine însuşi cum s-a constatat la anchetă, ei s-au ucis unul pe
altul. A ucis întâi cel ce n-a fost născut să ucidă...
A ucis întâi cel ce n-ar fi putut ucide niciodată... a ucis întâi cel
ce-a fost viteaz şi a câştigat bătălia cu stihiile naturii... Iar dacă a
fost viteaz cum putea să fie laş? Și-atunci ce oare l-a împins pe
el să ucidă ? Nebunia? De ce-a ajuns să-şi piardă minţile?
Altceva trebuie să fie la mijloc...Pe ei însă n-o să-i mai poată
judeca legile. Pe ei o să-i judece numai bunul Dumnezeu... şiatunci o să afle lumea de dincolo că Iorgu n-a fost vinovat chiar
dacă a ucis întâi... Fie ca nenorocirea aceasta să nu se mai abată
pe aceste locuri iar nepoţii şi strănepoţii lor să crească aici pe
aceste pămînturi, numai în dragoste şi bună înţelegere.
Dumnezeu să-l ierte !
Ceremonia de înhumare a mai durat un ceas după care
părintele Bogos a sfinţit două rânduri de mese în casa din luncă
şi s-a grăbit să părăsească locurile. Rând pe rând apoi săniile sau rărit iar la lăsarea întunericului, Ana a mulţumit truditorilor
pentru ajutorul dat şi s-a întors cu Petre la casa de naştere. Urma
ca ea să părăsească spitalul săptămâna ce avea să vină, mai
precis joi cu o zi înaintea plecării lui. Nici moş Ion n-a mai
rămas în luncă pentru că a doua zi avea să îngrijească de-ale
casei iar apoi să coboare în vale şi să,aducă vitele la el.
- M-am tot gândit moş Ioane, - zise Petre a doua zi-, so duc pe Ana cu copil cu tot la mama acasă până m-oi întoarce,
că prea mult te-am necăjit iar acum mai duc şi vitele pe capul
dumitale.
- Ana se va întoarce acasă la mine şi va sta aici până
zvârli puşca-n pod chiar de-o să se supere foc Maria. N-are
decât dacă-şi iubeşte nepotul, să vină-n fiecare zi să-l legene pe
picioare că eu n-am să mă supăr ferit-a domnul... ce-o să zică
lumea de năzdrăvenia ce-ţi veni? Ori că ”moş Ion” a stricat
brânza,ori că Ana abia a aşteptat să moară socru-său şi să pună
mâna pe casă. Aşa că ie-ţi gândurile băiete...
- Atunci s-o mut la mătuşa Nastasia!
- Ascultă Petre...! Vi s-a urât cumva de mine? Sau
poate neveste-ți nu i-a plăcut cum am găzduit-o?
- Nici gând moş Ioane!
- Atunci? Mă băiete tu chiar crezi că ei s-au omorât aşa
de florile mărului amintindu-şi trecutul? Nu bănuieşti că undeva
în umbră trebuie să mai fie cineva complice? Spune-mi, dacă tot
a venit vorba, ce-a căutat Iancu aici în luncă? Hai să chibzuim
că de-acum asta ne-a mai rămas. Întrebarea asta îmi stă în
coastă ca un junghi. Să zicem că a venit să-i ucidă pe amândoi
sau pe unul din ei, nebun fiind, aşa cum bănuia şi Maria. Dar cu
ce să-i ucidă cu pumnii? că nu s-a găsit nici măcar un cosor în
buzunarele lui şi-apoi ştia că Iorgu are puşcă de vânătoare. Să
presupunem atunci că-n agonia lui a venit să se împace cu ei
neavând altă ieşire. A bătut în geam, poate c-a şi strigat, Iorgu la recunoscut şi a tras. Dar dacă a ştiut în cine de ce l-a cărat
înăuntru? Să-i numere găurile la lumina lămpii? înseamnă că a
tras fără să ştie în cine şi nici asta nu-i cu putinţă că putea fi un
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nenorocit cerşind adăpost pe noapte. Ar mai fi o variantă. A tras
în cel pe care-l aştepta şi pe care voia să-ll ucidă. Nenorocirea a
fost că-n locul lui a venit Iancu şi şi-aa găsit beleaua.
Asta e Petre ! Iorgu n-a vrut să-ll ucidă şi după şi
şi-a dat seama de
prostia făcută şi-aa pus capăt zilelor. Spune tu, Petre, pe cine ar fi
aşteptat Iorgu să ucidă? Care dintre duşmanii lui ii-ar fi trimis
veste să-l aştepte că vine cu mâinile-nn buzunare, gata să
primească gloanţe. Nu ţi se pare curată aiureală? Și-atunci mai
rămâne o ultimă bănuială. Cineva a căutat-oo pe Ana, să zicem,
dintr-un
un motiv oarecare: crimă, siluire sau de ce nu dragoste.
N-a găsit-o în prima
ima noapte iar între timp Iorgu a aflat şi s-a
s pus
de pândă. Nenorocitul n-a mai dat pe-aici
aici aflând că Ana
Ana-i în
deal. Și-atunci
atunci a picat Iancu în plasă venind din motivul cutare.
Cine crezi c-ar fi putut s-o caute pe Ana?
- Cineva, pus la cale de tata sau de vreun complice de
dea lui.
- Și-atunci el de ce-a mai venit?
Să-i prindă-n fapt ca să-i bage degetele-nn ochi lui Iorgu. Astfel
şi-ar fi atins scopul, despărţindu-ne
ne având la îndemână
argumente suficiente.
- Asta-ii Petre! Mai rămâne atunci o întrebare. P
Pe cine
să fi plătit Iancu să vină la Ana?
- Asta trebuie să aflăm moş Ioane. Dacă nu greşesc mă
gândesc mai întâi la prietenii lui apropiaţi; prefectul ori Bîrlea.
- Despre Vîrlan şi Onofraş ce-ai zice?
- Chiar de-oo fi unul din ei cu musca pe căciulă tot cei
doi mari rămâi la mijloc. Tata a avut afaceri serioase cu ei şi
sunt convins că i-aa avut la mână până a închis ochii.
- Nu ţi se pare ciudat de ce Iancu a vrut atât de mult să
vă despartă?
- Mi s-aa părut totdeauna ciudat moş Ioane dar nn-am
găsit nici o explicaţie. Sub masca duşmăniei lor se ascunde
altceva şi totuşi bănuiesc că mama ar putea şti.
- Încurcată treabă băiete că nu ştiu zău să mai poată fi
descâlcită vreodată.
(Va urma)

Gabriela Ana Balan – Balsam pentru
inimă și gând
Petrușș ANDREI - Bârlad
După volumul de debut ,,Împăratul de ceară” ( 2012),
Gabriela Ana Balan semnează un al doilea intitulat ,,Labirintul
de cristal” ( Self publishing, 2014).
În arborele genealogic al autoarei trebuie să fi fost un
strămoș,
ș, Stuparu, care se va fi ocupat cu creșterea albinelor,
numai așa îmi pot explica mierea dintr-unele
unele poeme ale sale.
Titlul volumului trebuie înțeles
țeles într
într-o anumită
paradigmă. ,,Labyrinthus”, conform dicționarului
ționarului mitologic, era
o ,,construcție
ție vastă, cu nenumărate galerii, înălțată de Daedalus
în insula Creta, la porunca regelui Minos. A slujit drept
închisoare Minotaurului”. Acesta a fost ucis de Theseus care a
izbutit să iasă din el călăuzit de firul Ariadnei, fiica regelui
îndrăgostită de el. O altă accepție
ție a labirintului este aceea de
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,,joc de inteligență
ță și abilitate”, un ,,joc secund” (Ion Barbu)
Barbu
care este poezia. Cristalul (conform
conform DEX, editura ,Arc Gunivas,
Chișinău, 2007) este un ,,Corpp solid omogen, cu formă
geometrică definită, mărginit de suprafețe
suprafe plane, care poate lua
naștere
ștere când o substanță lichidă sau gazoasă trece în stare
solidă”. ,,Dicționarul de simboluri” (Editura
Editura Artemis, București,
1994) vine cu alte precizări. În primul rând, trebuie descifrat
planul și dificultatea parcursului său, de aici și apropierea de
mandala, cerc magic, ,,imagine-simbol,
simbol, reprezentând sub forma
unei diagrame geometrice cosmosul și relațiile care se stabilesc
între material și spiritual” (op.
op. cit.). Nu trebuie neglijată
intimitatea relațiilor
țiilor cu divinul. ,,Dusul și întorsul din labirint ar
fi simbolul morții
ții și al reînvierii spirituale. (…) Labirintul duce
de asemenea în interiorul sinelui, spre un fel de sanctuar interior
și ascuns, unde tronează ceea
ea ce este mai tainic în fiin
ființa
omenească”. Trecerea de la întunericul labirintului la lumină
înseamnă ,,victoria spiritualului asupra materialului și în același
timp, a veșnicului
șnicului asupra efemerului, a inteligenței asupra
instinctului, a științei asupra violenței
ței oarbe”. Cristalul este, pe
de altă parte, un ,,diamant insuficient de matur”. ,,Transparența
,,Transparen
sa” este ,,unul dintre cele mai frumoase exemple de unire a
contrariilor, deși
și material lasă să se vadă prin el, ca și cum ar fi
imaterial, existent numai în conștiință”.
știință”. Plan intermediar între
vizibil și invizibil, cristalul ,,este simbolul divinației, al
înțelepciunii
țelepciunii și al puterilor misterioase acordate omului.”
Cu această cheie fermecată intrăm în ,,Labirintul de
cristal” al Gabrielei Ana Balan. Autoare
Autoarea alternează ,,timpul
trăirii” cu ,,timpul mărturisirii” ( Eugen Simion) notând atât
biografia interioară cât și numele celor care i-au
i
luminat
existența.
ța. Poeta are o viață plină pe care o trăiește intens, o
memorie de invidiat, o intuiție
ție psihologică ascuțită
ascu
( feminină),
o conduită morală verticală și dovedește o lectură intensă și
întinsă din literatura română și universală; are, fără îndoială, și
talent remarcat de mentorii săi, de colegii ziariști,
ziari
de cititori de
pe toate meridianele lumii, de traducători,
traducăt
de eseiști și critici
literari ca Daniel Marian, Mălina Netcă, Gheorghe Clapa. Unul
dintre traducători îi este cel mai apropiat de inimă pentru că este
vorba despre propria fiică, Denisa Balan, trăitoare în Italia.
Printre cei ce luminează aducerile aaminte evoluează pe
ecranul memoriei Vasile Stuparu, tatăl poetei, Traian Suciu,
Mircea Ivănescu, Vasile Avram, Vladimir Munteanu, Justin
Panța…
Poate nu ar fi fost tocmai rău ca materialul acestui volum
să fie despărțit
țit în două: un volum de proză și altul de poezie dar
autorul este suveran.
,,Poezia îmi e cântec; Poezia îmi e pedeapsă”, spune
poeta Gabriela Ana Balan. Poezia este ,,bete
,,beteșug și meșteșug”,
spuneam și eu într-un crez poetic.
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Fiecare pagină a acestei cărți
ți respiră poezie. Afirmația
noastră este susținută
ținută și de Florin Petrescu, Mihai Viorel
Dragomir, Flavia Crăstănuș și Gheorghe Clapa.
Dintre traducători trebuie să remarcăm pe Denisa Balan,
în primul rând, dar și pe Lorena Alexandra Ghercu, Florin
Predescu, Oana Popa-Nimigean,
Nimigean, AdrianGrauenfels, Renate
Re
Müller, Gregorio Costa.
Gabriela Ana Balan reușește,
șește, prin fluidul versurilor sale,
să creeze un liant între autor și cititor, ca-nn vasele comunicante,
de la inimă la inimă. Ea scrie poezie fiindcă cineva a uitat pe
masă ,,într-o zi ploioasă” o ,,pană fermecată”, ,,acuma scriu și
îmi aduc aminte/ Răsare soare din cuvinte” ( ,,Alt cer”). Ea
crede cu tărie în arta sa poetică, așa
șa cum Shakespeare credea în
fantasmele sale: ,,nu mă tem că se sfârșește
șește lumea/ atâta timp
cât Dumnezeu/ sălășluiește în versul meu/ nu-mi
mi sap tunele nu
fac provizii/ poezia îmi dă aripi/ așez
șez cuvintele în formă de
petale/ le iau în cioc ca pe o floarezbor/ deasupra tuturor/ și
dacă e nevoie inventez alt cer/ și nu mai mor.” (p.27) ,,Non
omnismoriar”, spunea și Horațiu într-una dinn odele sale.
Dragostea este cel mai frumos dar al vie
vieții. Dialogurile
dintre îndrăgostiți
ți amintesc de ,,Replicile” eminesciene: ,,Tu
ești
ști icebergul topit/ Eu lacrima care îngheață” , ,,Eu ochii/ tu
lacrima”, ,,El mută munți/
ți/ Ea cară apă în deșert/ El face ordine
în curcubeu/ Ea împrăștie
știe furtună/ Ei și când vin din veacuri
separate/ Parcă se țin de mână/ Se ascund de moarte împreună”
(p.41). ,,Ce-ii amorul?” se întreba genial Eminescu, arheul
spiritualității
ții românești. ,,Iubirea, o filă de carte/ Ruptă din
moarte” (p.55) răspunde, peste mai bine de un veac, Gabriela
Ana Balan. În poezia sa, îndrăgostiții
ții sunt: ,,Două flori de colț
pe o stâncă/ Poate uităm să murim” (p.59). O declara
declarație de
dragoste romantică ne emoționează
ționează și ne înduioșează în același
timp:
,,Te iubesc până la cer
Înapoi mă rătăcesc
Te iubesc și când tu nu
Mă iubești,
Atât de mult încât la nașterea mea
Două inimi țin în mână
te iubesc ce frumos sună
ecoul întors de pe lună.” (p. 40)

Moldovei să curgă limpede, copiii mei să meargă cu ulcica de
lut la cișmea
șmea să bea apă curată, apă sănătoasă de pucioasă
izvorâtă din inima pământului sfânt și firul de iarbă să crească
falnic până la soare” (p.90). Copiii să bea și din apa vie ce
susură în izvorul poeziei Gabrielei Ana Balan pentru că ,,Prin
temple prin nori prin ochiul lui Dumnezeu/ Plouă și ninge
poezie din sufletul meu” ( ,,Ars poetica”). Poeta are conștiința
con
sinelui poetic: ,,Dumnezeu mi-aa lăsat poezia/ Singura poartă
deschisă spre cer.”
Un spirit independent, o inteligență
inteligen și o luciditate
superioare, o bună cunoaștere
ștere a limbajului poetic, lupta cu sine,
cu timpul și cu mediul înconjurător pentru a-și
a vedea visul cu
ochii, pentru realizarea unui ideal de care se apropie cu fiecare
carte editată, un talent autentic,
ic, o inimă în care răsună toate
vibrațiile
țiile acestei lumi, toate acestea sunt într-un
într
,,nume adunat
pe-o cartea” – Gabriela Ana Balan.
,,Labirintul de cristal” este un volum de versuri ( și de
proză) dar și un jurnal, și memorii, și document și ficțiune, șși
impresii și ecouri, și amintiri, și reportaj afectiv, și note de
călătorie, și comentariu politic, și legături sentimentale cu rude
de sânge sau de spirit sau, în mai pu
puține cuvinte, cum spune
poeta însăși:
și: ,,Vis speranțe datorii și păcate/ închide iubir
iubirea, o
copertă de carte.”
Felicitări Gabriela Ana Balan și să ne revedem în cartea
următoare.

Mariana Popa – „Puterea gândului pe
pragul luminii”
Petru ANDREI - Bârlad
Petruș
Certificatul de naștere
ștere al poetei Mariana Popa poartă
semnătura a două personalități
ți de seamă ale literaturii române
contemporane: poeții,
ții, prozatorii și eseiștii VALERIU
STANCU, în calitate de editor și SIMION BOGDĂNESCU,
prefațatorul volumului
lumului ,,Mirajul cuvântului” ((,,Cronedit”, Iași,
2014).

Sentimentul religios este prezent în poeziile sale și prin
faptul
aptul că poeta creează o întreagă lume, este asemeni Celui care
a creat cerul și pământul și a făcut pe om după chipul și
asemănarea sa.

„Mirajul
ajul cuvintului” include toate cele trei accepțiuni
accep
ale
mirajului: și fenomenul optic asemenea reflecției în apă sau în
conștiință,
știință, și plăsmuire, închipuire, iluzie deșartă, și lucru
atrăgător, minunat, farmec, atracție
ție irezistibilă.

Dintre stelele de primă mărime care luminează cerul
poeziei și inimii sale poeta menționează pe EMINESCU,
Stănescu, Labiș,
ș, Rilke și Lorca ( ,,Pelerina pe umăr”).

Volumul marchează un debut
ebut promițător
promi
și este
structurat în șase secțiuni: poeta se află, fără îndoială, sub ,,Stea
cu noroc” și sub ,,Pavăza îngerilor”, de aceea îi cresc ,,Aripi de
cer”, și, plăcut impresionată de un ,,Surâs de anotimpuri”,
,,Cerne timpul” aprinzând o candelă cu lumina veșnic vie a
recunoștinței
știnței față de cei ,,Contopiți cu piatra de hotar”.

Profesiunea sa de credință
ță este mărturisită, cu smerenie,
într-o rugă dintr-oo carte de vise: ,,Doamne, ajută
ajută-mi, pentru că
voi munci, voi trudi cu puterea cuvântului scris pentru ca apa
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Atrasă irezistibil de ,,Mirajul cuvântului”, Mariana Popa
dă chip plăsmuirilor, trăirilor și dorințelor sale care ,,bat la
porțile gândirii” și ,,cer intrare în lume”, cum genial spunea
Mihai Eminescu, arheul spiritualității românești.
Tonusul poetei e bun, fără excese și extremisme de
limbaj, iar toposul poemelor sale este bogat. Întâlnim în poezia
sa ,,Regrete, umilințe, reproșuri” (p.50), poeta manifestându-și
preferința pentru ,,Singurătate”, ducând chiar ,,O viață de
singurătate”, proclamând ,,Libertatea gândului” și dezavuând
,,Ignoranța”, ,,Piaza rea” sau un ,,Joc murdar”.
În parcul său dendrologic și dendrofloricol cresc ,,Flori”,
,,Copaci” feluriți, iar de ,,Sub umbra de castani” privim
,,Cireșul” maiestuos care se înalță spre cer dăruindu-și fructele
sau lăsându-se furat de ele; adăstăm pentru o clipă ,,În vie cu
frunza de porumb” ori ,,În muzica ierbii” uimiți că-n plină vară
,,Ninge” cu ,,flori de salcâm”.
Dintre ,,Chipuri” apar în prim-plan: ,,Fata Morgana”,
,,Hoinarul”, un ,,Călător” cu ,,Suflet” și un ,,Prâsnel” sau
,,Omul din umbră”. În cadrul familiei dragi, tata îi dă o ,,Lecție
de viață” iar ,,Bunica Maria” care a dus ,,O viață de singurătate”
în post și rugi săvârșește ,,Minunea” de a învia ca Lazăr prin
cuvânt, prin viers.
Dintre trăiri, amintiri și dorințe remarcăm un ,,Semn sub
ochiul lunii”, o ,,Îmbrățișare cu jind”, ,,Un cântec plâns” sau
,,Sărutul lui Iuda”, un ,,Strigăt neauzit, o ,,Ploaie cu piatră”, o
,,Toamnă buimacă”, o ,,Lacrimă neplânsă”, un,,Joc murdar” și o
avalanșă de vorbe, dar nu de clacă, ci ,,Vorbe cu gust de rouă”,
,,Vorbe de lut”, poeta aflându-se sub ,,Puterea cuvântului” și a
inimii: ,,Dacă inima ar putea să grăiască,/ Nu i-ar ajunge
cuvintele lumii./ Ea vede și știe multe,/ Dar tace și uneori/ Ca o
cadână uitată/ De-al său stăpân în inima deșertului/ Își ascunde
sub pleoapele grele în boabe de rouă/ Durerile ei și
poate-ale lumii acesteia./Se plimbă sub stele rătăcite/În castelul
ei de nisip, visat în copilărie./Idei presărate în tăceri pe râul
imaginației sale/ De singura vietate uitată în sine./Răscolește
adânc să adune în buchet/Cuvinte ascunse cu semnificații
profunde,/Cuvântul care zidește, nu cel frumos și gol/ Cele ce
pot mișca și muntele discret,/Cuvinte de credință și limpezi,/ Să
facă lumea mai
bună,/ Să alunge cuvintele ascuțite din piatră,/ ce pot sparge
suflete fragile/ Și nu mai pot fi refăcute din fărâme” (,,Castel de
nisip”).
Pictural (,,ut pictura poesis”, Horațiu - ,,Ars poetica”),
poeta Mariana Popa face parte, așa cum observa Simion
Bogdănescu în prefața intitulată ,,Între iluzii de oglinzi”, dintre
impresioniști: ea pictează ,,Îngerul în culoare de fluture”,
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excelează în ,,Portret” și în ,,Acuarelă. ,,Simfonia
anotimpurilor” și a vârstelor este un prilej pentru ,,Meditație”.
Poezia Marianei Popa cochetează și cu dulcele stil clasic
și nu este lipsită de podoabe stilistice: ,,Curg vorbe proaspete
de măr,/ Cu miros de busuioc/ Și le agăț șirag”; ,,Ca o liană
cresc spre ochii soarelui”; un ,,greier rătăcit” ,,caută ziua de
ieri” ,,ca un pribeag”; libelula ,,ca o prințesă zburând”; ,,ochii,
ape agitate”. Metaforele, unele explicite, sunt anunțate încă din
titlu: ,,Castele de nisip”, ,,Piază rea”, ,,Vioara fără arcuș” dar și
în trupul poemului: ,,nisipul clepsidrei”, ,,moara timpului”, ,,cu
barba de iarnă/ și suflet de crai”, ,,marea călătorie”, ,,marginea
abiselor”, ,,ghemul de foc”, ,,santinele cu ochii înmuguriți de
dor și de iubire”, dar personificarea predomină în poemul
,,Legenda de catifea”: ,,Pe dealuri doarme bruma”; ,,Noaptea sa supărat pe soare”, ,,Luna sub umbrela stelară/ Se visa cântând
serenade”, ..Pe lac libelula menținea tonul”, ,,Viața o apuca pe
răzoare”,
Eul liric al Mariei sau Marianei după numele de botez
denumește o ființă duală: în aparență rezervată, în realitate
pasională, pe de o parte ființă cu capul în nori, simbolul
caracteristic fiind albatrosul, pe de altă parte ființă realistă, cu
picioarele pe pământ; uneori, plină de îndoială, timidă,
capricioasă, introvertită, alteori exuberantă, incisivă, analitică.
Și din punct de vedere afectiv, persoanele botezate cu numele
de Maria, Mariana sunt duale: generoase, sociabile dar și
retractabile asemenea ghearelor felinelor. Vor să iubească și să
fie iubite dar o fac selectiv, cerând probe de devotament.
Eul poetic, încă din incipit, face apel la conștiință dar și
la afect: ,,Ca o liană cresc spre ochii soarelui/ Și –mi fac scară
de stele până la inima ta,/ Ca s-o deschid spre iubirea de
oameni,/ (…) Și conștiința s-o întrebăm, cum poate să ne
rabde?” ( ,,Ignoranța”)
Poeta se deschide spre lume și spre poezie asemeni
florilor: ,,m-am trezit la primul sărut de soare,/ care ningea cu
flori de salcâm peste ochii mei”.
Poezia sa este o permanentă oscilare între Eros, Cronos
și Thanatos. Zeul iubirii sălășluiește pe o ,,Stea cu noroc”, iar
iubirea este cântec izbucnit în două inimi apropiate, asemeni
vaselor comunicante revărsându-se una într-alta: ,,Tu ești
fericit?/ Nici eu, dacă nu ești tu./ Mă-ntreb în fiecare zi/ Ce aș
putea să fac/ Ca să-ți regăsești/ Pe portativul anotimpurilor/
Propriile note/ Murmurate de vânt,/ Sărutate de soare,/ Legănate
de ploaie./ Sau poate inima mea/ În inima ta să dirijeze/ La
unison concerte./ Ai fi fericit/ Și poate și eu,/ Și-am râde până
am adormi/ Pe aceeași stea cu noroc” (,,Stea”).
Sentimentul religios este și el prezent în versurile sale.
Poeta ,,Cu rugăciunea în poeme”, locuiește în ,,Casa cu sfinți”,
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acolo unde ,,Lumina candelei s-a înseninat” și unde se arată
,,Îngerul în culoare de fluture” ori de câte ori se teme de
,,Sărutul lui Iuda”.

sta de vorbă ore în șir fără să știi când trece timpul. Deși
împreună, ei se despart în fața
ța foii de hârtie, căci fiecare și-a
și
făurit o carieră în literatură.

Unele stihuri fac o întreagă poezie: ,,Iederă – puterea
gândului pe pragul luminii” (,,Arșița
șița zbuciumului”). ,,Vibrează
poezia inimii și poezia toată-i viață” (,,Iluzie”),,Pescăru
,,Iluzie”),,Pescărușul
mesager al inimii/ Nu mai încape nici în cer de-atâta
atâta dor”

Pe Theodor
dor Codreanu, ca om, îl poți
po cunoaște, oarecum,
din cele 10.092 de numere în labirint (vol. I-IV).
I
Am descoperit
un om plin de frământări interioare, un erudit cu lecturi diverse
și solide, căruia i se potrivesc cuvintele lui Caragiale ,,simt
enorm, văd monstruos”
nstruos” sau cele ale lui Eminescu: ,,E o
adevărată nenorocire de-aa prevedea tot și de a nu putea
împiedica nimic”. Ca scriitor, îl descoperi din cărțile
căr
sale și nu
sunt puține (47 de volume editate de--a lungul a 35 de ani). Pe
multe dintre ele le-am citit,, pe unele le
le-am receptat mai greu,
dar am înțeles
țeles un lucru: Theodor Codreanu are două mari iubiri
(ca scriitor) – Eminescu și Basarabia. Autorul se confesa în
1990 că: ,,Nenorocirea vieții
ții mele este de a mă fi întâlnit cu
opera lui Eminescu și de a o fi înțeles”
țeles” (9718,
(
vol. IV). Poate a
fost norocul nostru, pentru că astfel am redescoperit ,,un nou
Eminescu”, cu totul altul decât cel învățat
învă pe băncile școlii sau
ale facultății
ții și am descoperit Basarabia, cu oameni plini de
românism, cum rar întâlnești pe aceste meleaguri autohtone.
Titlul recentului volum al lui Theodor Codreanu – Eminescu
incorect politic (2014), m-aa intrigat inițial,
ini
mai ales că prin
2010 mai apăruse un volum intitulat Polemici „incorecte
politic”,, care îl făcuse pe filologul Andrei Țurcanu să-l
numească pe autor „«incorectul» politic de la Huși”.
Hu
Abia după
ce am citit Argumentul am înțeles
țeles ,,metafora”. Așadar, autorul
,,își propune să facă o concesie corecților
ților politici
politici: să arate de ce
Eminescu este incorect politic.”” Concesia ne ajută ssă
redescoperim arheul culturii și spiritualității românești, dacă nu
am făcut-o până acum.

Dintre simbolurile întâlnite: castanii, salcâmul, bufni
bufnița,
ciorile, clopotul, curcubeul, ne-am
am oprit asupra cocorului. El
simbolizează longevitatea, fidelitatea exemplară și nemurirea;
culoarea sa albă reprezintă inocența
ța iar ,,Întoarcerea sa ciclică
este un simbol al regenerării” (Conform
Conform ,,Dic
,,Dicționarului de
simboluri”, Editura ,,Artemis”, București,
ști, 1994). Capul de
culoare roșie
șie este pus în legătură cu focul din athanorul
alchimiștilor, arghezian spus: ,,Slova de foc și slova făurită/
Împerecheate-n carte se mărită” (,,Testament”).
,,Testament”). Cocorul mai
este și un simbol solar pentru că, prin cântecul său, anunță
răsăritul soarelui și al nașterii unei poete din spuma mării
cuvintelor.
Mariana Popa pune suflet
let în toate cuvintele pe care le
strânge apoi într-un crez poetic: ,,Mi-am așternut
șternut sufletul pe
hârtie,/ Insolență de toamnă târzie/ Să nu-ll călca
călcați cu a voastră
îndestulare,/ Dați-vă puțină
țină răbdare/ Și poate un drum frumos/
Veți avea de străbătut,/ Și până
nă la capăt./ Am deschis stăvilarul,
să curgă pe râuri/ Corăbii de cuvinte dulci-amare,/
amare,/ Ce
Ce-adună
misterul și dojana,/ Din iarbă și din stele,/ Să vă aducă în suflet,
mai devreme, primăverile/ Strânse în al meu suflet de călător” (
,,Călător”).
Astfel, poeta
ta Mariana Popa, atrasă de ,,Mirajul
cuvântului”, rămâne într-o carte dar și în următoarele ,,Și
,,Și-n
neuitare”:
,,Să trec ca un ecou de soare,
Cântec de cocor în primăvară,
Când totu-i amăgire și preauitatele iubiri
De viață zidite-s, ascunse-n noi.
Și marea stavilă după ce-o fi s-o-nfrunt,
Un fir de praf ori poate de parfum
Discret s-adie, cum am fost și sunt,
Și-n neuitare-o rămânea, în neuitare”.

Pro amiciția
Livia ANDREI - Bârlad
Pe Lina și Theodor Codreanu îi cunosc demult, de când
ne întâlneam întâmplător la corectat teze la bacalaureat sau
olimpiade. Îi admiram și nu mă gândeam pe atunci că într-o
într zi
chiar vom deveni prieteni. Totul a venit firesc, fără efuziuni, de
la sine. Am descoperit doi oameni minunați,
ți, modești, dar să se
știe, doi cărturari, cu o cultură solidă, doi oameni cu care poți
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Alături de Theodor Codreanu stă astăzi, și întotdeauna,
Lina Codreanu. Ea vine azi aici, nu numai ca tovară
tovarășa de viață a
lui Theo, ci ca scriitoare, iar cuvântul nu
n este exagerat. Cele
patru cărți
ți ale ei stau mărturie. După Theodor Codreanu Bibliografia critică (2012), despre care Teodor Pracsiu scria:
,,…Lina Codreanu ambiţionează să epuizeze sursele
documentare, cercetate cu acribie şi răbdare benedictină încă de
d
la debutul publicistic al scriitorului… Cartea Linei Codreanu
rezolvă problema posterităţii criticului şi pune la îndemâna
cercetătorilor literari un instrument de lucru nepreţuit”, urmează
două volume de proză literară și un volum de Studii și
interpretări (2014). Volumul Viața
ța ca o poveste, lagărul - un
coșmar (2013) „este o cronică de familie, un roman existenţial,
un jurnal de război, o confesiune care are în prim
prim-plan pe
mândreşteanul Panaite T. Ionică, ,,un om între oameni”, un erou
al celui de-al doilea
oilea război mondial, un supravieţuitor al
lagărelor sovietice” (Petrușș Andrei), în timp ce Poștalionul
(2014) cuprinde şase nuvele, care sunt tot atâtea secvențe
secven de
viață,
ță, presărate cu „tablouri din natură demne de penelul lui
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Grigorescu sau de pana lui Hogaș,
ș, Bogza sau Sadoveanu”
(Petruș Andrei).

consonantism,, cum îl va numi marele savant care a fost Ştefan
Odobleja.

Volumul de Studii și interpretări ne descoperă o altă
latură a scriitoarei – erudiția,
ția, lectura temeinică, aplecarea asupra
textelor cu obiectivitate și pertinență. Autoarea le numește cu
modestie ,,cronici literare” (în dedicație),
ție), dar unele dintre ele
sunt adevărate studii universitare, fie că se referă la etnografie,
la folclor sau literatura comparată.

R.R.: Aproape că nu scrieţi critică de întâmpinare,
deşi sunt absolut sigură că aţi putea ferici multe persoane în
căutarea luminii ochiului RA, ori cel de-al
de
treilea, adică
exclusiv al inspiraţiei.

Fără a intra în amănunte vă pot da un sfat: vreți
vre să vă
delectați cu o proză memorialistică? Citiți Viața
ța ca o poveste…;
sunteți
ți sensibili în fața unor destine umane și vă plac descrierile
de natură? Citiți Poștalionul; dar dacă aveți
ți aplecare spre studii
filologice, etnografice sau de critică literară vă recomand cu
toată căldura Studii și interpretări.
Mulțumesc familiei Theodor și Lina Codreanu că există
și mai ales că fac parte și din viața mea.

THEODOR CODREANU – 70
Raia ROGAC
„Nu numărul contează, ci dacă dintre cărţile tal
tale măcar
una singură va supravieţui în faţa timpului”
Raia Rogac: Credeţi că pentru un critic literar este
important să vină în literatură după ani buni de profesorat?
Ştiu că aceste două îndeletniciri v-au împărţit inima, ba chiar
şi destinul, dar am avut ocazia să constat că vă sunt la fel de
dragi...
Theodor Codreanu: Nu neapărat. Într-adevăr,
Într
sunt
două îndeletniciri pe care le-am
am cultivat cu pasiune decenii
întregi. Aş spune însă că pasiunea pentru creaţie şi critică
literară a premers apostolatului la catedră, fiindcă am
descoperit-oo încă din clasele gimnaziale, cristalizându
cristalizându-se, ca
opţiune devenită destin, în anii de liceu, la Bârlad, patimă de
care nu am putut să mă vindec întreaga viaţă. Cu trecerea anilor,
m-am convins că vocaţia nu este o alegere, ci o fatalitate pe care
acela care crede că o poate confunda cu ceva „opţional” fi
fi-va
condamnat la ratare, la o dureroasă neîmplinire profesională şi
existenţială. Confirm, din acest punct de vedere, magistralele
intuiţii despre vocaţie şi personalism ener
energetic ale lui
Constantin Rădulescu-Motru.
Motru. Iar, din această perspectivă,
decizia de a deveni profesor de limbă şi literatură română ss-a
corelat, în chip fericit, cu vocaţia primă. Pot spune că, de aceea,
am fost, oarecum, un dascăl atipic, deoarece nu m
m-am lăsat
niciodată dominat de mania didacticismului, ci am „silit”
literatura, alături de elevi, să devină act de creaţie, un
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Th.C.: Este adevărat că nu m-am
m
profesionalizat în
postura de critic de întâmpinare, în aşa-numita
aşa
critică
impresionistă,
stă, dominantă în cultura românească, începând cu E.
Lovinescu, Pompiliu Constantinescu, Vladimir Streinu,
Perpessicius, Şerban Cioculescu până la Nicolae Manolescu,
Eugen Simion, Mihai Ungheanu, Gheorghe Grigurcu şi atâţia
alţii. Am urmat calea mai grea, mai puţin spectaculoasă pentru
opinia publică de la noi, aceea a criticii cu sistem, reprezentată
rarisim pe malurile Dâmboviţei, spre deosebire de cultura
occidentală, strălucitoare prin construcţii fundate pe metode
integratoare: structuralism, semiotică
semiotică, psihocritică, critica
arhetipală, poetica elementelor etc. Între rarii constructori ai
criticii româneşti se numără puţine personalităţi: Mihail
Dragomirescu (autorul teoriei capodoperei
capodoperei), Tudor Vianu
(centrat pe filosofia literaturii/culturii la nivel stilistic),
s
Dimitrie
Caracostea, preocupat de conceptul de creativitate, Edgar Papu
(creator al ontologiei stilurilor),
), Adrian Marino (părintele
ideocriticii).
). În ce mă priveşte, am pariat pe o poetică a oglinzii,
variantă
a
criticii
ontologice,,
dintr
dintr-o
perspectivă
transdisciplinară / transmodernă, fecundă în cărţile despre
Eminescu, Caragiale, G. Bacovia, Ion Barbu, Grigore Vieru,
Cezar Ivănescu sau Victor Teleucă. O variantă a criticii
ontologice e de găsit şi-n mitopo(i)etica lui Mihai Cimpoi. Ca şi
în cazul generaţiei poetice a ochiului al treilea (Nicolae Dabija),
se poate vorbi şi despre o critică a ochiului al treilea,
treilea specifică
noii paradigme culturale a transmodernismului.
Pe de altă parte, mă văd obligat să corectez imaginea
unui critic care refuză „critica de întâmpinare”. De altfel, Raia
Rogac, ai atenuat afirmaţia cu adverbul aproape. Am scris
foarte multe cronici şi recenzii literare, însă preocuparea mea nu
este una impresionistă, ci, mai degrabă, de diagnostician.
Personalităţi precum Basarab Nicolescu şi Magda Ursache mă
consideră cel mai bun „diagnostician” din critica literară
actuală. Pentru mine, esteticul nu poate fi restrâns la simpla artă
a cuvântului, ci se extinde la nivel ontologic. Îi urmez, din acest
punct de vedere, pe Platon, Heidegger
degger sau Constantin Noica.
R.R.: Aţi împărţit literatura în română şi basarabeană,
înainte sau după scoaterea sârmei ghimpate, sau... niciodată?
Th.C.: Nu, nu am considerat niciodată că literatura
basarabeană este altceva decât cea română. O fac, din păcate,
păc
critici şi istorici literari de mărimea şi prestigiul unui Nicolae
Manolescu, care, cunoscând foarte vag ceea ce se petrece şi s-a
s
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petrecut în Basarabia, consideră că între Prut şi Nistru nu exist
literatură, ci doar câteva nume care s-au „sincronizat” cu moda
literară din Ţară. Ceilalţi ar fi „depăşiţi”, „tradiţionalişti” etc. Pe
de altă parte, nu încape îndoială că există un specific basarabean
şi-n literatură, semn al varietăţii în unitate. Şi acest specific
trebuie semnalat şi valorificat. Principala maladie a criticii
noastre literare însă este că judecă lucrurile într-un referenţial
unilateral, la nivelul „complexelor de cultură”, ignorând
„complexele de profunzime”, singurele care dau adevărat
dimensiune a consistenţei canonice într-o cultură. A te raporta
doar la mode şi la curente literare efemere înseamnă a rata
esenţialul în spaţiul spiritului.
R.R.: Cu deplină măsură vi se poate atribui
calificativul, ca şi academicianului M. Cimpoi, un Călinescu al
Basarabiei. Când şi cum v-aţi apropiat la început de creaţia
literară de peste Prut?
Th.C.: Să nu exagerăm cu asemenea calificative, fie şi
din pricină că fiecare personalitate este unică, în felul ei. Pe de
altă parte, nu ne putem compara cu un arhitect cultural de
anvergura şi complexitatea lui Călinescu. Cât priveşte
apropierea mea de literatura basarabeană, faptul s-a produs
graţie apariţiei cărţii lui Grigore Vieru, Steaua de vineri, la
Editura Junimea din Iaşi, în 1978. Apoi, după insistenţe
îndelungate, am reuşit, în anii ’80, să fac abonament la revistele
Literatura şi Arta şi Nistru. Din 1987, am scris primele eseuri şi
cronici despre Mihai Cimpoi, Grigore Vieru şi Ion Druţă, în
reviste din Moldova şi din Bucureşti. Vor veni şi cărţile, după
1989: Basarabia sau drama sfâşierii (trei ediţii), Duminica
Mare a lui Grigore Vieru, În oglinzile lui Victor Teleucă, Mihai
Cimpoi: de la critica arhetipală la mitopo(i)etică, Basarabia
eminesciană. Ca să nu mai vorbesc de zecile de studii, eseuri,
cronici despre alţi scriitori basarabeni.
R.R.: Aţi consacrat operei lui V. Teleucă mai multe
studii literare, vă este aproape de suflet scriitura acestui poet,
traducător, eseist sau încercaţi să oferiţi Cezarului ce este a
cezarului, să îndreptăţiţi un lirosof, definiţie a acad. M. Cimpoi,
pe nedrept aflat până mai ieri într-un con de umbră?
Th.C.: Contactul meu cu literatura lui Victor Teleucă
ţine de un anume paradox: el fiind un autoizolat, după 1989, nu
l-am întâlnit la Uniunea Scriitorilor, în drumurile mele destul de
dese la Chişinău. Şi nici nu l-am prea citit până în anul 2000,
când Mihai Cimpoi mi-a expediat, la Huşi, un voluminos pachet
de cărţi apărute în acel an, rugându-mă să mă uit prin ele şi să
decid care ar merita Premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 2000.
Cum sunt conştiincios din fire, le-am citit aproape pe toate, între
volume dând şi peste o carte proaspătă a lui Victor Teleucă,
Piramida singurătăţii. A intrat imediat pe lista pe care o
propuneam pentru premiere. Într-adevăr, cartea avea să ia
Premiul de excelenţă al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Din
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păcate, nu l-am cunoscut faţă către faţă nici în anii următori,
poetul stingându-se din viaţă în anul 2002, înainte de a-şi vedea
tipărită cartea Ninge la o margine de existenţă. Aceasta avea sămi fie dăruită de Dumitru Gabura, lectura ei convingându-mă că
ar merita să fie declarată Cartea Anului în întreg arealul
spaţiului literar românesc. Cu timpul, scrierile mele despre
Victor Teleucă s-au finalizat în opul din 2012, În oglinzile lui
Victor Teleucă. După Grigore Vieru, Teleucă merita o
monografie critică menită să-l consacre între fruntaşii generaţiei
’60, alături de Nichita Stănescu (cu care a şi fost comparat),
Marin Sorescu, Grigore Vieru, Adrian Păunescu, Ana Blandiana
ş.a. El este, într-adevăr, lirosoful generaţiei, cum fericit şi exact
l-a definit Mihai Cimpoi.
R.R.: Mi se pare că astăzi, în comparaţie cu perioada
de până la cel de-al doilea război mondial, literatura şi critica
literară (doar cu unele excepţii) se lasă a fi scrisă de capul ei...
Th.C.: Interesantă observaţie! Corectă însă în măsura
în care, între cele două războaie mondiale, predomina cultura
majoră, ajunsă la deplina conştiinţă filosofică şi critică. Numai
că, din păcate, după 1945, scriitorii n-au prea fost lăsaţi să scrie
„după capul lor”, dacă ţinem cont de „îndrumarea” ideologică
dură din anii proletcultismului. Dictatura ideologică a fost şi
mai dramatică în Basarabia. În Ţară, Nicolae Labiş spărgea
zidul, scriind Moartea căprioarei, apoi Baladă, chiar în anul
năprasnicei morţi, intrată în legendă. După „obsedantul
deceniu”, cum l-a numit Marin Preda, ar părea că scriitorii şi
criticii au fost lăsaţi să „scrie de capul lor”. Mă îndoiesc însă că
e chiar aşa. După opinia mea, nici chiar după 1989 nu se scrie în
deplină libertate. Nici acum n-au dispărut ideologii din umbră,
de astă dată sub umbrela „corectitudinii politice”, de unde şi
curentul „demitizărilor”, atacurilor concertate împotriva unor
valori naţionale precum Mihai Eminescu, G. Călinescu, Nicolae
Iorga şi atâţia alţii. Paznici ai culturii au fost întotdeauna. Poate
că ei vor să ne dea impresia măsluită că scriitorii şi criticii sunt
lăsaţi să scrie „după capul lor”. Într-adevăr, scriitorii adevăraţi
asta şi fac, riscând marginalizarea şi alte sancţiuni.
R.R.: Cum apreciaţi fenomenul editorial din ultimii
ani, se editează mult, se citeşte puţin şi se cumpără şi mai
puţin?
Th.C.: În ciuda faptului că literatura de orice fel a
devenit Cenuşăreasa culturii, încă se scrie şi se publică mult,
ceea ce dă speranţe că omul mai are nevoi spirituale puternice.
Din păcate, este mult veleitarism, diletantism. Puţine edituri au
scăpat de tentaţia deprofesionalizării, preferând să publice
nonvalori. Lipseşte, în stadiul următor, critica profesionistă care
să cearnă valorile. De aceea, personalităţile care au ceva de spus
nu se disting din mediul egalizator al literaturii de consum. De
aici impresia greşită că nu mai apar personalităţi care să se

Lohanul nr. 33, martie 2015

Literatură
Literatur
impună precum cele din perioada interbelică sau cele din epoca
marilor clasici.
R.R.: Mă întreb şi vă întreb dacă există azi tineri
ti
critici promiţători şi care să citească operele scriitorilor de la
prima la ultima carte?
Th.C.: Cam greu de găsit o asemenea specie. Cauzele
sunt multe, în primul rând proasta circulaţie a cărţii. La noi,
„descentralizarea” a devenit un pericol naţional:
nal: scriitorii din
Banat nu mai comunică şi nu mai citesc pe cei din Iaşi sau din
Constanţa. Cartea nu intră în librării decât selectiv, tirajele fiind
confidenţiale. După Marea Unire, generaţia lui Mircea
Vulcănescu şi a lui Mircea Eliade se întreba cum trebuie
realizată unitatea spirituală a provinciilor româneşti, după ce
sute de ani trăiseră despărţite în state diferite. Acum, problema e
şi mai dramatică, fiindcă se produce autonomia culturală care,
vrând-nevrând,
nevrând, pregăteşte terenul pentru atomizarea ppolitică.
Aceasta este şi una dintre cauzele majore ale lipsei de apetit
unionist în sânul populaţiei şi intelighenţiei din Basarabia. În ce
mă priveşte, cunosc critici tineri foarte valoroşi care ar putea să
exprime exigenţele unei lecturi integrale a operei
ei scriitorilor de
azi. Dar ei sunt frustraţi de inexistenţa coerenţei unei circulaţii
normale a cărţilor. Posedă ceea ce scriitorii se îndură să trimită
pe la diverse redacţii. E prea puţin.
R.R.: Vă mai întreb cum de reuşiţi să scrieţi atât de
mult sau dacă
acă mai reuşiţi să vă recreaţi, cine vă este de ajutor?
Cât aţi datora celui permanent de orice natură, inclusiv de
ordin literar, oferit de doamna Lina Codreanu – însoţitoarea
dvs, de la câţi ani? Cuibul familial joacă un anume rol în
desăvârşirea operei unui creator?
Th.C.: De trudit, am trudit toată viaţa, trecând de la
„antrenamente” necontenite la scrierea cărţilor. Când cineva mă
întreabă ce mai fac, îi răspund că mă aflu în sala de
antrenamente, eu considerând lectura o perioadă de pregătire
sine qua non. Şi am citit enorm, fie scotocind bibliotecile
locurilor, biblioteca lectoratului francez de la Universitatea
„Al.I. Cuza” din Iaşi, fie am cheltuit o bună parte din leafă pe
cărţi, încât, astăzi, nemaiavând unde le depozita, fac donaţii la
Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” din Huşi, bunăoară. Dar
scrierile mele nu sunt simple opere de erudiţie, ci, după cum au
observat destui critici, opere de creaţie, de proză, pur şi simplu.
Mă pot lăuda că sunt un scriitor productiv, cu peste patruzeci de
cărţi publicate,
ublicate, dar nu atât de productiv, încât nu mă pot
compara, măcar în mică proporţie, cantitativ vorbind, cu un
Nicolae Iorga, care deţine recordul absolut, cred, la nivel
mondial, în ce priveşte puterea de creaţie şi numărul cărţilor. De
altfel, nu numărull contează, ci dacă dintre cărţile tale măcar una
singură va supravieţui în faţa timpului. Mai trebuie să
menţionez că mă pot considera un mare norocos, având o soţie
exemplară, cu simţ pragmatic şi, în acelaşi timp, ea însăşi o
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creatoare de talent, cu vocaţia
aţia cercetării. Să amintesc că a trudit
peste cincisprezece ani la masiva lucrare Theodor Codreanu.
Bibliografie critică (editată prin grija Bibliotecii Municipale
„B.P. Hasdeu” din Chişinău), întreprindere singulară în
asemenea tip de cercetare.
R.R.: Anul 2014 v-a
a adus „în avans” mai multe
cadouri aniversare, mă refer la volumele apărute la mai multe
edituri din Ţară, inclusiv la Detectiv literar; cred că anul
jubiliar 2015 va fi şi mai bogat.
Th.C.: Într-adevăr,
adevăr, din punct de vedere editorial, anul
2014 a fost unul dintre cei mai bogaţi. Mi-au
Mi
apărut nu mai
puţin de patru cărţi: Caragiale – abisal (ediţia a doua, revăzută
şi adăugită, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române,
Bucureşti); Eminescu incorect politic (Editura Scara,
Bucureşti); Numere în labirint (vol. IV, Editura Detectiv literar,
Bucureşti); Literatura română – acasă (Editura Ideea
Europeană, Bucureşti). Cum se vede, un fel de cucerire a
capitalei.
R.R.: În preajma aniversării celor şapte decenii de
viaţă şi activitate, vă doresc La mulţi-mulţi
mulţi
ani cu sănătate,
necesari pentru a vă întregi minunata operă literară, pentru că
de restul – talent, inspiraţie, asiduitate etc. – Dumnezeu v-a
dăruit cu prisosinţă. Mulţumesc pentru interviu.
Th.C.: Mulţumirile se cuvin, deopotrivă, din parte-mi.

Theodor Codreanu – interpretul
structurilor arheale
Dumitru GABURA
Theodor Codreanu este criticul literar total. Fiinţa-i
Fiinţa
dominată de un foc interior, prin energia sa creatoare, pătrunde
fără
ără efort structurile extrem de fine (arheale – esența tuturor
fenomenelor, prototipul tuturor lucrurilor și ființelor) din creația
celor mai „grei” scriitori români - Mihai Eminescu, Ion Luca
Caragiale, G. Bacovia, Ion Barbu ș.a. Această competență îl
face deosebit de ceilalți
ți scriitori. Proaspăt, strălucitor în
viziunile sale asupra vieții
ții şi artei, criticul este exigent,
concentrat, penetrant şi tensionat în polemicile purtate (Istoria
„canonică” a literaturii române, Eminescu incorect
politic ș.a.).
Profunda
ofunda responsabilitate în faţa fenomenului literar,
luciditatea sa trezesc admirația nu doar a prietenilor, dar și a
„adversarilor” de condei. Asemenea spirite readuc ființa
fiin la
viaţă, o dinamizează şi îi conferă vigoare. Lucrează la
promovarea noii paradigme
gme culturale a transmodernității
transmodernită alături
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de Basarab Nicolescu și de alți teoreticieni români şi străini din
diferite domenii ale științei şi artei.
Deloc întâmplător, recent, Ion Druță
ță l-a
l preferat pe
exegetul Theodor Codreanu ca prefațator a trei rromane editate
de Academia Română.
Aceasta, la prima vedere. În realitate, de la datul
natural al ființei
ței Theodor Codreanu până la succesele obținute,
se derulează o perioadă lungă de încercări, interdic
interdicții, trudă fără
întrerupere, fără a aştepta remunerare şi glorie imediată. Munca
asiduă i-a permis materializarea ideilor în opera
opera-i publicată. Și
celebritatea. Numele Theodor Codreanu atrage deopotrivă
cititorul obişnuit, criticul profesionist și scriitorul. Libertatea de
a-și alege atitudinea într-un anumit
it set de circumstanțe,
circumstan de a-și
alege propriul fel de a fi e o altă dimensiune a fiin
ființei lui.
Nefiind înregimentat politic (ecourile acestor fenomene apar și
peste lungi perioade de timp), a reușit să-și
și permită a analiza
cele mai delicate aspecte ale literaturii
eraturii române, fenomene ale
culturii contemporane, oferind sinteze originale.
Competențele
țele care îl deosebesc de ceilalți critici, după
cum spuneam, s-au reliefat de la debutul romanesc (Marele
zid, 1981), continuat cu cel critic, Eminescu – Dialectica
stilului (1984) şi în următoarele cărţi, de la Modelul ontologic
eminescian (1992) până la Eminescu incorect politic (2014). Pe
acest fundament spiritual al profunzimilor şi înăl
înălțimilor criticul
a scris cele zece volume dedicate vieții
ții și operei lui Mihai
Miha
Eminescu (este cunoscut ca un reputat eminescolog, fiind
laureat a trei premii naționale
ționale „Mihai Eminescu” pentru cel mai
bun volum de exegeză eminesciană publicat într-un
într
an). Ca să
nu mai vorbim de Medalia jubiliară „Eminescu – 150”, acordată
prin decretul
tul prezidenţial al Preşedintelui Emil Constantinescu
(noiembrie 2000); Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi,
pentru critică literară pe 2002 pentru vol. Complexul Bacovia;
Premiul Salonului Internaţional de Carte al Bibliotecii
Naţionale din Republica
ca Moldova, 2008, pentru vol. A doua
schimbare la faţă; Premiul pentru Critică Literară „Val
Condurache” acordat de Salonul Internaţional de Carte
organizat de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” din Iaşi, ediţia
2008, pentru acelaşi volum;
Medalia jubiliar
jubiliară „Mihai
Eminescu” prin decret de stat al preşedintelui Republicii
Moldova, 2010. Asemenea, pentru
entru volumul Ion Barbu și
spiritualitatea românească modernă. Ermetismul canonic,
exegetului i-a fost decernat Premiul pentru critică literară „Titu
Maiorescu” al Academiei Române ș.a.
Prezența
ța în viața literară a Republicii Moldova și-a
și
anunțat-o
prin
monografii: Basarabia
sau
drama
sfâșierii (2003), Duminica Mare a lui Grigore Vieru (2004), În
oglinzile lui Victor Teleucă (2012) ș.a., dar și prin studii de
critică literară despre toate generațiile
țiile de scriitori. Așa cum se
întâmplă de obicei, Theodor Codreanu continuă să trudească pe
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acest ogor al literaturii, nefiindu-i,
i, după opinia noastră, încă
recunoscute pe deplin meritele pentru munca depusă atât de
colegi, cât și de autorități.
Jurnalul de idei Numere în labirint (au apărut
deja patru volume) a devenit o revela
revelație pentru cititor prin
complexitatea și profunzimea abordării realităților la care Th.
Codreanu a fost martor, dar și participant activ.
În mod paradoxal, taina succesului lui Th. Codreanu se
ascunde în personalitatea-ii de tip introvertit. Modestia care îl
caracterizează n-aa permis ispitelor diverse să-i
să
tulbure
luciditatea gândirii. Faptul că toată viața
via a creat într-un orășel
de provincie l-a păzit
ăzit de numeroasele tenta
tentații, la care sunt
expuși
și scriitorii din marile orașe. Fiind un autor foarte prolific,
nu folosește
ște substanțe psihedelice pentru aa-și dinamiza procesul
creativ, întrebuințarea
țarea cărora are un efect de scurtă durată, dar
care, în final, duc la epuizarea și distrugerea spirituală a
personalității – fenomen întâlnit la mul
mulți scriitori.
Tendința
ța de izolare (necesară pentru lucrarea
sufletului) creată și de condițiile vieții („la o margine a
existenței”) i-aa fost benefică pentru scrierea ooperei. Puțini
scriitori se bucură de faptul de a avea alături o consoartă precum
soția Lina. La fel pătrunsă de spiritul creației,
crea
dumneaei are
certitudinea marilor semnificații
ții oferite de soartă. Cele două
vlăstare viguroase, feciorii Teolin și Dragoș, în
întregesc portretul
unei familii fericite.
Am putea spune că, la șaptezeci de ani, de zece ori
repetat același
și număr sacru, număr al zeilor, Theodor Codreanu
este un destin împlinit.

Urcuşul anevoios pe scara memoriei locale
Lina CODREANU – Huși
Răsfoiesc ultima apariţie din zona revistelor din urbea
Huşilor, „Memoria locului”, şi-mi
mi bucur inima că mezina se
alătură altor câteva apariţii consecvente precum „Prutul”,
„Lohanul”, „Vânătorul şi pescarul”, „Ritmuri şi cadenţe”, ori
licealelor „Zorile” (Colegiul Naţional „Cuza Vodă”) şi „Tradiţii
şi năzuinţe” (Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir”).
Pentru un orăşel aflat în inconvenabilă cădere demografică (şi
de alte feluri!), apariţia ritmică a cinci reviste poate stârni
întrebări intelectualilor din alte localităţi mai mari, cu vizibile
dovezi de prosperitate capitalistă, deşi nu acest fapt i-ar
i afecta
stimulativ pe huşeni. Voinţa, hărnicia şi pasiunea sunt două
valenţe ale pasionatului
ui prof. Costin Clit pe care, pe drept, îl
putem numi „Naşul samaritean” în sensul de binefăcător, atâta
vreme cât cel puţin patru şi cu juna „Memoria locului” cresc
sub patronajul său intelectual.
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unii autori sondează imaginarul, însă au şi pasiunea cercetării
acribioase.

Huşii, oraş situat geografic la marginea de est a
Europei, rămâne o zonă cu o aură spirituală aparte, fiindcă de
aici s-au ridicat şi aici s-au format numeroase personalităţi ale
culturii şi ştiinţei româneşti. Lumii culturale, el se arată în
lumini paradoxale: când izolat, când mediatizat peste aşteptări,
pe o parte pauper, pe alta prosper, uneori uitat, alteori - în
centrul amintirilor… Nu mult timp în urmă, de pe aici provenea
unul dintre cei mai defavorizaţi de soartă poeţi contemporani şi
tot aici ajunge un premiu al Academiei Române. Unora le
repugnă stagnarea, plictisul, plafonarea mediului urban huşean,
însă mai mulţi jinduiesc după dulcele grai al zonei, dărnicia
localnicilor, cromatica naturii sprintenind în peisaje niciodată
identice ori după tihna traiului patriarhal şi liniştea atât de
adâncă, de se aude… liniştea. Orice părere am avea fiecare
dintre noi, viaţa îşi vede de curgerea ei domoală ori năvalnică,
aşa încât nu putem schimba mare lucru. Există, indubitabil, un
spiritus loci pe care suntem îndreptăţiţi a-l conserva şi a-l
îmbogăţi, fie doar prin simpla constatare a faptelor ca formă
minimă de rezistenţă şi de construcţie culturală. Pentru aceea
vom face o trecere în revistă a reuşitelor culturale, reflectate în
efervescenţa apariţiilor editoriale dintr-un lustru de viaţă: 20102015.
Ceea ce propunem nu este o investigaţie profundă a
fenomenului, ci un studiu de caz al cărţilor editate, indiferent de
natura sau valoarea lor. Două aspecte se profilează din capul
locului: creativitatea şi cercetarea, mai simplu, arta şi ştiinţa, ca
problematici auctoriale.
Din câte cunoaştem, au fost editate cam 126 de volume
în acest interval, cu o medie de 25 de apariţii pe an. Mult?
Puţin? Greu de spus, fie că se ia în calcul mişcarea demografică
a oraşului în scădere, fie că se raportează la producţia editorială
a intelectualităţii din urbea noastră din perioadele anterioare.
Situându-mă pe linia cumpătării, aş risca să spun că e mult spre
rezonabil, chiar dacă n-am instrumentele necesare de măsurare
calitativă şi mă bazez pe comparaţii aleatorii. Oricum, Huşii
niciodată „n-a rămas în pană” creativă ori de studiu, dacă avem
în vedere contribuţiile celebrilor înaintaşi care au fost interesaţi/
au cercetat, s-au inspirat/ au creat în spiritul locului începând, să
zicem, cu Mitropolitul Dosoftei (episcop de Huşi, 1658), cu
cercetătorul Gheorghe Ghibănescu (Originile Hușilor, 1888),
apoi cu polivalentul academician Mihai Ralea (1894-1964),
ajungând până la unul dintre scriitorii postbelici – Costache
Olăreanu (1929-2000).
Menţionam că problematica volumelor este
diversificată, păstrându-se o graniţă relativă între creaţie şi
cercetare. Motivez fragilitatea frontieristică, având în vedere că
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A. Cartea de beletristică. În ce priveşte literatura, am
găsit de bun augur să încerc o clasificare a autorilor în funcţie
de distanţa concret geografică faţă de locul de origine – vatra
Huşilor. Majoritatea păstrează legătura cu matca unde au văzut
întâiaşi dată lumina, s-au emoţionat în vâltoarea sentimentelor,
s-au pătruns de înţelesurile şi de tainele vieţii… Aşadar, în
suma de scrieri literare pot fi identificaţi autori:
a) de acasă: Theodor Codreanu (memorialistică
jurnalieră), Adrian Buzdugan (roman), Lina
Codreanu (nuvelistică, roman-document), Nicuşor
Darabană (lirică), Vasile Calestru (literatură de
călătorie), Aura Dan (lirică), Eugenia Faraon
(haiku-uri), Aurel Cehan (epigramă), Veniamin
Boţoroga (lirică religioasă), Ioan Marcu (versuri
„piperate”), Ambăruş Gabriel (lirică adolescentină),
Rareş Tiron (proză subiectivă);
b) din apropiere: Ion Gheorghe Pricop (poezie,
roman, Duda-Epureni), Ioan Mâcnea (poezie,
Vetrişoaia), Elena Munteanu (poezie, Grumezoaia),
Nicolae Darie (lirică, Pădureni);
c) de departe: Marta Miclescu (roman – Breaza,
Prahova), Petru Brumă („brumă-rele” satirice –
Constanţa), Ana Anton (lirică – Gheorghieni),
Romeo Pivniceru (memorialistică – Bucureşti),
Ioan Petru (lirică ludică – Iaşi), Olguţa Luncaşu
(lirică – Iaşi), Luminiţa Săndulache (roman poliţist
– Bacău), Fan Iosub (lirică – Iaşi);
d) din depărtări: Valentina Teclici (Noua Zeelandă),
Florin Gheorghiu (Grecia).
Volumele de beletristică, bine sau mai puţin bine
realizate artistic, sunt o dovadă că există efervescenţă culturală,
în ciuda impedimentelor exterioare lumii de creator.
Cât priveşte genul de literatură abordată, generoasă
este grădina unde creşte lirica erotică, peisagistă, religioasă, dar
unde-şi face loc şi epigramaticul, ludicul ori satiricul. În ograda
epicului se-nvârtejesc romane, nuvele, memorialistică, jurnal şi
impresii de călătorie. Deşi poarta e deschisă, dramaticul este
absent, ceea ce, de altfel, se observă şi la nivel naţional.
Valoarea unora dintre autori şi a unora din cărţi a fost
atent cântărită de critica şi istoria literară, cel mai neîndoios
argument rămânând faptul că din zona Huşilor au devenit
membri ai Uniunii Scriitorilor din România scriitorii
contemporani: Marta Miclescu, Theodor Codreanu, Ion
Gheorghe Pricop, Ioan Mâcnea.
B. Cercetarea monografică. Febra cercetării a animat
voinţa şi pasiunea multora dintre huşeni. În perioada interbelică,
la îndemnul celebrilor Nicolae Iorga ori Dimitrie Gusti, s-au
constituit echipe de cercetare a localităţilor într-o viziune
complexă, ceea ce a scos la lumină şi neajunsuri socialeconomice, dar şi tezaurul de cultură şi civilizaţie românească.
După 1944, totul s-a înecat în bulboana ideologică a socialismcomunismului, dar, după 1990, dorinţa de a scoate la iveală
valori cultural-istorice ale satelor şi oraşelor româneşti s-a
afirmat cu tenacitatea firului de iarbă iscat într-o regiune
deşertificată. Nu e de mirare că în zona Huşilor au apărut multe
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monografii, oglinzi mai mult ori mai puţin clare ale aşezărilor
rurale. E de observat că monografiştii nu au fost întru toate
instruiţi, nici prin profesie, nici prin specializare în domeniu. E
de laudă osârdia acestora, iar dacă însemnările monografice
însufleţesc conştiinţa adormită a locuitorilor acelei aşezări e
încă ceva folositor. Am în vedere elementele culturale străvechi
de etnografie şi folclor: port popular, obiceiuri, limbaj arhaic,
legende, cântece, datini populare etc. Erorile ştiinţifice, însă,
legendizarea, părelnicia fără discernământ, redarea „după
urechea” proprie ori din spusele altora fac, uneori, mai mult rău
decât bine. E de înţeles că istoriografii de ţinută vor căuta în
arhive temeiuri documentare care să le susţină ştiinţific
argumentele. O monografie devine o carte de vizită a localităţii.
Într-o asemenea lucrare structurată temeinic se pot găsi
informaţii de natură istorică, geografică, demografică, despre
oamenii importanţi, edificii culturale şi lăcaşe de cult, tradiţii şi
obiceiuri ale locului etc., adică se neclinteşte în pagini ceea ce
numim memoria locului. De aceea nu e de mirare că primarii
satelor/ oraşelor, parohii aşezărilor duhovniceşti şi managerii
diverselor instituţii/ întreprinderi caută persoane docte (prof.
Costin Clit, de pildă), cărora le solicită scotocirea izvoarelor
documentare şi întocmirea unor studii monografice, drept act de
atestare cultural-civilizatorie a vechimii şi importanţei aşezării
sau a lăcaşului instituţional. Pe acest teren istoriografic, în
ultimii cinci ani, identificăm bunele intenţii livreşti, concretizate
de către:
- Costin Clit – coordonator al lucrărilor despre
Schitul Mera din judeţul Vaslui (2009), Schiturile
Porcăreţ şi Mălineşti (2010); Mănăstirea
Brădiceşti (2013);
- Ştefan Plugaru – Stănileşti. Trecut şi prezent pe
valea Prutului Mijlociu (2010);
- Vasile Calestru – Huşii de ieri şi de azi (2010);
- Vicu Merlan: Monografia comunei Ciorteşti,
judeţul Iaşi (în colab. cu M. Grigoriu) (2011);
Monografia comunei Buneşti-Avereşti, jud. Vaslui
(2014);
- Georgică Ţoncu – Comuna Arsura (natură, om,
societate) (2014).
Ca produs de cercetare şi de artă, monografiile au stat
în interesul artiştilor plastici, etnografilor, arhitecţilor,
muzicienilor, care, sprijinindu-se pe elemente concrete dintr-un
areal, au elaborat memorabile lucrări artistice. Amintim aici
doar întreprinderea unui proiect al pictorului interbelic Viorel
Huşi de a crea o monografie plastică a Huşilor, dar şi peisajele
huşene din tablourile semnate de celebrii Adam Balţatu, Ştefan
Dimitrescu ori de Rodica Lazăr, pictoriţă contemporană.
C. Cartea – omagiu. Pe un palier similar pot fi situate
intenţiile editoriale – drept exprimare a respectului şi
recunoştinţei faţă de personalităţi sau instituţii aflate la
momente aniversare, certe dovezi ale preţuirii zonei spirituale
huşene şi semn că „memoria locului” viază:
- Costin Clit este coordonatorul/ autorul a trei lucrări
de grup: In memoriam – Ion Gugiuman. 100 de ani
de la naştere (în colab. cu prof. Constantin
Vasluianu, 2010), Batalionul 202 Apărare C.B.R.N.
(Intervenţii la dezastre) din Huşi. 60 de ani de la
înfiinţare (în colab. cu col. Mihai Gheorghiu,
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2010), Colegiul Naţional „Cuza Vodă" din Huşi. 95
de ani de învăţământ liceal (2014);
Părintele Arhimandrit Mina Dobzeu – 90 (2011);
Ion Gheorghe Pricop – 70 (2014);
Avram D. Tudosie – În apostolatul unei frumoase
profesii. O jumătate de veac în slujba şi onoarea
centenarei Şcoli Viticole din Huşi, azi Colegiul
Naţional Agricol „Dimitrie Cantemir” şi al unei
podgorii multimilenare (2013).

D. Studiul de specialitate. Un segment editorial
important este acoperit de studiile de specialitate şi aici
varietatea nu poate fi clasificată. Problematica studiului include
critică şi istorie literară, documentare/ arhivistică, arheologie,
istorie, enciclopedie, lexicografie, economie/ financiare ş.a.
Consemnăm doar sumare date bibliografice despre
natura cărţilor publicate în intervalul 2010-2014 (inclusiv):
- Theodor Codreanu – critică şi istorie literară despre
Eminescu, Grigore Vieru, Ion Barbu, Mihai Cimpoi,
Cezar Ivănescu, Victor Teleucă, I.L. Caragiale,
sociologie culturală – Polemici incorecte politic,
2010, 2011; A doua schimbare la faţă (o cercetare
trandisciplinară a civilizaţiei române moderne) şi
estetică – Transmodernismul (2011);
- Costin Clit – cercetare documentară: Documente
huşene (1655-1883), vol. I, 2011; Documente huşene
(1648-1880), vol. II, 2013; Documente huşene
(1595-1884), vol. III, 2014.
- Lina Codreanu – bibliologie, critică şi istorie
literară: Theodor Codreanu. Bibliografie critică
(2012); Studii şi interpretări (2014);
- Georgică Ţoncu, Adrian Ţoncu, Mihai Ţoncu –
enciclopedie. Istoria Premiilor Nobel. 1901-2013,
vol. I-VI (2013-2014) – laureaţii pentru pace,
economie, chimie, fizică, medicină, literatură;
Enciclopedie de cultură generală (2014);
- Ştefan Plugaru – istorie: Basarabia – pământul
misiunii noastre (2010), în colab. cu: Constantin
Donose, Marius-Petronel Baciu; Ierarhi ai
Mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică
(2012);
- Vicu Merlan – cercetare geografică: Vulcanii
noroioşi din România (2011); Carst şi pseudocarst
în Podişul Moldovei între Carpați și Nistru (2014);
- Aura Popescu – album de pictură: Pictorul şi
graficianul Viorel Huşi. Centenar (1911-1972),
2012;
- Romeo Pivniceru – „note de lector”: Călătorie în
lumea cărţilor (2011), vol. I-II;
- Arh. Mina Dobzeu – confesiuni de credinţă
isihastică: Apocalipsa: planul de salvare a lumii în
şapte etape (2011);
- Aurel Cordaş – sinteze economice, sistem monetar;
- Iulian Pruteanu-Isăcescu – comunicări despre
românii din afara graniţelor ţării;
- Mihai Mocanu – contabilitate;
- Virgil Agheorghiesei – dicţionar cu rebusişti.
Nu ne-am propus evaluări critice, dar putem semnala
importanţa prezenţei unuia din cei mai importanţi eminescologi
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contemporani în persoana criticului şi istoricului literar Theodor
Codreanu, autor, în acest interval de timp, a 19 volume. E demn
de menţionat că, între numeroasele premii şi diplome cu care a
fost apreciat, se aşază, în 2013, Premiul „Titu Maiorescu”
pentru critică şi istorie literară al Institutului Cultural Român
„Mihai Eminescu” din Chişinău, pentru vol. Basarabia
eminesciană (2013) şi, tot în 2013, Premiul „Titu Maiorescu”,
pe anul 2011, atribuit de Academia Română pentru exegeza Ion
Barbu şi spiritualitatea românească. Ermetismul canonic
(2011).. De real folos pentru cercetarea istoriografică „de
adâncime” a urbei Huşilor este seria de Documente huşene,
huşene vol.
I-III (2011, 2013, 2014) a istoricului Costin Clit.
E. Cartea didactică. La acest scenariu sintetic o
addenda ar putea grupa cărţile cu profil didactic, semnate de:
Adriana Coropcaru, Mihaela Guţu, Angela Cocuz, Marilena
Turculeţ, Luiza Patraşcu.
Dacă avem în vedere ceea ce ar intra în cetatea
memorială a locului, n-am
am găsi graniţe, atâta timp cât facem
parte din modul de a fi al unui neam. Aşadar, e indubitabil că
prezentul literar/ cultural se instituie ca o legătură necesară între
ceea ce a fost ante-nouăzeci
nouăzeci şi ceea ce va fi după astăzi. Din
acest bilanţ editorial huşean, se vede contribuţia ascendentă şi
pentru aceea trebuie apreciate (greu de răsplătit!) eforturile
intelectualităţii de a înfrunta dificultăţile de ordin financiar,
inconvenientele de natură culturală pentru a menţine vie lumina
întru apariţia
ţia valorilor româneşti. Poate este infimă osteneala,
dar e nobilă şi intră în mecanismul general, menţinându
menţinându-l în
funcţiune. Se înscrie în această coordonată truda creatorilor şi
cercetătorilor huşeni, care-şi
şi aşteaptă cititorii şi cercetătorii.
Peste alt cincinal, cine ştie?, altfel/ mai bine va arăta situaţia în
cultura huşeană şi naţională.
Notă. Schiţarea celor de mai sus are ca suport documentar, noutăţile
editoriale incluse de subsemnata în „serialul” Biblioraft
Biblioraft, publicat în luna
decembrie a fiecărui an, în revista cultural-ştiinţifică
ştiinţifică – „Lohanul”
(http://www.lohanul.slizhusi.ro),
), care apare la Huşi, sub patronajul prof. dr.
Vicu Merlan.

Lina Codreanu – Eseistica literară
Petrușș ANDREI – Bârlad
Recentul volum de ,,Studii și interpretări” ((Editura
,,Rafet”, Râmnicu Sărat, 2014, 260 p.), apărut sub semnătura
distinsei autoare Lina Codreanu, vine să întărească aser
aserțiunea că
cel mai frumos cadou în preajma Sfintelor Sărbători rămâne,
totuși, cartea.
Caseta tehnică dezvăluie echipa care a trudit la apari
apariția acestei
cărți
ți valoroase. Coperta aparține directorului de editură
Constantin Marafet, tehnoredactor Dragoșș Codreanu și rredactor
Mioara Bahnă.

șmar”, Galați, 2013, ,,Poștalionul”, Iași, 2014)
lagărul – un coșmar”,
cuprinde, după cum mărturisește
ște autoarea în ,,
,,Argument”două
ample secțiuni: ,,Interferența
ța spirituală” (pp.7-162)
(
și
,,Interpretări critice” ( pp. 163-280).
Critica literară dintotdeauna, dar cu deosebire în epoca
actuală, este anevoioasă și ingrată întreprindere deoarece:
,,Explozia aparițiilor editoriale
riale face dificilă practica unei critici
de întâmpinare funcționabilă,
ționabilă, în sensul în care o o practica
interbelicul Pompiliu Constantinescu (op. Cit. p.5). Asta pe de o
parte; pe de altă parte, fiindcă avem de-a
de face în prezent cu ,,o
bulversare generală a valorilor literare și o criză a receptării la
lectură” dar și cu o diluare a ,,vocilor autorizate” precum și cu o
defectuoasă circulație
ție a revistelor literare ,,redacțional –
amicale”.
Eseistica literară a Linei Codreanu dovede
dovedește o pregătire
filologică solidă
olidă la Facultatea de filologie a ,,Universității
,,Universită ,,Al.
I. Cuza” din Iași,
și, o minte bine clădită, lucidă, sintetică și
analitică, un spirit de observație
ție pătrunzător și o inteligență
ascuțită
țită ( feminină); autoarea se arată a fi o cunoscătoare
desăvârșită a limbii române cu cel mai întins registru, cititoare
asiduă, cu lecturi intense, o scriitoare în toată puterea
cuvântului.
Prozatoarea de talent care seduce pe cititorii pasiona
pasionați, Lina
Codreanu este, în același
și timp, și criticul literar intransigent
care știe să aprecieze evenimentele literare și adevăratele valori.
O parte din aceste ,,Studii și interpretări” le-am
le
citit pe
măsură ce au văzut lumina tiparului în publicații
publica prestigioase :
Cronica, Vatra veche, Pro Saeculum, Baaadul literar, Limba
română, Contact internațional,
țional, Literatura și arta, Oglinda
literară.
Primele două studii: ,,Casa – centru existențial”
existen
și ,,Vatra
– semnificație
ție și simbol” sunt etnografice, accentul punându-se
punându
pe ,,rostul omului într-un spațiu
țiu determinat.” Casa, cu
acoperișul ei, cu vatra, hornul, pragul, ușa,
u
poarta, gardul,
prispa, constituie locul magic în care ,,se promovează și se
statornicesc valori morale majore privind obârșia,
obâr
familia,
munca, religiozitatea, viziunea asupra lumii, comportamentul
membrilor familiei, raportul
ul cu ceilalți
ceilal din afara gardului, din
comunitate” ( p. 13). De aceea ,,Casa părintească nu se vinde ”
( Grigore Vieru).
Cu studiul următor, etnograful Lina Codreanu este dublat
de filolog. Cuvântului ,,vatră” i se descoperă originea și
semnificațiile, simbolistica și interferențele cu alte culturi
pentru că acest cuvânt cu rezonanță
ță mito(i)etică

Cea de-a patra apariție editorială (după
după ,,Theodor Codreanu –
Bibliografie critică”, Chișinău,
șinău, 2012, ,,Viața ca o poveste –
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(Mihai Cimpoi) ,,dezvăluie ordinea interioară a lucrurilor,
armonizarea obiectelor împrejmuitoare cu viața omului și a
omului cu universul” (p.22).

poartă o dragoste nestinsă. ,,Oraș al amintirilor mele din
copilărie și adolescență, al vinului bun, al livezilor cu pomi
fructiferi, orașul soarelui, al culorilor rumene și al luminii”.

Următoarele studii, pentru că ne-am propus în demersul nostru
s-o luăm metodic, sunt restituiri și reconstituiri decelate de Lina
Codreanu cu acribie de cercetător. Ele vin să argumenteze
afirmația ,,divinului critic” George Călinescu despre Bârladul
cultural cum că acesta ar fi un adevărat Weimar românesc.
Dintre argumente, Lina Codreanu menționează revista
bârlădeană Florile dalbe (1919). Aceasta scoate la iveală
,,numele unor scriitori, cărturari, intelectuali ai locului” vorbind
însă și ,,despre gustul cititorilor pentru un anume tip de
literatură”. Dintre numele care au învins negura uitării trebuie
amintite pe cele ale lui George Tutoveanu, Vasile Voiculescu,
Tudor Pamfile și Victor Ion Popa. Lina Codreanu subliniază
,,dimensiunea semănătoristă” a revistei Florile dalbe, speciile
abordate de poeți fiind ,,idila, romanța, pastelul, doina, cântecul,
sonetul, blestemul”, iar în proză schița, povestirea, basmul cult,
proza scurtă, în genere. O altă revistă a fost Glasul nostru,
consemnându-se ,,opt decenii de la apariție”, revista s-a datorat
,,unor vrednici oameni ai locului” și se constituia ,,ca o tribună
de promovare a ideilor și faptelor de progres din satul românesc
de pe aceste văi moldave” (p.38). Aflăm lucruri extrem de
interesante despre ,,Programul și tematica” revistei Glasul
nostru,despre ,,Redactori și colaboratori”, despre ,,Personalități”
și ,,Evenimente majore”. Cu ,,Rubrici iterative” se încheie
această incursiune captivantă în trecutul cultural al urbei Bârlad
și al satelor satelit.

Strălucitul eminescolog Theodor Codreanu încearcă să
picteze ,,biografia interioară” a operei pictorului Viorel Huși
care ,,și-a propus un ambițios proiect de a înfăptui o monografie
picturală a Hușilor, tentativă care-l singularizează printre
confrați”. ,,Aici, adaugă Lina Codreanu, a fost fericit, ocrotit,
sănătos” (p.99). Autoarea descifrează în cadrul aceleiași
biografii interioare a operei ,,arcuirea liniilor greoaie, nuanțele
cromatice dure, lirismul cald, echilibrul de compoziție și
tematica unitară a multor tablouri care întăresc ideea unei
monografii pictate a Hușilor” (p.101). Tablourile inspirate de
Itaca natală ,,poartă în ele farmecul unei lumi apuse” ilustrând
,,locul unui pictor atipic în ansamblul artei plastice românești și
europene” (p.105).

Personalităților
Gheorghe Focșa, ,,etnograf și
muzeograf” și Viorel Huși, pictor din ,,orașul culorilor rumene
și al luminii” le sunt dedicate adevărate studii monografice.
Amândoi s-au format la ,,Academia de la Huși”, la Liceul
,,Cuza Vodă”. Orașul Huși, după 1918, ,,a cunoscut o veritabilă
mișcare economică, instructiv-educativă și culturală stimulată
de încheierea Primului Război și realizarea Marii Uniri”, ,,aura
spirituală a Hușilor” menționându-se până în prezent prin
efortul unor cărturari dintre cei mai de seamă ale țării.
Etnograful și muzeograful Gheorghe Focșa, prin volumul său
imens de muncă și prin dăruirea de care a dat dovadă ,,a pus în
lumină valorile fundamentale ale neamului românesc”, (p.83),
Muzeul Satului fiind ,,copilul său de suflet”.
Viorel Huși ( născut Herșcovici), căruia fiica sa,
plasticiana Aura Popescu i-a dedicat, în 2012, albumul ,,Pictorul
și graficianul Viorel Huși. Centenar (1911-1972)”, ,,s-a născut
într-o familie de bună condiție, tatăl său fiind colonel-medic” în
urbea Hușilor. Încă de la vârsta adolescenței s-a remarcat ca ,,un
talent ieșit din comun”, fiind atras deopotrivă de pictură și de
medicină, ale cărei studii au fost cele din urmă abandonate. Fire
bacoviană, Viorel Huși păstrează orașului al cărui nume îl
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Un adevărat curs universitar ( 22 de pagini) are drept
obiect de studiu ,,Proverbul și epigrama” ( Generalități,
Definire, Istoric și evoluție, Cauză-efect, Conținuturi, Autorreceptor, Poanta, Forma și prozodia, Concluzii).
Bibliografia este și ea pe măsură impresionând pe cititorul
avizat. Între lucrările consultate de doamna profesoară Lina
Codreanu la loc de cinste stă monumentala lucrare ,,Proverbele
românilor”, în zece volume ( 1895-1903) a hușeanului Iuliu A.
Zane. În ceea ce privește epigrama autoarea citează ,,Marea
antologie a epigramei românești” ( Chișinău, 2005) a maestrului
Efim Tarlapan și ,,Epigrama în literatura română ( studiu de
istorie, critică și teorie literară)” (Editura ,,Dealul Melcilor”,
2001) a cercetătoarei Elis Râpeanu.
Lina Codreanu surprinde cu măiestrie ,,rostul celor două specii,
proverbul și epigrama, în literatura română”, ilustrând ,,fondul
de înțelepciune” și ,,humorul românilor”, trăsături milenare
moștenite adeverite de maxima ,,Ridendocastigatmores”.
Un amplu studiu comparatistic intitulat ,,Textele de
escortă pentru Istoria ieroglifică și Țiganiada face dovada că
avem în Lina Codreanu un atent și diligent cercetător al
curentelor culturale europene, ca umanismul și iluminismul,
care au traversat și spațiul nostru cultural, spiritualitatea
românească fiind la înălțime. În această paradigmă, principele
Dimitrie Cantemir și Ion Budai Deleanu sunt ,,Personalități ale
veacului lor”. Istoricul literar Lina Codreanu își organizează
savant bogăția de informații dovedind calitățile unui om de
știință. Din nefericire, nu putem urmări decât planul ideatic:
,,Traiectoriile biografice” ale celor două personalități
renascentiste, ,,Umaniști – iluminiști”, ,,Limbile de cultură”,
,,Novatori în creația artistică a operei”, ,,Influențe literare”,
,,Textele de escortă”, ,,Titluri și subtitluri”, ,,Menirea educativartistică a operei”, ,,Influențe literare”, ,,Truda de începători”,
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,,Pricina scrierilor”, ,,Dificultățile limbii brudii”, ,,Adevărul prin
ficțiune sau limbajul criptografic”, ,,Acoperiri dezvălite prin
codul de lectură”, ,,În loc de concluzii”. Din bibliografie face
parte lucrarea prof. univ. dr. Elvira Sorohan ,,Cantemir în istoria
hieroglifelor” ( Ed. ,,Minerva”, 1978).
,,Interpretările critice” debutează cu ,,Temeiuri culturale” având
în acad. Mihai Cimpoi un ,,model de existență”. În prim-plan
stă recenta apariție editorială sub semnătura reputatului critic
literar Mihai Cimpoi – „Esența temeiului. Eseuri monografice
despre începuturile literaturii române”(Târgoviște, Ed.
,,Bibliotheca”, 2013). Cartea, după cum afirmă Lina Codreanu,
cuprinde șase eseuri monografice dedicate scriitorilor ,,din
arealul cultural târgoviștean: Poeții Văcărești, Ion Heliade
Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Vasile Cârlova, Ion Ghica și
Ion Alexandru Brătescu-Voinești. Notăm o singură frază din
această ,,critică a criticii” pe care o întreprinde Lina Codreanu:
,,Privite în ansamblu, deși au apărut editorial ca volume
distincte, într-o ritmicitate anuală, studiile monografice se
supun unei grile dezvoltatoare, alcătuite din capitole ce reflectă
o metodă de lucru itinerantă, astfel asigurând unitate întregii
cărți” (p.167). ,,Mihai Cimpoi, susține Lina Codreanu, a corelat
întemeierea și evoluția literaturii române începătoare în plan
diacronic și sincronic, cu lumea culturii europene” (p. 167). În
acest fel ,,europenitatea lui Mihai Cimpoi” nu poate fi pusă sub
nici o formă în discuție.
Poetul, editorul și muzeograful Daniel Corbu se bucură
de atenția autoarei care scrie o critică de întâmpinare (
,,Revărsarea singurătății în vraiștea miracolului”), pe marginea
volumului ,,Scrisori către cei singuri” ( Iași, ,,Edit Princeps”,
2013). Tema dominantă a volumului de poezii este , evident,
singurătatea dar nimic din tot ceea ce este omenesc nu-i este
străin acestui renumit poet care ,,radiografiază mai toate stările
de spirit”. ,,În loc de pre-față” sub semnătura poetului Daniel
Corbu și o postfață semnată de Teodor Parapiru constituie, de
asemenea, ,,puncte de rezistență în economia cărții”. ,,Poezia e
un miracol”, spune, în încheiere, Lina Codreanu citându-l pe
poet iar noi subscriem acestui adevăr etern.
În următorul eseu o descoperim pe Lina Codreanu
,,Rătăcind prin timpul cărturarului Nicolae Dabija”. După
celebrul roman ,,Tema pentru acasă” ( 2012), scriitorulacademician își surprinde cititorii cu un volum de nuvele ,,Nu
vă îndrăgostiți primăvara” ( Chișinău, Ed. ,,Literatura și arta”,
2013). Unii dintre marii prozatori români au străbătut drumul de
la nuvele la roman ( Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu,
Hortensia Papadat Bengescu, Marin Preda), Nicolae Dabija este
un înotător împotriva curentului. Îndemnul din titlu, comentează
Lina Codreanu, este ,,un tertip oratoric”, ,,deoarece provoacă
cititorul pe care autorul îl ia ca partener narativ” așteptându-i
reacția. Coordonata celor șaisprezece nuvele este dragostea
,,diversificată prin motivație auctorială în altruism matern, în
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erotic imponderabil, în aventura cunoașterii, în anihilarea
sinelui, în dedublare prin alienație mintală ș. a.” (p.184). După
ce evidențiază valoarea etică și estetică a fiecărei creații, Lina
Codreanu conchide: ,,În grade variate, narațiunile din cartea
,,Nu vă îndrăgostiți primăvara” valorifică potențat legendarul –
miticul – folcloricul, încât, puse în conlucrare, acestea sporesc
valorile care țin de esența umană: blândețea, iubirea, credința,
visul… Cronotopic descrierile au coordonate vag determinate,
ceea ce mărește apetitul cititorului atras de țesătura epicului” (
p.191). ,,Nu vă îndrăgostiți primăvara”! vă sfătuiește Nicolae
Dabija dar citiți aceste nuvele în orice anotimp, ne îndeamnă
Lina Codreanu, că ,,Nu este alta și mai plăcută de folos, în toată
viața omului, zăbavă decât cetitul cărților” ( cum ne povățuiește
cronicarul martir Miron Costin).
Ca ființa cea mai apropiată de inima îndrăgitului eminescolog
Theodor Codreanu, doamna Lina Codreanu își continuă periplu
critic ,,Pe firul Ariadnei prin labirintul numerelor curgătoare”.
Pentru cititorii care vor să descifreze personalitatea scriitorului
Theodor Codreanu, studiul amintit este un minunat prilej.
Theodor Codreanu a consemnat, timp de peste jumătate de
secol, în caietele sale de impresii ,,idei, considerații critice,
atitudine estetice…” cele patru volume de ,,Numere în labirint”
(2007, 2008, 2009, 2014) fiind ,,oglinda formării unui
intelectual român din a doua jumătate a secolului al XX-lea”
(p.194). În concepția autoarei ,,însemnările au prospețime,
surprind reacția imediată a autorului, filtrată prin gândirea și
sensibilitatea proprii, redau indubitabil realități trăite direct,
receptate sensibil de autor prin antene de fin observator al
epocii în care a trăit” (p.195). Labirintul este numărul,
biblioteca și femeia, societatea, România și lumea întreagă.
,,Însemnările din Numere în labirint se dezvoltă pe trei
coordonate: iubirea, lectura și reflecția”, sintetizează autoarea,
completând biografia interioară și exterioară a scriitorului
Theodor Codreanu. ,,Fiecare dintre noi e un labirint ca abatere
de la labirintul labirinturilor”. (Theodor Codreanu – 2790).
Tot o critică de întâmpinare oferă Lina Codreanu și
prozatorului Adrian Lesenciuc pentru romanul ,,Moartea
noastră cea de toate zilele” (București, Ed. ,,Minerva”, 2012).
Tema romanului, susține Lina Codreanu, este asemănătoare
celei din volumul de versuri ,,În marea trecere” (1024)
aparținând lui Lucian Blaga. Dar ,,romanul e polivalent,
acoperind laturi felurite ale existenței ancorate în limitele unei
ambianțe familiale, erotice, intelectuale ori social-politice”
(,,Numărând destrămarea”, p.202). Cum poate fi învinsă
curgerea timpului, destrămarea? Prin artă, ne răspunde Lina
Codreanu: ,,lumina cu care se trece dincolo de pământescul
efemer este cartea care învinge destrămarea existențială”
(p.211).
Poetul, prozatorul și criticul literar Emilian Marcu poate
fi ,,așezat alături de profesori între diriguitorii de conștiință și de
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gust literar. Nu e un amator, posedă simțul valorii și s-a
profesionalizat în notații lectoriale, consecință a condiției sale
de formator al cititorului. Așa îl vede scriitorul Lina Codreanu
pe neobositul condeier de la ,,Convorbiri literare”, notații pe
care autorii le așteaptă cu sufletul la gură pentru
a-și număra penițele pe care criticul le acordă cu parcimonie dar
și cu obiectivitate. Eseul ,,Vitrina piramidală a cărților” pe care
Lina Codreanu îl dedică diligentului critic literar Emilian
Marcu, scoate în evidență calitățile pe care le are masivul și
valorosul volum ,,Vitrina cărților ( un deceniu de singurătate…
în bibliotecă)” (Ed. ,,PIM”, 2013). Autorii recenzați, printre
care mă număr și eu, beneficiază de succinte, persuasive și
obiective aprecieri pe care autoarea le citează cu probitate. Noi
nu putem cita decât o frază, e drept cuprinzătoare: ,,În vâltoarea
unor mișcări artistice confuze, zgomotoase și încorsetate de
orgolii din primul deceniu al mileniului al treilea, peste timp,
,,Vitrina cărților” va ajuta la decelarea unor capodopere literare
și va nuanța cunoașterea dinamicii vieții literar-culturale”
(p.217).
Jurnalul scriitoarei Zina Cenușă ,,Cartea dorurilor mele”
(Iași, Ed. ,,Tipo Moldova”, 2014) este comentat în cronica
intitulată ,,Cartea dorurilor mele – jurnal de emigrație”. Lina
Codreanu încadrează jurnalul autoarei Zina Cenușă între
celelalte : ,,Jurnal parizian – Eugen Simion, ,,Jurnalul” lui Paul
Goma ș. a., numindu-l ,,jurnal – document”. Zina Cenușă
relatează avatarurile suferite, alături de maestru Efim Tarlapan
trăind împreună drama repatriaților. Autoarea apreciază stilul
Zinei Cenușă. Din nefericire, societatea românească de dincolo
și de dincoace de Prut este invadată de ,,o suită de intriganți,
lichele, hoți, pidosnici și curve politice mărunte”; ies în frunte
ca păduchii ,,aserviții, lingușitorii, profitorii și celelalte jigodii
umane”, adică ,,escroci, invidioși, hapsâni, grandomani, putori,
tâlhari, proxeneți, violatori, infractori, cerșetori”. Coloana
vertebrală a confesiunilor acestei scriitoare este problema
identitară încât titlul ales ,,Cartea dorurilor mele” se justifică pe
deplin.
Poet de seamă al vremii sale și prozator talentat Ion Gh, Pricop
are opt volume de referință, iar Lina Codreanu se oprește la
,,Confortul inorogului” (Cluj Napoca, Ed. ,,Dacia XXI, 2011)
într-un eseu inspirat intitulat ,,Confortul inorogului –
disconfortul poetului. Autoarea enumeră titlurile ciclurilor de
poezie, sintetizând: ,,Coordonata centrală a ciclurilor poetice
este Timpul căruia poetul îi subordonează propriile stări ființiale
(copilăria, tinerețea, maturitatea, bătrânețea), tot alaiul
sentimentelor și gândurilor care înalță și scufundă, provoacă și
dezamăgește, scânteiază și întunericește ceasul de scamă ticăind
monoton într-un trup fragil și efemer precum firul ierbii”
(p.230). ,,Poetului nu-i sunt indiferente viața. Iubirea, arta,
divinitatea, moartea, mitul – mari teme ale liricii universale. În
ciclurile poetice ale cărții lui Ion Gh. Pricop Confortul
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inorogului motive lirice inedite, precum mielul, molia,
amiroasa, urechea stângă se încrucișează cu cele cunoscute:
strămoșii, sărutul, dublul etc. circulând dezinvolt de la un ciclu
la altul” (p.230). Autoarea susține argumentat că poetul Ion Gh.
Pricop se întâlnește cu Lucian Blaga și Marin Sorescu în
înălțimi unde nu ajunge decât esența poeziei. Profesionalismul
cercetătorului iese pregnant în evidență atunci când Lina
Codreanu pătrunde în laboratorul de creație al poetului recenzat:
,,Poezia este măsura rostului lui pe pământ în rotirea viață –
moarte și poate fi vama sacră pentru trecerea dincolo” (p.236).
Marea calitate a poetului Ion Gh, Pricop este dată și de stilul său
profund original: ,,Limbajul poetic are consistența lutului moale
și inocent de sub palma olarului care-i dă vigoare în forme
unice” ( p.236). Poezia lui Ion Gh. Pricop, spune în încheiere
scriitoarea, se încadrează mai bine ,,în paradigma
transmodernismului” iar ,,confortul inorogului are temei în
disconfortul poetului” ( p.238).
Matematician și poet deopotrivă, Viorel Dinescu este
prezent în librării, în biblioteci și-n inimile prietenilor și
admiratorilor cu volumul ,,Clipa îndoielii” (Craiova, Fundația
,,Scrisul românesc”, 2014). Așa cum remarcă Lina Codreanu
bivalența sa spirituală, formația de matematician și vocația
poetică, se observă chiar din titlurile volumelor sale de până
acum. După ce trece în revistă tematica și simbolistica poeziilor
din volumul ,,Clipa îndoielii” ( fereastra, poarta, viața, moartea)
autoarea ține să precizeze: ,,Demersul liric atașează liniei
artistice din acest volum conceptul shakespearian al lumii ca
teatru, viziunea eminesciană a morții și haosului celest,
înfrigurările creative generate de incertitudinile unei gândiri
iscoditoare precum și reveriile tipic omenești, fie că e vorba
despre dragoste, părinți sau credință. Viorel Dinescu se înscrie
între poeții optzeciști fără excese textualiste, dar cu o apetență
către imaginea insolită, frântă, rătăcită, adesea apocaliptică”
(p.245).
Constantin Marafet este ,,Poetul din penumbră”.
Volumul recenzat de Lina Codreanu este intitulat ,,Penumbra
trandafirului” (Fundația ,,Scrisul Românesc, Craiova, 2013,
Editor Tudor Nedelcea) și este al treilea după ,,Rădăcina
înstelată” (2009) și ,,Popas între nori” (2010). Cartea
,,Penumbra trandafirului” este dedicată Doamnei Maria și are
drept temă dominantă iubirea: ,,El, îndrăgostitul, își
redimensionează trăirile prin proiectarea lor în vegetal
(pădurea), în geologic (vulcanul), în acvatic ( izvorul) și mai
ales în planul cosmic ( luna, zorii, soarele, amurgul, norii etc.)”
(p.246). Penumbra, afirmă Lina Codreanu, este un motiv liric
inedit și ,,dă un dramatism de natură existențială”. Alături de
penumbră, criticul descoperă și alte câteva teme și motive
poetice de tradiție și moderne precum ,,timpul, poezia, ploaia,
sufletul, visarea, anotimpurile etc.” (p.251).
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În cadrul antologiei de autor a scriitorului vrâncean
Gheorghe Neagu ,,Arșița din ploi” ( Iași, Ed. ,,Tipo Moldova”,
2011) Lina Codreanu remarcă ,,tehnica oximoronică uzitată în
titlul cărților
ților și poemelor Nunta neagră, Lumina cernită, Frigul
iubirii”,… Titlul volumului conține
ține o dublă metaforă, arșița
simbolizând dorul ,,fără putință
ță de finalizare” iar semnificația
ploii fiind aceea a ,,visului de dragoste” care prefigurează pe cel
de împlinire. Tema dominantă a poeziilor care alternează versul
liber cu cel clasic este ,,singurătatea erotică”: ,,Exteriorizarea
planului interior face ca vântul, cerul, marea,
ea, florile, norii etc. să
consoneze, prin antropomorfizare, cu vibrarea erotică,
accentuând stările și amânând ratarea împlinirii erotice” (p.254).
Logicianul Petru Ioan semnează ,,Cartea junglei de
cuvinte tocmai bune de ținut minte” ( Iași, Ed. ,,Ștefan
Lupașcu”,
șcu”, 2012). Lina Codreanu își intitulează recenzia
,,Ludicul logic” și aduce numeroase argumente pentru aceasta.
Cartea lui Petru Ioan înfățișează
țișează ,,dragostea pentru ramurile
arborelui genealogic”. ,,Cuvintele, explică autoarea, formează
eroul colectiv al poveștii”;
știi”; ,,ele sunt ființe, entități cu o viață
proprie, care se ivesc în vorbire, socializează cu al
alți termeni,
intră în ,,cuplu”, aparțin
țin masculinului și femininului, ,,zămislesc
noi progenituri, stabilesc filiații
ții ,,paterne”, au comportament
bizar,
zar, se împrietenesc, stau în posturi antitetice, circulă libere în
lumea comunicării orale ori scrise și chiar dispar” (pp. 261261
262); ,,Pas cu pas, ludicul liber este dirijat cu tact spre jocul
instructiv-lingvistic,
lingvistic, întrucât autorul strecoară incidental, parcă,
apoi organizat, insistent, didactic, cu sistem de no
noțiuni de
semasologie: antonime, sinonime, omonime, paronime”
(pp.264-265). Ne însușim
șim și noi, în final, opinia autorului Petru
Ioan reprodusă de Lina Codreanu, anume aceea că: ,,A scrie
pentru cei mici nu-ii o simplă scamatorie,/ iar ca nobilă profesie,
implică un anumit dar” ( p. 266).
Ion Filipciuc, în cartea ,,Trudind penița
ța sub vraja păsării
cu clonțț de rubin” (Câmpulung Bucovina, Biblioteca ,,Miorița”,
2013) face, după cum observă Lina Codreanu,, ,,o cercetare a
fenomenului Labișș pe mai multe coordonate spirituale”
alcătuind ,,o derulare monografică a unui destin neîmplinit”.
Autoarea laudă reușita
șita lui Ion Filipciuc de a reda ,,atmosfera în
care s-a format și a creat Labiș”. El merge la izvoare, pe teren,
scotocește
ște arhive, reîmprospătează memoria oamenilor,
vizitează locuri, creionează portrete… Tânărul poet ,,înzestrat
cu har poetic excepțional”
țional” folosește în ultima sa poezie
,,Pasărea cu clonț de rubin” trei cuvinte – pivot, numite astfel de
Ion Filipciuc: pasărea, clonțț și rubin, autorul identificând
,,diverse straturi: mitologic, oniric, biografic pe care le dezvoltă
apoi” (p. 270). Poetului ,,Primelor iubiri” i-aa lipsit tocmai
iubirea, observă Lina Codreanu citând distihul labi
labișian: ,,Nici o
fată nu m-aa petrecut cu surâs întristat/ În urmă numai fluturarea
de brațe
țe străine”. Numele lui Ion Filipciuc se adaugă celor ale
lui Lucian Raicu, Cezar Ivănescu, Stela Covaci, Gheorghe
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Tomozei, Mircea Coloșenco,
șenco, Gh. Popa și ale altora care au
contribuit la cunoașterea
șterea vieții, operei , a personalității și a
destinului tragic al poetului Nicolae Labi
Labiș.
Cartea lui Mihai Sălcuțan
țan ,,Zbor cu parapOanta.
Epigrame vesele și triste” (Buzău,
Buzău, ,,Editgraph”, 2012) este în
opinia Linei Codreanu ,,cochetă și aerisită” și ,,propune o
radiografiere satirică a metehnelor omenești
omene dintotdeauna, dar
mai ales ale celor ce au înflorit în contemporaneitate. Prefa
Prefața
cărții
ții semnată de Mihai Cimpoi îi mărește valoarea. Cele zece
capitole ale cărții se constituie într--un ,,decalog epigramatic
bine articulat… Epigramistul dezvoltă motivul lumii ca teatru”,
folosind ,,sarea și piperul”, alegoria, antiteza, calamburul,
polisemantismul ș. a. El ,,mai mult tulbură conștiințe decât
gâdilă orgolii ori speranțe
țe deșarte” ( p.276).
Spiritul critic
tic al Linei Codreanu, cum singură mărturisește,
mărturise
,,are
la bază nuanța
ța empatică de moment, care m
m-a determinat să mă
aplec asupra uneia sau alteia dintre cărțile
căr
aflate sub lupa de
cititor. S-a întâmplat să fie cărți
ți de poezie, de proză – roman,
proză scurtă, însemnare – ori cărți
ți de istorie și cercetare literară.
Interpretările pot fi integrate unei critici a nuanțelor,
nuan
scrise în
intentiooperis, și, cred, convingătoare” (p.6).
Ceea ce am încercat să fac și eu.

Cenaclul la distanţă şi antologiile
antologiile-proză
scurtă, o nouă provocare în lumea
culturală a Bârladului
C. C. ZINCU
Depozitar şi ofertant al cărţilor sale scrise, Ion N. Oprea,
bârlădean devotat prin origine şi destin, a fost invitat în lumea
culturală a Centrului cultural „Mihai Eminescu”, creaţie a
Primăriei şi a omului de cultură dr. Constantin Teodorescu, prin
Doamna bibliotecară Geta Modiga, însufleţitoarea instituţiei, ca
şi cu alte ocazii (lansarea celor două volume Ioan Antomo
Antomovici)la o nouă provocare în lumea culturală bârlădeană…,
Anunţată anterior la Est News estvest ro 2014, cotidian
de informaţii – Agenţia de ştiri-Radio
Radio Bârlad, Vaslui, Huşi,
Negreşti (în tăcerea presei scrise care, în defavoarea cititorilor
dar şi a ziariştilor
ariştilor care se deprofesionalizează, îngustându
îngustându-şi
ceea ce era odată curiozitatea informatică, s-a
s dovedit că se
complace într-un
un jurnalism fără ştiri culturale în teritoriu),
discuţia de la Centrul „Mihai Eminescu” din data de 22
noiembrie 2014 a fost
st animată numeric şi prin conţinut, cu o
participare onorantă. Informaţia transmisă se referea la textul
următor: ”Centrul “Mihai Eminescu” din Bârlad va găzdui...
Subiectul dezbaterii din cadrul acestui eveniment, opinii pro şi
contra, ce-l va avea invitat
tat pe scriitorul-documentarist
scriitorul
Ion
N.Oprea din Iaşi, dat de întrebarea <”cum
<”
şi de ce se publică
opere literare în volume cu teme stabilite?
stabilite?”>, printre
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participanţi numărându-se prof. Oltea Răşcanu-Gramaticu,
preşedinta Societăţii de istorie, filiala locală, prof. dr. Laurenţiu
Chiriac, poetul Petruş Andrei, membru a Uniunii Scriitorilor din
România, prof. Gheorghe Clapa, istoric, publicist şi scriitor,
Doina Stoica, poetă şi prozatoare, Geta Modiga, bibliotecară şi
publicistă, moderatoarea acţiunii”.
În sala devenită neîncăpătoare am distins şi alte
persoane făuritoare de operă: prof. Vasile Cârcotă, preşedintele
de onoare al Societăţii de Geografie din România, filiala Bârlad,
autor împreună cu colegii săi prof. dr. Viorel Râmboi şi prof
Georgel Bradu, a recentei lor cărţi despre această Societate, cu
prilejul împlinirii a 50 de ani de la înfiinţare, 1964-2014, poetul
şi publicistul George Irava, prof. Virgil Giuşcă autorul unei
lucrări-monografie închinată poetului şi prozatorului Constantin
Clisu, regretatul Cetăţean de onoare al Municipiului Bârlad,
părintele protoereu Vasile Laiu, ajuns cu enoriaşii la timp, după
slujba de la Sfânta biserică unde bucură pe Domnul…
Dezbaterea a fost prilejuită de suita de cărţi antologie
pe o temă dată, autori de texte din întreaga ţară, coordonator Ion
N Oprea, a anunţat Geta Modiga, iar oaspetele în cuvântul său
le-a enumerat şi explicat istoricul, scurtul cuprins, ecoul în
rândul cititorilor, tot mai numeroşi de la o carte la alta, date
despre autorul care editează şi oferă opera: „Românii aşa cum
sunt”, 2011, „Cu prieteni, despre prietenie”, 2012,
„Singurătate”, 2013, „Darul vieţii: dragostea”, „Dorul deacasă”, 2014. Dar şi „Adriana...” în două volume - „Cuvinte
din iarna vieţii. Memorialistică” şi „O nouă primăvară”, cărţi
realizate pe baza corespondenţei scrise (din aduceri aminte ale
eroinei) şi expediate aproape zilnic la cei 95 de ani, de 20 ani
asistată social la Căminul de bătrâni „Schitul Darvari” din
Bucureşti, probă şi răspuns celor care, din necunoaştere cred că
la vârste înaintate nu mai reflectăm corect pentru creaţii
intelectuale.
„Sunt luate în seamă de cineva cărţile celor care
publică opinii cu temă unică şi ce efect pot avea opiniile astfel
publicate asupra societăţii?”, întreabă şi vă întreabă în mod
justificat domnişoara Geta Modiga. În cazul de faţă, a afirmat
invitatul, explicându-se. Cărţile sale sunt evidenţiate în
Dicţionarele literare, servesc drept bibliografie sau referinţe
literare în peste 100 de lucrări scrise de diferiţi autori cum sunt Istoria Jurnalismului din România în date, Enciclopedie
cronologică de peste 1400 de pagini de prof. univ. Marian
Petcu, Editura Polirom, în Dicţionar biobibliografic de Silvia
Lazarovici, Editura Agata Botoşani, chiar în lucrarea cu caracter
geografic a profesorului Vasile Cârcotă, aici amintită, în
volumul de 560 de pagini Vasluiul şi vasluienii pe coordonatele
istoriei de Gheorghe Clapa, o sinteză reuşită a celor cinci
volume despte Vaslui, istorie, literatură şi oameni, publicate de
Ion N Oprea.
Declararea de către Uniunea Europeană a anului 2012
drept Anul European al îmbătrânirii active şi solidatităţii între
generaţii, a Zilei de 1 aprilie în 2011 ca zi naţională de cinstire a
memoriei românilor victime ale masacrelor unor localităţi din
Basarabia, prin Lege, beatificarea în 31 august 2013 a
Monseniorului Ghika, oferirea Ediţiei 2014 a Premiilor
RESTITUTIO lui Eugen Dimitriu pentru cele două volume de
Corespondenţă Fălticeneană sau demersurile care se fac şi
despre care se scrie pentru canonizarea ortodoxului Lumânărică,
cerşetor pentru Hristos, sunt - recunoaştem sau nu precedentele unor susţineri dar şi solicitări insistente -
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pretutindeni în ţară şi peste hotare- ale acestor antologii semnate
de Ion N. Oprea.
În -Românii aşa cum sunt-, 2011, cartea -Bucovina în
presa vremii-, ediţia II, 2008, realizată la aniversarea a 90 de
ani de la revenirea Bucovinei la patria mamă, publicarea
anterior a mai multor documentare cu titlul -Monseniorul Ghika
catolic şi bun ortodox, publicarea în revista Luceafărul la 10,
15, 25 februarie şi 3 martie 2014 a unei suite de articole în care
evidenţiam valoarea operei de peste 1500 de pagini a
scriitorului Eugen Dimitriu, m-am întrebat retoric şi acuzator,
totodată, “nu era mai corect, uman şi justificat, să i se fi atribuit
premiul Opera Omnia 2013 lui Eugen Dimitriu cu prilejul celor
90 de ani împliniţi în 2013, decât altuia care scrie cărţi minore
odată la 16 ani?”, a spus invitatul. Despre Lumânărică există
publicată încă din 2009 cartea Lumânărică – Sfântul Ioan de la
Tutova- de Ion N. Oprea.
Cărţile editate sunt citite de toţi cei care semnează,
colaboratori în antologia de autor, de familiile acestora, de rude,
vecini sau cunoscuţi sau puse cadou-surpriză în bagajele celor
sosiţi acasă în concedii sau de sărbători şi duse în străinătate, la
locul lor actual de muncă.Astfel sunt citite şi de străini, iar
reflecţiile şi aprecierile tuturor expediate la autor, publicate în
presă ori în blogurile personale, devenind material pentru alte
noi cărţi ale coordonatorului sau autorului de carte, cum este
cazul volumului intitulat- Astea-mi rămân, Referinţe, referinţe-,
de Ion N. Oprea, Ed. PIM, Iaşi 2014, 376 pagini.
Dar activitatea literară a cenacliştilor înseamnă şi curaj
în confirmarea şi promovarea talentului: Dr. Teona Scopos,
apreciind activitatea Cenaclului de la distanţă este astăzi
autoarea a două volume de poezie de o mare sensibilitate şi
duioşie, publicate în multe din revistele de specialitate. Prof,
Silvia-Lucia Podeanu din Novaci-Gorj a scris şi editat trei
volume de poezie, sponsorizate de Primăria locală, unde
primarul ştie să promoveze frumosul, autenticul, tradiţionalul.
Studenta de la Arte Plastice, Cosmina-Marcela Oltean,
recomandată de doamna Doina Dobreanu, fosta sa profesoară de
liceu din Subcetate-Harghita, a trimis Cenaclului texte scurte
sau versuri la temele solicitate, devenind, alături de câteva
eleve din ţară, cele mai tinere talentate şi statornice
colaboratoare.
„Scriitorul Ion N. Oprea este o voce distinsă a
scriitorilor români contemporani, şi-a nuanţat crezul său
profesorul Clapa Gheorghe, subliniindu-l cu spusele lui Bill
Strickland: „Frica de nereuşită poate frânge visul oricui de a
duce o viaţă cu adevărat remarcabilă. Iar modul în care poţi
învinge această teamă este să ai încredere în pasiunea ta”...
Scriitor – cetăţean, el s-a identificat oganic cu viaţa locală, cu
durerile, bucuriile şi aspiraţiile autohtonilor, şi-a pus conştient
talentul în slujba adevărului, purtând şi ducând cu el mesajul
social-uman care a dat sens condiţiei umane şi destinului istoric
în epocă. Are destule volume care înseamnă operă literară,
comentarii, recenzii şi prezentări de cărţi, opinii exprimate în
contradictoriu cu alţi autori, lucrări realizate în colaborare,
prefeţe şi postfeţe la cărţile altora. Cititorii cărţilor lui Ion N.
Oprea, valoros scriitor de literatură documentară, găsesc în ceea
ce scrie şi publică, adevărate cronici ale vremurilor de altădată,
aşa cum au fost ele prezentate atunci, lucruri interesante, chiar
inedite, care îi pot ajuta, mai ales pe tineri, să înţeleagă mai bine
lumea şi vremea de azi. Cărţile lui evidenţiază la unison ,
iubirea de ţară şi de neam, tradiţionalismul, tăria de caracter a
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românului. Titluri, Românii aşa cum sunt, Cu prieteni, despre
prietenie, Singurătate. Darul vieţii: Dragostea, Dorul de-acasă,
iniţiate de autor şi colectivul său de muncă, dintre care doamna
prof. Ana Dumitrescu este neîntrecută, realizate cu colaboratori
din toată ţara, sunt teme de mare actualitate, care răspund unor
cerinţe ale momentului – preţuirea vârstnicilor şi colaborarea lor
cu tinerii, căutarea şi strângerea prieteniilor, învingerea stărilor
de singurătate care duc la depresie, preţuirea familiei şi a
dragostei faţă de cel apropiat sau de om şi natură în general,
atenuate stării de dor pentru cel care nu mai este, momentan,
lângă tine…”
„Scriitorul Ion N. Oprea, cu un CV impresionant, 39
de pagini, are de ceva vreme o preocupare remarcabilă, anume
aceea de a strânge, cu hărnicie şi dăruire, între coperţile unor
volume impresionante nume de autori consacraţi sau aspiranţi la
gloria literară care „bat câmpii cu graţie” (George Călinescu) pe
diferite teme, a punctat începutul discursului său profesorul şi
poetul Andrei Petruş, membru al USR.”
Aşa s-au născut până acum antologiile: Românii aşa
cum sunt, 2011, 383 p., Prietenie, 321 p., Cu prieteni, despre
prietenie, 499 p., 2012, Singurătate, 338 p., Darul vieţii:
Dragostea, 603 p., Dorul de-acasă, 462 p., 2014, toate tipărite
la Editura PIM, Iaşi.
Pentru anul următor, Ion N. Oprea anunţă alte
antologii, deocamdată, „Viaţă…viaţă! Trofee şi Limite” şi altă
carte, o anchetă printre cititori: „Revista culturală formează
oamenii?”
„Scriitorul s-a întrecut în a imortaliza gânduri, idei,
visuri, simţăminte în povestiri, eseuri, amintiri, aforisme,
versuri ocazionale, pe file de album, sau creaţii lirice în toată
puterea cuvântului, scrisori, predici, ectenii... în legătură cu
toată gama iubirii, fie ea platonică sau idilică, adolescentină sau
matrimonială, frăţească, filială, maternă, paternă, dragoste la
prima sau la ultima vedere, dragoste faţă de patrie, faţă de
dascăli şi educatori, faţă de profesie, faţă de muncă sau de opera
de artă, faţă de satul natal şi casa părintească, întorcându-se
toate, firesc, la „Dorul de-acasă”.
În ampla Postfaţă (12 pagini) intitulată Dragostea, cea
mai frumoasă poveste, doamna inginer Martha Eşanu
evidenţiază meritele autorului Ion N. Oprea precum şi pe cele
ale câtorva colaboratori din cei 60 care semnează în această
meritorie antologie.
Spaţiul nu ne îngăduie să-i amintim pe fiecare în parte
dar fiecăruia i se cuvine un „laudatio” de la simplul elev care
bate la porţile nemuririi, până la profesorii titraţi, autori
consacraţi sau academicieni.
Semnatarii sunt din toate colţurile ţării dar, din
patriotism local, vom aminti de acel „genius locci” al Bârladului
cultural, acest Weimar al României, cum îl numea George
Călinescu – şi care se menţine prin pana unor împătimiţi ai
scrisului: Alexandru Mânăstireanu ne oferă într-o scrisoare un
model de iubire matrimonială: „Aş fi în stare, mărturiseşte
îndrăgostitul devenit poet, să strig munţilor, pădurilor şi
întregii Naturi dorul ce-l am pentru tine, dar toate parcă nu au
nici urechi să mă audă şi nici ochi să mă vadă” (pag.106).
Sava Marienne face o mărturisire emoţionantă, plină de poezie
şi duioşie: „Mi-am pus inima într-un copac tăiat şi a ars odată
cu el”, arătându-şi astfel dragostea nestinsă pentru dragul ei
bunic.
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Dorina Stoica vede „Dragostea ca libertate”. „Dragostea,
afirmă poeta cu evlavie, este, de fapt, prezenţa lui Dumnezeu în
viaţa noastră, este însuşi Dumnezeu”. Dragostea e forţa care
mişcă Soarele şi celelalte stele (Dante).
Ziarista Geta Modiga apreciază în Templul „EMINESCU”
sfătuindu-ne „Să primim şi să oferim dragoste”. Autoarea
apreciază că însuşi gestul scriitorului Ion N. Oprea de a provoca
semenii să spună ce cred despre dragoste este „un gest de
dragoste faţă de semeni” (pag. 260).
Profesorul Mihai Bejenaru din Câmpulung Moldovenesc susţine
argumentat că expresia „Te iubesc” are „cea mai mare
frecvenţă de utilizare în vorbirea şi scrierile tuturor popoarelor
lumii”: „je t-aime”, „I love you”, „ti amo”, „te amo”, „ia
liubliu tebia”.
În cele două volume ale lui Ion N. Oprea se află mai multă
tandreţe, duioşie, delicateţe, farmec, poezie, frumos artistic şi
dragoste decât în cărţulia “De ce iubesc femeile” a aspirantului
la Premiul Nobel (pentru Pace!) Mircea Cărtărescu.
Poetul Petruş Andrei oferă trei poezii care au drept temă
„iubirea”; cităm în întregime numai sonetul care are chiar acest
titlu:
Iubirea…
Iubirea este-a vieţii temelie,
Într-un castel e cheia fermecată
Din turnul cu o uşă ferecată,
E un izvor de vie bucurie.
De întâlneşti făptura minunată,
Întreaga viaţă nu mai e pustie
Şi tot ce-i ofilit atunci învie
Ca-n basmul cu „A fost ca niciodată”.
Când dragostea îţi este călăuză
Şi lângă tine stăruie o muză,
La geam un înger bate din aripă.
Eu voi deschide uşile-n altare
Şi voi aprinde alba lumânare
Iubind până în cea din urmă clipă.

Profesorul Luca Bejenaru din Rădăuţi vorbeşte despre
„Dragostea de ţăran”. Tatăl său „chiaburul din Ciomârtan” a
suferit în închisorile comuniste iar fiul, absolvent al Facultăţii
de Filologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
promoţia 1967, nu s-a lepădat niciodată „de condiţia de ţăran”,
pentru că: „Aveam, fără să ştiu, firea, sensibilitatea, gândirea
omului care trăieşte în armonie cu natura şi visează la rodul
brazdei bine trase”, „rămânând toată viaţa un om simţit şi cu
obraz”, de aceea expresia „măi ţărane!” nu-l insultă ci
constituie un titlu de nobleţe.
Profesorul Virgil Giuşcă, în calitate de Director al Casei de
cultură „George Tutoveanu” din Bârlad, şi-a dăruit cea mai
mare parte din viaţă actului cultural „Din dragoste pentru
oameni”. Ca şi nouă, amintirea scriitorului şi omului de omenie
Constantin Clisu, îi este scumpă.
Vasile Chelaru, şef al poliţiei municipiului Bârlad, exprimânduşi dragostea sfântă pentru fiinţa dragă care l-a adus pe lume,
face o impresionantă mărturisire de credinţă: „Am fost educat în
spiritul respectului şi dragostei faţă de semeni, preţuirii
calităţilor umane, recunoştinţei sincere pentru faptele bune şi
iertării acelora mai puţin demne, compasiunii pentru cel bolnav
şi neajutorat, sprijinului dat celui aflat în necaz, după zicala
care spune că pentru orice faptă vine şi răsplată” (pag. 143)
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În încheierea acestei succinte cronici, ne întoarcem la
înţelepciunea milenară a strămoşilor: „Si vis amori, ama!”
(„Dacă vrei să fii iubit, iubeşte!” – Seneca) .
În orice caz, întâlnirea de la Bârlad a fost benefică invitatului
dar şi publicului participant, instituţia organizatoare merită
laude şi, poate, nu numai…

Maruca Pivniceru în dialog cu
Magda Stavinschi – astronom
MP Doamnă Dr. Magda Stavinschi, așș dori să vă însoțesc într-o
într
călătorie … cosmică, în domeniul astronomiei, unde recunosc
că nu știu prea multe; care sunt primele dovezi în România?
MS Primele dovezi de cunoaştere astronomică din România ar
fi sanctuarul dacic de la Sarmizegetusa și alte sanctuare, care
dovedesc că dacii cunoșteau
șteau foarte bine calendarul și, pentru aa-l
putea urmări, trebuiau să observe stelele, deci aveau cuno
cunoștințe
destul de bune despre aștri.
ștri. Ar mai trebui să
să-l amintim pe
Dionisie cel Mic, călugăr
ăr de pe meleagurile Dobrogei, cel care a
introdus în anul 525 numărătoarea anilor de la naşterea lui Iisus
Hristos. Eu îl consider de două ori geniu: ştia istorie,
astronomie, mai multe limbi, astfel că a apreciat cu o eroare de
cel mult 3-5 ani data naşterii
erii Mântuitorului; în al doilea rând
pentru că a impus această dată pe tot mapamondul, indiferent de
religie sau credinţă.

După aceea, dovezile cele mai evidente despre cunoa
cunoașterea
astronomică pe meleagurile româneşti s-au
au păstrat la mănăstiri,
care erau de fapt centrele noastre de cultură. S-au
au găsit adnotări,
pe cronici, pe cărți
ți sfinte, ale observațiilor călugărilor privind
fenomene cosmice sau meteorologice mai spectaculoase. Dar
primele cercetări astronomice, în sensul modern al cuvântului,
au loc mult
ult mai târziu, cam pe vremea lui Hrisant Notara,
preceptor al fiilor lui Constantin Brâncoveanu, trimis să
studieze la cele mai mari universităţi şi observatoare
astronomice ale vremii. Cu aproape 300 de ani în urmă a
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publicat la Paris Introductio ad geographiam
geog
et sphaeram. A
ajuns spre sfârșitul
șitul vieţii patriarh la Ierusalim.
MP Cred că persoanele care vor să afle amănunte în plus, pot
accesa www.înperspectivă.ro și vor găsi mult mai multe
informaţii care i-ar putea
ea interesa. Spuneți-ne
Spune
vă rog, de ce
numărul femeilor-astronom
astronom din România ocupa în 2003 locul I
pe glob.
MS Statisticile efectuate atunci la Sydney, Australia, privind
numărul femeilor în astronomie au scos în evidenţă acest
record. Deși este extraordinarr să stai singură cu stelele, este
greu în nopțile
țile geroase de iarnă, când cerul este cel mai senin
(din ”fericire”, instrumentele nu mai făceau față
fa la temperaturi
de sub -15°C)
15°C) sau să observi ore în șir, vara, în cupola cu
trapele deschise, în întuneric, cu becule
beculețe care atrăgeau țânțarii
care ne invadau! Poate o explicație
ție de ce femeile românce
preferau această meserie, de altfel dificilă, ar fi fost faptul că
aveau liberă toată ziua, adică timp pentru a avea grijă de
familie, de procurarea hranei într-oo vreme când nu se găsea
aproape nimic. Dar a trecut epoca aceea: astăzi munca
observatorului a fost preluată de instrumentele automatizate.
MP Când v-ați
ți hotărât să deveniți astronom?
MS La început am dorit să devin profesoară de matematici,
drept care m-am
m înscris la Facultatea de matematică
matematică-mecanică
de la Universitatea București.
ști. Dar, la un moment dat, am simțit
nevoia să aplic tot ceea ce învăţ, să aplic matematica; ori, unde
putea fi ea mai utilă decât în astronomie, la stabilirea cu
exactitate a efemeridelor,
idelor, poziţiilor aştrilor sau mişcărilor lor?
De pildă, puțini
țini sunt cei care știu că astăzi, când cele mai
sofisticate etaloane atomice determină chiar și a 14-a sau a 15-a
zecimală dintr-o
o secundă, nu ne putem dispensa de bătrânul
„orologiu” care este Pământul.
ământul. Astronomii (astăzi GPS-urile)
GPS
măsoară zi de zi rotaţia planetei noastre pentru a şti care este
poziţia sa în fiecare clipă în spaţiu, adică timpul astronomic.
Dar Pământul nu este un orologiu perfect: influenţa Soarelui şi
Lunii, modificările sezoniere
niere ale atmosferei, căderile de
meteoriţi, erupţiile vulcanice sau marile cutremure fac ca ziua
de ieri să nu fie perfect egală cu cea de astăzi. Şi totuşi acesta
este timpul nostru, aşa că, din când în când, apropiem ceasul
atomic de cel astronomic pentru
ru ca să rămânem cât mai aproape
de realitate: din când în când, o dată sau de două ori pe an,
facem un „salt” de secundă.
MP Din ce an ați
ți devenit cercetător al Institutului Astronomic
al Academiei Române?
MS Imediat după absolvirea Universită
Universității București. Era vremea
„repartiţiilor guvernamentale”: fiind șefă de promoție la
specialitatea Astronomie, am fost repartizată la singurul post
vacant din București,
ști, la „Serviciul orar” de la Observatorul
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Astronomic. Cel care se ocupa de timpul fizic, sau atomic, va
deveni soțul meu, ceilalți studiam poziția Pământului în raport
cu aștrii, mai exact determinam neregularităţile mişcării de
rotaţie ale planetei noastre.

seama că nu a fost simplu să lucrăm împreună, dar venise în
sfârşit momentul când toţi specialiştii în astronomie din ţară săşi unească forţele pentru a aduce cercetarea la nivelul mondial
la care aspiram cu toţii.

MP În anul 1983, când încă nu erați director al Observatorului,
se împlineau 75 ani de existență de la fondarea Observatorului
în 1908; ați reușit, prin perseverență și entuziasm, să sărbătoriți
evenimentul; în ce fel v-ați pregătit?

MP Eclipsa totală de Soare din 11 august 1999 a fost un
eveniment deosebit pentru România.

MS Eclipsa aceasta a fost cu adevărat un eveniment unic
pentru România! Eclipsele de Soare nu sunt fenomene tocmai
rare, ba sunt chiar mai dese decât cele de Lună, doar că banda
MS Bună întrebare. Da, era o vreme când sărbătorirea unui de pe suprafaţa Pământului de pe care pot fi observate şi
institut sau a unei personalităţi nu erau prea agreate. Îmi spectacolul lor fantastic le face să fie vânate de toţi iubitorii de
amintesc că am făcut din timp această propunere, doar că fenomene astrale spectaculoase.
Şi totuşi cea din 1999 a fost unică, atât pentru
directorul din acea vreme ne-a răspuns: „Observatorul nu mai
comunitatea internaţională, fiind observată de cel mai mare
există, aşa că nu mai avem ce sărbători” (Astronomia fusese
număr de pământeni de până acum, fiind ultima din mileniul 2,
trecută de la Academie la ICEFIZ1 în 1974!), la care un coleg i- cât mai ales pentru România, pentru că a fost singura dată când
a răspuns prompt: „Da, tovarăşe director,
ea a avut maximul chiar pe teritoriul ţării
noastre. Mai mult, două observatoare
nici Dacia nu mai există dar iată că
profesioniste
(Bucureşti şi Timişoara) ale
sărbătorim 2000 de ani de la fondarea
Institutului
Astronomic
au fost situate în
ei”. Până în cele din urmă evenimentul a
banda de totalitate, primul chiar pe linia
existat, cu ajutorul celor de la…ICEFIZ :
ei centrală, în vecinătatea maximului.
sesiune, monografie, expoziţie, inclusiv
Eclipsă totală de Soare precedentă care a
o galerie de tablouri ale marilor noştri
fost văzută de la Bucureşti a avut loc la
15 februarie 1961, iar următoarea va
înaintaşi pe care am expus-o desigur abia
avea loc abia în anul…2236.
după 1990.
În anul 1996 am avut o
prioritate
mondială: „Solariștii” din 23
MP În anul 1990, după evenimentele din
de
țări
s-au
întâlnit în România pentru a
1989, ați devenit Director al Institutului
stabili cele mai importante programe de
Astronomic al Academiei Române și ați
observaţie, pentru a-și stabili locurile
înființat și titlul de cercetător asociat.
cele mai bune de amplasare a
instrumentelor. Era pentru prima dată în
MS Da, era perioada plecării unui număr
lume când se organiza o astfel de
mare de tineri, mai întâi la specializare,
pregătire. În 1999 au avut loc la
apoi cu diverse contracte în cele mai
Bucureşti şi o şcoală internaţională
Magda Stavinschi – observații
pentru tinerii astronomi dar şi un
mari centre universitare din lume. Ideea
mi-a venit pentru că doream să păstrăm legătura cu ei, să nu-i simpozion internaţional pentru cercetătorii Soarelui.
În ajunul Eclipsei am fost invitată la Palatul Cotroceni
pierdem. Condiţia de cercetător asociat era ca ei să-şi semneze
la
prânzul
oferit de Președintele Emil Constantinescu în onoarea
lucrările cu dublă afiliere – Institutul Astronomic şi
Directorului
General NASA Daniel Goldin, de origine română,
departamentul unde lucraru -, evident cu acordul celor din urmă,
venit
cu
soția;
au mai participat cosmonautul Prunariu, ministrul
iar când veneau în țară prezentau comunicări, păstrându-se
de
externe
Geoană.
Eu mă întorceam de la Sinaia, unde
astfel o bună legătură între cercetătorii din România și cei
prezentasem
Eclipsa
câtorva
Președinți de Academii din Europa
stabiliți în străinătate, cu avantaj evident de ambele părţi.
și de pe alte continente. A fost un eveniment cu totul
MP Devenind Director al Institutului ați avut în subordine și excepțional, care m-a solicitat la maxim: audiențe la Primul
Ministru Radu Vasile, la tot felul de autorități, sponsori, șantiere
Filiale din București, Cluj și Timișoara.
(construirea unui Planetariu, restaurarea clădirilor). De fapt am
MS. Imediat după Revoluţia din decembrie '89 a fost schimbată publicat încă din anul 1994 în Revista „Știință și Tehnică” un
conducerea astronomilor, iar la 1 aprilie 1990 (adică în aceeaşi articol cu titlul „Mai sunt doar cinci ani până la Eclipsă”,
zi în care Spiru Haret semnase în 1908 decretul de fondare a atrăgând astfel atenția asupra importanței ei pentru România și
Observatorului din Bucureşti) a luat fiinţă Institutul Astronomic necesităţii pregătirii din timp. Din păcate, am ajuns abia în
al Academiei Române, cu filiale la Cluj şi Timişoara. Vă daţi februarie 1999 să fiu primită în audiență la Primul Ministru,
care a aprobat finanțarea unor lucrări (construcții, reparații din
1 Institutul Central de Fizică
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rezervele bugetare ale țării), obligatoriu fiind să cheltuim banii
până la cel mult o lună după Eclipsă. A fost un efort imens
MP În anul 2011 ați avut o altă prioritate: un colocviu
internațional în România de dialog între ştiinţă şi religie.
MS Era prima dată când, într-o țară ortodoxă și post-comunistă,
se organiza un colocviu dedicat dialogului între știință și religie,
o preocupare personală ca om de știință ortodox fără educație
teologică. Șansa a fost să reîntâlnesc un fost coleg de an
universitar stabilit la Paris, fizicianul și filosoful Basarab
Nicolescu, actualmente membru de onoare a Academiei
Române, care mi-a înlesnit accesul la acest dialog pe plan
internațional. Succesul acestui colocviu a determinat Fundația
John Templeton să ne acorde o finanțare pe o perioadă de
aproape 10 ani pentru menținerea dialogului la nivel
internațional și publicarea a peste 80 de titluri până în prezent în
colecțiile: „Știință și religie”, „Știință, spiritualitate, societate”,
la Editura Veche, colecție coordonată de Basarab Nicolescu și
de mine.
MP Faptul că pentru prima oară s-a organizat la noi în țară, la
Suceava, „Olimpiada Internațională de Astronomie”, este un
lucru deosebit de important. De ce a fost aleasă România şi la
ce dată a avut loc?
MS Probabil ca o recunoaștere a valorii elevilor români care au
ocupat locul I la ultimele Olimpiade Internaționale, ținându-se
cont de numărul de medalii obținute; Olimpiada a avut loc în
prima decadă a lunii august 2014; românii au obţinut de data
asta nici mai mult nici mai puţin de 10 medalii!
MP De când nu se mai face astronomie în școli?
MS De la începutul anilor '90, odată cu multiplele reforme pe
care le-a suferit învățământul în ultimele decenii; astronomia
este absolut necesară pentru cultura generală, pentru a înțelege
ce se întâmplă în jurul tău, pentru a-ți putea proteja planeta și
pentru a vedea care este evoluția acestei lumi în care trăim, de la
lumea noastră cea mai mică până la marele Univers. Dorind să
aflu ce se întâmplă în lume, dacă şi în alte ţări situaţia este
aceeaşi, am avut atâtea intervenţii încât am ajuns în anul 2006
Președinte al Comisiei Internaționale de Educație Astronomică.
Pe moment nu mi-am dat seama că aceasta este cea mai grea
comisie a Uniunii Astronomice Internaționale, pentru că acest
domeniu interesează practic toate statele membre ale Uniunii,
adică vreo 11.000 membri din vreo 90 de ţări.
MP În 2014 s-au împlinit 140 de ani de la nașterea
astronomului
Nicolae
Donici.
Grație
cercetărilor
dumneavoastră, el fiind mult mai cunoscut pe plan internațional,
au existat emisiuni atât la postul național de Televiziune cât și
la Radio, prin care ați evocat viața şi opera lui.
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MS Da, Donici a fost în tinerețe membru al Academiei
Imperiale din St. Petersburg, în 1917; după revoluția din
februarie stabileşte pentru o lungă perioadă de timp la
Observatorul său de astrofizică pe care-l construise în 1908 la
Dubăsarii Vechi, pe malul drept al Nistrului, în Basarabia, pe
moșia unei mătuși. Acest Observator va deveni un centru
important în Astronomia Internațională. Va lucra aici până la
cedarea Basarabiei în 1940, după care vine la București și în
1944 pleacă la Paris. Deși avea peste 70 de ani, este primit de
directorul Observatorului din Paris, care îl trimite în câteva
misiuni importante de cercetare a luminii zodiacale, pentru care
ţinea cont de teoria relativității lui Einstein.
Deşi la 8 septembrie 2014 Academia Română şi
Academia de Ştiinţe a R. Moldova au celebrat 140 de naşterea
lui, reuniunea s-a încheiat cu o undă de tristeţe: nimeni nu mai
auzise de el de prin 1956, nimeni nu ştia locul şi data morţii.
Dar iată că miracolul s-a produs. M-am gândit la un moment dat
că, dacă a lucrat la Observatorul din Paris, trebuie să fi avut un
contract de cercetare cu CNRS, drept care am îndrăznit să întreb
binecunoscuta instituţie din Franţa printr-un simplu e-mail. La
numai câteva zile primesc răspunsul: „Da, avem un dosar
Donici. Doriţi să vă trimitem o copie a lui?” Ce întrebare! Sigur
că da. După alte câteva zile aveam în mâinile mele aproape 200
de pagini de rapoarte, cereri, scrisori care-mi dezvăluia un suflet
chinuit, un om de o voinţă extraordinară, un împătimit al
cercetării cerului. Prin ei am aflat şi data şi locul morţii: 20
noiembrie 1960 într-un azil de bătrâni de lângă Nisa.
Aşadar, cercetarea vieţii lui a fost o aventură; am
umblat pe urmele lui ca un detectiv. L-am cunoscut pe fiul
Directorului Observatorului din Paris care l-a angajat în 1945 și
care nu credea că ar fi murit în Paris, pentru că tatăl lui i-ar fi
spus; din amintirile lui de copil reţinuse colierul de perle al
soţiei lui Donici, probabil unul din cele mai valoroase din
Europa.
În anul 1994 am reușit să aniversăm la Chișinău, la
Academia de Științe a Republicii Moldova, 120 de ani de la
nașterea lui Nicolae Donici, ajungând și la cavoul familiei făcut
de celebrul sculptor Bernardazzi. A fost o celebrare importantă;
sătenii i-au făcut chiar un parastas, poate singurul care i s-a
făcut de când a plecat din lumea noastră; i s-a ridicat atunci și
un bust care a fost vandalizat anul trecut pentru că era din ...
metal.
În 1922 a reprezentat și a introdus România în Uniunea
Astronomică Internațională; nu există congres în care să nu facă
o propunere și mereu se spunea „după cum a propus Nicolae
Donici, se va face”...
Nicolae Donici a participat la primele șase Congrese
ale Uniunii Astronomice Internaționale, la Roma, până și în
Statele Unite. Era un adevărat „vânător de eclipse zilele noastre:
de două ori în Spania, Cambodgia, Portugalia, Crimeea, SUA,
Turcia.
Nu numai că a fost membru de onoare a Academiei
Române, dar el rămâne și astăzi un reprezentant de onoare al
astronomiei românești şi internaţionale.
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MP Faptul că s-au
au dat denumiri de personalită
personalități de pe Terra
unor formațiuni
țiuni de pe planete este o idee interesantă.
MS Da, dar în prezent nu se mai face o selecție
ție riguroasă, sunt
prea multe mici planete sau exoplanete descoperite pentru care
trebuie găsit un nume. La începutul anilor '90 am reuşit să
propunem numele mai multor personalităţi pentru mici planete
sau asteroizi, dar şi pe al Elenei Văcărescu pentru o forma
formațiune
de pe planeta Venus.
MP Ce recunoașteri a activității dumneavoastră
eavoastră ați
a primit?
MS Cea mai importantă este decoraţia acordată de Guvernul
francez ca „Officier de l’Ordre National du Mérite” pentru
colaborările pe care le-am reînnoit cu Franța,
ța, după anul 1990 şi
pe care le-am
am şi prezentat în două cărţi în franceză
franceză.
MP Ca să puteți
ți să realizați atâtea lucruri înseamnă că vv-ați
organizat timpul în mod fericit: Doctor în Astronomie, Director
al Institutului Astronomic al Academiei Române (1990
(1990-2005),
președinte
ședinte al Comisiei Internaționale de Educație Astronomică
(2006-2009),
2009), membră a numeroase societăți
societă
științifice
astronomice din străinătate, Preşedintă a Institutului de Studii
Transdisciplinare în Ştiinţă, Spiritualitate, Societate.
Ați
ți participat la sesiuni științifice, conferințe și simpozioane în
țară și străinătate
te (aproape toate capitalele europene, dar şi la
Sydney, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Washington,
Philadelphia etc.). Aveți
ți publicate peste 200 de lucrări științifice
în mai mult de 100 de reviste, mai multe cărţi, sunteţi coeditor
la două colecţii importante
ante de la editura Curtea Veche.

Care sunt în prezent preocupările dumneavoastră majore?
MS Lucrez mai mult la probleme de Educaţie Astronomică şi la
Istoria Astronomiei, dovadă DVD-ul
ul pe care abia ll-am scos
despre „Istoria astronomiei româneşti" şi cartea
ea în lucru despre
Nicolae Donici. Doar că arhivele sunt extrem de bogate şi sper
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să am puterea să le prelucrez şi să le fac cunoscute celor care
iubesc cosmosul. Numai arhiva lui Nicolae Coculescu,
descoperită la Biblioteca Naţională are peste 5000 de pag
pagini.
Este o datorie pe care o am faţă de predecesorii noştri în
cercetarea astronomică.
MP Vă mulțumesc
țumesc pentru lucrurile interesante pe care mi le
le-ați
dezvăluit. Poate că și România va cinsti cum se cuvine munca
dumneavoastră pe care ați depus-o
o în folosul
folosu țării.

MARUCA PIVNICERU în dialog cu conferențiar
conferen
universitar dr. STANA BUZATU
M.P. Dragă Stana, îţi mulţumesc că ai acceptat să depănăm
împreună firul interesantei tale vieţi, punctând momentele
m
cele
mai semnificative, care au dus la formarea omului
omulu complex care
participa activ la dezbaterea problemelor lumii contemporane pe
plan naţional şi internaţional. Ca membră a Clubului RomaniaUNESCO, am avut plăcerea de a fi prezentă la numeroase
evenimente organizate de acest Club, în special în perioada
când
ând ai fost Preşedintă, invitaţi fiind prestigioşi oameni de
cultură. Am apreciat deopotrivă oportunitatea temelor abordate
ca şi ţinuta ideaticăă a expunerilor şi dezbaterilor la care şi-au
dat concursul distinşii invitaţi.

lnire a Clubului
Clubu în care istorici
Îmi amintesc, de pildă, acea întâlnire
de valoare, evocând efectele tragice ale celui de al doilea război
mondial pentru România, aveam să aflu cu stupoare că eroii de
la Stalingrad, printre care s-aa numărat şi unchiul meu, căpitanul
Alexandru Mihăilescu,
u, dacă nu ar fi murit şi ss-ar fi întors în
ţară, ar fi făcut puşcărie, consideraţi criminali pentru că au
luptat pe frontul de răsărit !

Lohanul nr. 33, martie 2015

Literatură
Literatur
Am simţit nevoia atunci să comentez, luând cuvântul şi spunând
despre unchiul meu că mai bine că a murit decât să fie umilit,
supus acestei cumplite bătăi de joc.
S.B. Menţiunea pe care o faci, este cu adevărat
emoţionantă.Aidoma ţie, şi noi, ceilalţi care am participat la
aceste evocări, am retrăit amintirea dureroasă a unor crâncene
episoade de istorie ce- au marcat definitiv traiectorii de destin
pentru foarte mulţi romani.În această ordine de idei, socotesc că
afirmarea conştiinţei istorice, este extrem de importantă pentru
tot ceea ce înseamnă edificiul identităţii fiecăruia dintre noi.
Prin activităţile sale, Clubul a slujit şi slujeşte această cerinţă,
mereu actuală, a vieţii noastre culturale şi educaţionale.
M.P Aminteşte câteva alte funcţii importante care le-ai avut în
ţară şi în străinătate.
S.B. Preşedintă Organizaţiei Femeilor Democrate din România
(1992); membră a Comitetului Internatinal al Federației
Aboliţioniste Internaţionale, cu sediul la Viena (1993) şi în
această calitate, organizatoarea Primului Congres al Federaţiei
în Europa de Est, având drept tema ”Violenta sexuală, un
atentat la demnitatea umană” (Bucureşti,1994); iniţiatoare şi
membră fondatoare a Grupului de acţiune pentru egalitatea
şanselor – G7 (1998); membră fondatoare a Clubului România
– UNESCO şi Preşedinta acestuia, timp de cinci ani.
După cum sugerează însăşi aceasta succintă enumerare a unor
responsabilităţi asumate, cu deosebire în ultimele două
decenii,priorităţile preocupărilor mele s-au concentrat în sfera
societăţii civile, că una din importantele resurse ale promovării
dezideratelor majore ale vieţii democratice, ale diminuării
decalajului considerabil dintre principii şi norme, pe de o parte,
şi realităţile existente în societatea noastră. Astfel, în ciuda unor
remedii decurgând din însăşi configuraţia imperativelor
timpului nostru, situaţia socială a majorităţii femeilor, ilustrează
concludent discrepanţă dintre egalitatea de jure şi cea de facto.
Iată şi motivul pentru care funcţiile pe care le-am exercitat au
reprezentat tot atâtea posibilităţi de a milita pentru schimbarea
acestor stări, prin promovarea unor remedii de fond, de natură
socio-economica, culturală, educaţionala,pentru participarea
echitabilă a femeilor la forurile de decizie.
M.P. Pe treptele împlinirii culturale, care au fost etapele în care
s-au concretizat eforturile şi deopotrivă trăirea satisfacţiilor
intelectuale ?
S.B. La vremea termiarii Facultăţii, cei aflaţi în situaţia mea,
adică, cei care au absolvit cu mediile cele mai mari şi au deţinut
burse speciale – eu având una diin bursele cele mai consistente
– li se ofereau mai multe posibilităţi de a alege domeniul în
care să lucreze. Eu cred că am purtat în mine întotdeauna
vocaţia celui chemat să predea, să înveţe pe cei tineri şi, la
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rândul lui, să înveţe permanent.Acesta este motivul pentru care
am îmbrăţişat cariera universitară. Să mai subliniez că această
şansă avea să se împlinească într-un mod fericit cu aceeea de a mi începe cariera universitară la instituţiile de artă – în speţă, la
Conservator. Evident, ca toţi începătorii, Preparator.
Iubeam muzica clasică, aşa cum o iubesc şi acum, cu pasiune,în
ea regăsindu-mă cu întreaga motivaţie a slujirii filosofiei înseşi.
Eram apropiată de vârsta studenţilor mei şi, într-un fel, aveam
numeroase ”complicităţi ” care ne- au favorizat comunicarea,
ştergând adesea granita rigidă, binecunoscută, dintre dascăli şi
elevi. Aşa se face că am rămas prieteni şi, de-a lungul anilor, am
fost invitată la numeroase concerte ale lor, de fiecare dată,
trăind bucuria momentelor de neuitat ale unor interpretări
memorabile.
În acea perioadă, performanţele didactice erau strâns legate de
activitatea de cercetare şi n-au fost puţine sesiunile ştiinţifice la
care am participat cu diferite comunicări.
M.P.Înţeleg că a venit un moment în care ţi-ai găsit alesul vieţii.
S.B. Încerc oarecum nostalgia anilor...A trecut de atunci mai
bine de o jumătate de secol, de când muzica lui Berlioz ne-a
unit pentru a trăi o viaţă universul armoniilor sugerate de
aceasta.
Eu cred că e o mare şansă a fiecăruia dintre noi, să împodobeşti
clipele vieţii cu ceea ce trece dincolo de inevitabila proza şi
rutina a trecerii timpului. Eu am avut această şansă şi, ca un
amănunt semnificativ în acest sens, aş vrea să-ţi spun că la
vremea când fiica mea, Ileana,împlinea şase luni, a primit în dar
de la noi,”Visul unei nopţi de vară”şi am fost literalmente
fermecaţi când gunguritul ei parcă voia să spună cât de mult
adoră feeria nopţilor redată de neîntrecutul Mendelssohn
Bartholdy. Nu ştiu dacă acesta a fost primul ''test” pentru ce
avea să urmeze. Ştiu însă că abia împlinise trei ani când a
început studiul la pian; în anii de şcoală, în cadrul unor serbări
şi concursuri, a interpretat cu succes numeroase piese din
muzica clasică, fiind distinsă cu diferite premii. Chiar în
preajma admiterii la Facultate, renumită profesoara de pian, Dna Cici Manta, dorea din toată inima că ea să urmeze
Conservatorul. N-a fost să fie aşa. A devenit, în schimb, o
valoroasă specialistă în domeniul informaticii. În prezent are
satisfacţia unei munci pe măsură propriei pregătiri, desfăşurate
şi de soţul ei, în acelas domeniu, în Canada. Pianul a rămas însă
”prietenul” ei nedespărţit. Cântă şi acum cu multă pasiune,
pentru ea, pentru cei dragi.
M.P. Revenind la bucuria vieţii de familie, Dumnezeu v-a
binecuvântat şi cu un fecior, cu un nume tot atât de frumos ca şi
al sorei lui, Ion, care după terminarea Facultăţii de Electronică,
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s-a dedicat activităţilor de specialitate, conducând o firmă în
România, pe profilul pregătirii lui.

învăţat serii întregi de ingineri, studii publicate pe probleme de
metrologie s.a.

S.B. Sunt foarte mândră pentru traiectoria profesională a fiului
meu, una în care se îmbină probitatea cunoştinţelor de ordin
tehnic cu experienţa decurgând din exigenţele manageriale şi,
nu în cele din urmă, devoţiunea cu care slujeşte activităţi în
plan economic, de strictă necesitate pentru România.

M.P. Poate că într-o manieră de competiţie, s-ar putea menţiona
şi câteva din multitudinea studiilor pe care le-ai publicat.

Admir dăruirea lui acestui crez potrivit căruia, industria
românească trebuie slujita cu toată capacitatea de toţi cei
pregătiţi – şi nu sunt puţini -, aceasta fiind o premiză esenţială
pentru afimarea noastră în Europa, în condiţii de demnitate şi
competiţie loială.

S.B. Aş amenda expresia folosită, de ”competiţie” cu un
adaggio: nu este vorba de o competiţie cu soţul meu, ci de una
cu mine însămi, cum ar zice Poetul, ”în lupta cu inerţia”. Am
abordat o paletă relativ largă de teme, dar am privilegiat, mai cu
seamă, cele care se raportează la condiţia umană, la valorile
culturale şi morale ce-i definesc sensul şi devenirea istorică ce
ţine de condiţia femeii. Acestui din urmă subiect i-am consacrat
cea mai mare parte a activităţii mele de cercetare, trăind
deosebită satisfacţie de a susţine doctoratul cu tema ”Condiţia

M.P. Mi-ai povestit adesea ce bunica fericită eşti.
S.B. Da, trăiesc o bucurie greu de exprimat în cuvinte. Am doi
nepoţi şi o nepoţică respectiv, Mihnea, în prezent student în
Anglia, la Facultatea de Construcţii; Ilinca, şi-a susţinut recent
bacalaureatul la un liceu din Viena şi s-a înscris la Facultatea
de Cimine Fizică, tot la Viena.
Paul, românul-canadian, fiul lui Ileana, a trecut cu brio
examenele de bacalaureat şi , începând cu această toamnă, va
deveni student, la una din Facultăţile tehnice din Ottawa. Toţi
trei sunt frumoşi, inteligenţi, politicoşi, pasionaţi de artă şi
ştiinţă, iubitori ai sportului, pe care îl pratica sistematic. În
urmă cu un an, Paul, elev fiind, a devenit chiar şi instructor de
ski şi ciclism.
M.P. Cum ai reuşit să îmbini îndatoririle multiple de mama şi
bunica cu eforturile cerute de afirmarea în învăţământ şi nu
numai, în universul naţional şi internaţional? Ştiu că mai bine
de cinci ani ai reprezentat România într-un presitigios for
mondial la Berlin, fiind una din Secretarele Federaţiei
Democrate Internaţionale a Femeilor .
S.B. Răspunsul la această întrebare nu este atât de simplu;
optimismul propriu firii mele nu are nimic comun cu
triumfalismul ieftin, ajustat de declaraţii conjuncturale. Îţi
mărturisesc, în modul cel mai sincer, că au fost ani grei, când a
trebuit să veghez la păstrarea unui echilibru în relaţia dintre
responsabilităţile mele în aceste funcţii şi fireştile îndatoriri faţă
de familie, faţă de soţ şi copii. Datorez imens solicitudinii
soţului meu care a preluat numeroase griji pentru crestereaa
copiilor, cu toate că exigenţele funcţiilor pe care le deţinea în
viaţa universitară şi în cercetatrea ştiinţifică erau considerabile.
A făcut faţă cu succes, ca dovadă ,printre altele, numeroasele
lucrări ştiinţifice de deosbita valore, publicate în ţară şi în
străinătate. Cu titlu de ilustrare, voi menţiona doar cunoscută
Culegere de probleme de fizică – autor C.Buzatu, volumele de
Electrotehnica generală şi Electrotehnica mineră, pe care au
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femeii - dimensiune a progresului contemporan”, teza mea de
doctorat fiind publicată, cu acelas titlu (526 pag), în anul 1988.
La scurt timp după publicare, Academia Romană a acordat
lucrării Premiul Simion Bărnuţiu, ca recunoaştere a ineditului
perspectivei în care a fost scrisă şi a curajului de a aborda
aspecte multă vreme considerate tabu.
De bună seamă, această carte reprezintă partea cea mai
consistentă a eforturilor mele ştiinţifice şi, nu mai puţin,
afirmarea unei profesiuni de credinţă ce răzbate din toate filele
ei. Nu este întâmplător ca, în toţi aceşti ani, m-am dedicat cu
atâta convingere activităţilor din sfera societăţii civile destinate
condiţiei femeii, a familiei şi copilului, considerând că
perspectivele teoretice trebuie să se regăsească cât mai coerent
în alternativele de dezvoltare a ţării noastre.De peste opt ani,
sunt Secretară de Expresie a Federaţiei Internaţionale a
Femeilor de Carieră Juridică, calitate în care am participat activ
la Cogresele şi Conferinţele acesteia ( Paris, Toledo, Barcelona,
Milano), în cadrul cărora am prezentat comunicări, care se
alătură celor peste 5o de studii apărute în volume colective, în
ţara, străinătate şi pe Internet.
M.P. Pentru a crea punţi de comunicare şi coeziune sufleteaasca
dintre noi şi cei din diaspora, ai creat în Canada Societatea
Femeilor Ortodoxe Române.
S.B. Este licărirea mea de suflet, animată de strălucitul
precedent al intiativelor înţeleptei şi energicei Alexandrina
Cantacuzino, cea care a militat cu atâta ardoare pentru a înfiinţa
Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Romane, ca un
trainic liant spiritual al femeilor ortodoxe romane, în ţară şi
pretutindeni în lume. Am socotit că lecţia oferită la vremea sa
de această eminentă ambasadoare a virtuţilor străbune, îşi află
deplină îndreptăţire de a fi urmată cu credinţa şi dăruire. Am
primit atunci, sprijinul şi binecuvântarea Preafericitului
Patriarh Teoctist şi ne-am început activităţile. Din
păcate,ingrediente străine şi opuse spiritului acestei iniţiative,
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despre care nu-i locul acum să povestesc, au obturat firescul sau
drum...Din tot şi din toate învăţăm...!
M.P. Dacă îmi aduc bine aminte, anul trecut, ai participat la
festivitatea decernării diplomelor celor care au câştigat
Concursul de Debut Literar UniCredit, ediţia a VI
VI-a 2013. Cu ce
prilej?
S.B. Este adevărat, după cum, tot atât de adevărat este că acest
moment reprezintă doar punctul final al unei experiențe
exp
deosebit de interesante, unice în viaţa mea. Este vorba de
”ucenicia” făcută, vreme de un an, timp în care am avut
privilegiul de a fi martora ''genezei”unui roman de o deosebită
valoare, scris cu mult har de unul din tinerii ingineri romani din
Canada. Estee vorba de romanul ”Escroc SRL”
SRL”, autor C. G.
Bălan, câştigător al concursului menţionat,, apărut la Editura
Humanitas. Am citit ”în premieră”
ieră” fiecare pagină, capitol după
capitol, comunicând permanent cu autorul impresii şi trăiri, cu
sentimentul că eu însămi fusesem aievea martora celor înfăţişate
în imagini şi istorii ce jalonau tensiuni de o rară putere de
expresie. Aveam să descopăr unn talentat povestitor, al cărui stil
te cucereşte prin frumuseţea limbii, prin bogăţia sugestivelor
sale metafore, prin măiestria cu care suntem purtaţi în universul
unor lumi aparent străine nouă şi în care, totuşi, ne regăsim atât
de mult.... Cum ziua decernării premiilor a fost anunţată în
pripă, distinsul autor nu a putut participa şi m
m-a rugat să-l
reprezint, prilej cu care am avut onoarea să rostesc şi câteva
consideraţii privitoare la roman. A fost o zi de neuitat, pentru
care i-am exprimat autorului
lui întreaga mea gratitudine.

erau două despre care spunea că trebuie neapărat citite: prima
era Biblia (avem una foarte veche, de la 1914) iar a doua
„Legendele Olimpului”. Eu mă bucur că a ales totuşi zeitatea
romană când mi-aa pus numele, nu ştiu dacă mi
mi-ar fi plăcut să
mă cheme Artemis.
MP: Sunteţi o perfecţionistă, care după absolvirea prestigioasei
Universităţi Babeş-Bolyai
Bolyai din Cluj-Napoca,
Cluj
Facultatea de
Filologie, secţia Franceză-Spaniolă,
Spaniolă, în anul 1979, vv-aţi
continuat formarea profesională.
DMS: De fapt, specializările ulterioare au fost impuse de
schimbările intervenite în activitatea mea profesională. Am fost,
rând pe rând, profesoară, bibliotecară, referent de specialitate în
Ministerul Afacerilor Externe, am fost aapoi şeful Biroului de
Schimb Internaţional de Publicaţii al Bibliotecii Naţionale a
României, iar ulterior referent de specialitate, apoi analist şi
acum expert relaţii externe în cadrul Direcţiei de Relaţii
Internaţionale a Societăţii Române de Radiodifuz
Radiodifuziune. Am iubit
învăţământul, dar cu toate acestea, prima schimbare majoră,
spre munca de bibliotecar, am primit-o
primit cu entuziasm. Anii
petrecuţi la BCU Cluj-Napoca
Napoca au fost absolut minunaţi, m-am
m
bucurat de fiecare clipă. Am cunoscut oameni care mi-au
mi
îmbogăţit existenţa şi care mi-au
au rămas prieteni, deşi au trecut
multe toamne de când am lăsat în urmă oraşul anilor mei tineri.

M.P. Mulţumesc în numele meu şi al cititorilor pentru tot ce
faci pentru apărarea drepturilor şi demnităţii
mnităţii femeii, pentru
implicarea
rea ta atât de activă în viaţa culturală a ţării.

MARUCA PIVNICERU în dialog cu
DIANA-MARIA ŞINCAI (poetă şi filolog)
MP: De multă vreme mi-am
am propus să realizez această discuţie
cu dumneavoastră, de când am avut privilegiul să vă întâlnesc,
cu ani în urmă, la diferite recepţii la Ambasade, cu ocazia
zilelor naţionale ale unor ţări; atunci am rămas
mas fascinată de
complexitatea personalităţii dumneavoastră şi citind CV
CV-ul
dumneavoastră mi-am
am dat seama că am avut dreptate. SpuneţiSpuneţi
mi vă rog, numele de Diana este mai puţin obişnuit la noi.
DMS: Un nume îndrăgit de tatăl meu, care era medic, un om cu
o vastă cultură umanistă. M-aa numit aşa după zeița vânătorii
dar, alături de numele Diana, dat din dragoste pentru mitologie,
l-aa adăugat pe cel de Maria, tradiţional în familia noastră. De
multe generaţii, prima fată născută a primit şi numele de Maria,
iarr primul băiat, Dumitru. În casa plină de cărţi a tatălui meu
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DIANA-MARIA
MARIA ŞINCAI
O bucurie aparte pe care mi-a adus-oo munca acolo - eram deja
bibliotecar principal la Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe
Economice, a fost şansa primului contact cu Marea Britanie, în
1991, în cadrul unui program Tempus, la Nottingham
Polytechnic. În plan profesional experienţa aceea a fost
valoroasă şi importantă pentru organizarea, puţin mai târziu, a
bibliotecii Şcolii
colii de Business a Transilvaniei din Cluj. Dar
dincolo de cunoştinţele acumulate în timpul petrecut la
biblioteca de la Nottingham Polytechnic, a mai existat ceva,
ceva care şi-aa găsit loc în sufletul meu şi a rămas acolo.
Oamenii, pe care i-am simţit neaşteptat
şteptat de apropiaţi şi aerul
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medieval, de un farmec aparte al oraşului. Unii colegi britanici
au fost oarecum miraţi de cunoştinţele mele despre Robin Hood,
dar le-am explicat că în România copiii citesc mult. În 1991
afirmaţia era adevărată.
În contextul schimbării oraşelor în care am locuit şi a locurilor
de muncă de-a lungul anilor, după definitivarea în învăţământ a
trebuit să urmez diferite cursuri de pregătire şi perfecţionare în
biblioteconomie şi bibliografie, mai multe cursuri impuse de
apariţia computerelor în viaţa noastră - cei tineri ar putea zâmbi
la gândul că a fost o vreme când trebuia să faci un curs pentru a
şti să deschizi un computer – apoi în managementul de
bibliotecă.
Au urmat alte cursuri, un program de perfecţionare pe tema
”Managementul de proiect” şi, mai recent, altul, axat pe
combaterea stereotipurilor de gen din mass-media şi din
societatea românească, o tematică interesantă mai ales astăzi
când se vorbeşte atât de mult despre promovarea principiilor
egalităţii de şanse. Cursurile acestea din urmă aparţin celei de a
doua cotituri importante din viaţa mea profesională, survenită în
1999, când m-am îndreptat spre Radio România.
MP: Bineînţeles, faptul că stăpâniţi la nivel superior limbile
spaniolă, franceză şi engleză şi la nivel mediu germana, italiana
şi portugheza v-a ajutat în activitatea profesională.
DMS: Da, însă în mod diferit în funcţie de etapele parcurse. Au
şi semnificaţii diferite pentru mine. Limba franceză o vorbesc
de când eram copil. Mai târziu am studiat-o cu mult interes şi
am predat-o cu pasiune. Făcând o mică paranteză, aş vrea să vă
spun că mi-aş fi dorit mult să rămân la catedră, dar împrejurările
au hotărât altfel.
Îmi plac limbile străine. Mă fascinează gramatica, aş zice că am
o minte croită anume pentru asta. Spuneam cuiva, la un moment
dat, cât de romantică mi se pare. Persoana respectivă s-a uitat la
mine cu o expresie de îndoială, pomenind în treacăt sintagma
„contradicţie în termeni”, ceea ce m-a determinat să nu mai
spun aşa ceva şi altora. Dar am rămas la aceeaşi părere, desigur.
MP: Care este totuşi limba pe care o afecţionaţi cel mai mult şi
care sunt cauzele?
DMS: În mod cert, spaniola. Îmi este aproape de suflet, este
limba pe care o vorbesc cu fiul meu. Lucrul acesta se leagă de o
întreagă poveste, începând de la fascinaţia pe care a trezit-o în
mine literatura latino-americană, mai ales realismul magic. În
paranteză fie spus, această fascinaţie mi-a schimbat cursul vieţii
în momentul în care m-a determinat să îmi schimb profilul, la
facultate. Doream foarte mult să scriu o lucrare de diplomă la
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care mă gândeam de când îl citisem pe Gabriel García Márquez.
Aveam în minte şi titlul, care tradus în română ar fi
„Singurătatea - componentă a naturii umane”. Atâta doar că eu
eram studentă în anul III la secţia franceză-engleză iar la
Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca spaniola se studia doar
împreună cu limba română. Am avut noroc, în acel an s-a
aprobat, în urma unei cereri depuse la minister, înfiinţarea unei
secţii de franceză-spaniolă şi m-am transferat. Decizia a fost
foarte uşor de luat, dar a atras după sine o avalanşă de examene
la limba spaniolă deoarece aveam dintr-o dată de recuperat
sesiunile din anii anteriori pentru a ajunge la zi. Aş putea spune
că mi se deschisese, dintr-o dată, în faţa ochilor, o perspectivă
mai vastă decât crezusem, care mi-a transformat viaţa într-un
studiu permanent. Închideam seara ochii şi recapitulam „Secolul
de Aur”. Mulţi ani după ce am terminat facultatea mi se mai
întâmpla să visez că dau examen şi trag un bilet pe care scrie
„Luis de Góngora y Argote”. A fost… interesant, în toate
sensurile cuvântului.
Ca să revin la poveste, aceasta începuse, aşa cum spuneam, cu
fascinaţia pentru realismul magic, la care s-a adăugat afecţiunea
pentru prietenii buni din studenţie şi apoi o anumită conjunctură
clujeană în care viaţa se desfăşura în spaniolă - la nivelul
adulţilor şi într-un amestec de română şi spaniolă pe care îl
vorbeau copiii şi pe care îl numeam „romañol”.
MP: Desigur, cunoaşterea oricărei limbi străine înseamnă mult
pentru lărgirea orizontului: citiţi cărţi în original, netraduse,
contactul direct cu cetăţeni de naţionalitatea respectivă.
Dumneavoastră în ce ocazii le-aţi folosit?
DMS: Celelalte limbi le-am folosit în funcţie de împrejurări.
Germana, ca şi italiana, le-am învăţat în copilărie. S-au dovedit
utile mai mult pe vremea când lucram la Biblioteca Naţională.
Şi portugheza mi-a fost de mare folos acolo, deoarece îmi
treceau prin mână toate cataloagele trimise, în vederea
schimbului de publicaţii, de bibliotecile partenere din zeci de
ţări. Mi-a fost foarte drag locul acela şi preţuiesc nespus de mult
diploma aniversară pe care Biblioteca Naţională mi–a acordat-o
la sărbătorirea a 55 de ani de existenţă, „în semn de adâncă
recunoştinţă pentru susţinerea instituţiei”. Eu plecasem deja de
un an la Radio şi vă mărturisesc, am fost profund impresionată!
Duceam încă dorul Bibliotecii, acel drum al meu printre cărţi
fusese aparte şi minunat, aveam un colectiv pe care, fără nicio
exagerare, îl pot numi remarcabil, iar activitatea în sine era
frumoasă, captivantă chiar, aş spune, prin posibilităţile de
lectură pe care le oferea. Este atât de uşor de înţeles că Borges
îşi imagina paradisul ca pe un fel de bibliotecă!
În ciuda schimbărilor a existat totuşi o continuitate în munca
mea, un fir roşu pe care l-au constituit tocmai limbile străine.
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Mă bucur că activitatea prezentă îmi permite să folosesc mai
multe, chiar dacă accentul cade pe limba engleză.
MP: Dacă ar fi să menţionăm câte ceva din realizările
dumneavoastră profesionale, ce aţi aminti?
DMS: Aceste realizări au fost, mai degrabă, activităţi curente la
vremea respectivă. Aş putea menţiona contribuţia, în perioada
când lucram la BCU Cluj-Napoca, la realizarea a două
bibliografii selective a activităţii ştiinţifice a corpului didactic şi
cercetătorilor (ştiinţe economice) pentru perioadele 1979-1986
şi 1987-1992; am amintit deja organizarea, la începuturile ei,
acum mai bine de 20 de ani, a bibliotecii Şcolii de Business
(Business School of Transylvania) din Cluj-Napoca; aş mai
putea menţiona elaborarea, în perioada când eram referent de
specialitate în cadrul Ministerul Afacerilor Externe, în 1995, a
unui mic manual de limbă spaniolă pentru uz intern, material
destinat secretariatelor misiunilor diplomatice.
MP: Sunteţi sau aţi fost membru al mai multor asociaţii...
DMS: M-aş referi doar la două dintre ele, pentru că reprezintă
două pasiuni, din arii diferite, care au prins rădăcină în inima
mea. Invers cronologic, în virtutea iubirii pe care o am pentru
animale, am devenit membră a unei asociaţii non profit pentru
protecţia ecvinelor înfiinţată în 2009 la Alba-Iulia, numită
“Ecvin Protect” care, din câte ştiu eu, la vremea respectivă era
singura de acest fel din ţară. O conducea o bună prietenă, medic
veterinar de excepţie, a cărei devotată grijă pentru animale era
egalată doar de generozitatea şi înalta calitate umană a sufletului
ei.
A doua, mult anterioară, înfiinţată la Cluj-Napoca după 1989, a
cărei vice-preşedintă am fost, era o asociaţie culturală de
prietenie româno-spaniolă numită “La Amistad”, în care
principala mea sarcină era predarea limbii spaniole. Încă nu
venise vremea telenovelelor, iar acele cursuri au suscitat un
mare interes. Acest lucru l-am evocat, de altfel, şi în cadrul
ceremoniei în care mi s-a înmânat o distincţie...
MP: Aţi primit “Medalia de Onoare şi Merit pentru sprijinul
susţinut şi activitatea excepţională în promovarea şi
consolidarea dialogului intercultural şi educaţional dintre
România şi Spania” conferită de Biroul pentru Educaţie din
cadrul Ambasadei Spaniei în România, cu aprobarea Excelenţei
Sale Ambasadorul Spaniei.
DMS: Da, în anul trecut. A fost o mare onoare, la care nu m-aş
fi aşteptat şi despre care am aflat exact în ziua ceremoniei. În
momentul în care Excelenţa Sa mi-a înmânat medalia, am fost
atât de emoţionată încât, după cele câteva cuvinte pe care le-am
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rostit, am plecat de pe scenă cu microfonul în mână. Mi-am dat
seama doar după ce am făcut câţiva paşi, iar doamna Cristina de
la Garza, Ambasadorul Mexicului, care era aşezată în primul
rând împreună cu ceilalţi ambasadori latino-americani, mi-a
făcut semn râzând să îl dau înapoi.
MP: Cu ocazia recepţiilor de la Ambasade, erau invitate cam
aceleaşi persoane.
DMS: Este adevărat, în felul acesta am avut bucuria să vă
cunosc şi apoi să vă întâlnesc de multe ori şi pe dumneavoastră
şi pe distinsul dumneavoastră soţ, domnul Romeo Pivniceru. Ei,
dar este o ocazie potrivită să vă povestesc ceva ce mi s-a părut
cu adevărat extraordinar. Eram la o recepţie oferită de
Ambasadorul Cubei, abia ajunsesem şi schimbaserăm câteva
cuvinte, când mi-a spus: “Ambasada Venezuelei are un nou şef
de misiune, o doamnă, vino să o cunoşti!” Şi am avut surpriza
să mă trezesc faţă în faţă cu buna mea prietenă, doamna Margot
J. Márquez García - July cum îi spuneam noi şi îi spun şi acum
familia şi cei apropiaţi - pe care o cunoscusem cu mai bine de
25 de ani în urmă, când eram amândouă studente la Cluj.
Cariera diplomatică o adusese din nou în România, ca Însărcinat
cu Afaceri al Republicii Bolivariene Venezuela. A fost ceva
extraordinar atât pentru noi două (parcă nu ne venea să
credem!) cât şi pentru cei din jurul nostru, care au fost foarte
impresionaţi. Am scris despre această regăsire în articolul “O
punte peste toamne” publicat în revista Diplomat Club nr. 1-3,
în anul 2012, după ce misiunea ei s-a încheiat şi a plecat din
România. Vorbeam în acel articol despre dragostea ei pentru
oraşul studenţiei noastre, despre soţul ei, Eloy Torres Roman,
distins diplomat şi personalitate remarcabilă, precum şi despre
fiica lor, Carmen Graciela, care s-a născut la Cluj şi continuă să
vorbească româneşte ca şi cum nu ar fi plecat de acolo
niciodată. Am fost foarte fericită să îi revăd familia, după atâta
timp, şi m-a bucurat afecţiunea arătată de mama ei fiului meu.
MP: Am avut plăcerea să o cunosc şi eu pe “Margot”, aşa cum
dorea să i te adresezi, fiind o persoană caldă şi apropiată de cei
pe care îi întâlnea, o prezenţă luminoasă.
DMS: Aveţi dreptate, aşa era. Am regretat mult că nu a fost aici
când mi-am lansat a doua carte, în 2012. Lansarea a avut loc la
Radio România, au fost prezenţi mulţi ambasadori şi alţi
membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti. Mi-ar fi
plăcut să fie şi ea.
MP: Aţi reuşit să aveţi şi o activitate literară, articole şi
traduceri apărute în diverse reviste: Diplomat Club, Tribuna,
Steaua, Echinox având şi harul şi inspiraţia de a scrie versuri:
volumele “Inorogi şi vremuri” (2001), şi „Tropicul
Unicornului” (2012) care pe coperta 4 are următoarele versuri
pe care le voi cita:
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Sunt prieteni de mult: Viaţa, Timpul şi Moartea;
Tovarăşi de drum, fac popas la o poartă,
Se-aşază, scot tabla cu ziua şi noaptea
Şi joacă, în trei, o partidă de soartă.
DMS: Poezia are un loc aparte în viaţa mea. Am simţit
întotdeauna nevoia de a scrie. Prin versurile mele, mai ales prin
cele din prima carte, trec inorogi, câteodată dragoni. Mai fac o
mică paranteză ca să vă spun că am o destul de mare afecţiune
pentru dragoni şi zmei. Mi-au plăcut poveştile (copil fiind, nu aş
fi pierdut pentru nimic în lume emisiunea “Înşir-te mărgărite”
pe care o ascultam la radio cu sufletul la gură) şi am crescut
având sentimentul că bietul zmeu a fost profund nedreptăţit,
nimeni nu l-a creditat, nu l-a iubit, nimeni nu s-a gândit că ar
putea fi bun dacă i s-ar da o şansă. Mai târziu mi-am dat seama
că literatura îi datorează mult zmeului, fiindcă fără personajul
negativ, ce s-ar alege de poveste?
Deşi spaniola, despre care v-am spus că este aproape de sufletul
meu, este o limbă care ne poate aduce în minte ţărmuri însorite,
de coperţile cărţilor mele - aşa cum spuneam într-un interviu dat
la Radio România - se lovesc valuri ale mărilor din nord, care
poartă cu ele gheţuri călătoare, în poemele mele bate un vânt
rece şi plouă mărunt, iar negurile estompează contururile… şi
cred că ceaţa seamănă puţin cu memoria afectivă, care uneori
îmblânzeşte ceea ce nu mai poate fi schimbat.
Toate acestea se leagă de locul unde m-am născut, la Sălişte, în
Mărginimea Sibiului, în acel “spaţiu de elecţiune al spiritului
naţional” cum atât de frumos spune scriitorul Titus Vîjeu în
postfaţa scrisă la cartea mea, „Tropicul Unicornului”. Un spaţiu
aparte, într-adevăr, care a dat culturii române 8 academicieni, o
comună în care încă din secolul al XVI-lea exista şcoală în
limba română, ai cărei oieri călătoreau cu turmele prin ţară şi
mai departe - din câte îmi povestea bunica, ajungeau până în
Crimeea - un loc aparte în care ţăranii aveau biblioteci.
Şi mai era incredibila frumuseţe a munţilor, a pădurilor de brad,
a ceţurilor care se ridicau de pe munte şi unde eu credeam că
trăiesc inorogii. Acolo era atât de uşor să îţi găseşti inspiraţia.
MP: Inspiraţia este un lucru minunat. La dumneavoastră este şi
moştenită?
DMS: Poate îl moştenesc puţin pe fratele bunicii mele paterne,
scriitorul Elie Măgeanu, care a fost un intelectual marcant al
vremii, la un moment dat, în Sibiu exista o stradă care îi purta
numele. Avea o tipografie şi edita o gazetă săptămânală,
„Cuvântul Poporului“, apoi revista satirică „Puiul Calicului“,
„Calendarul pentru toţi“, „Calendarul plugarului român“...
Poate că fiorul literar de la el vine.
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MP: Care este primul căruia îi citiţi ceea ce aţi aşternut pe
hârtie?
DMS: Acum, primul căruia îi citesc ce scriu este fiul meu, dar
pe când eram copil, tatăl meu era cel care trebuia să asculte. Era
o persoană extraordinară. Era foarte respectat, ca medic şi ca
om de cultură. Sunt două lucruri care îmi vin în minte când mă
gândesc la tatăl meu. Avea o carismă aparte şi citea enorm.
Avea o cultură vastă, despre care el însuşi spunea, zâmbind, că
este oarecum anarhică. Mai târziu, eram cred în primii ani de
liceu, citind „Un veac de singurătate” a lui Gabriel García
Márquez, am dat peste exprimarea „fatalism enciclopedic” şi
am realizat că aceasta era caracterizarea care i se potrivea.
Îi plăcea cum scriu şi ştiu că, la fel ca orice tată, era mândru de
mine. Versurile s-au adunat întotdeauna cu uşurinţă pe foaia
albă din faţa mea, dar nu m-a interesat să public, drept pentru
care am debutat târziu. Prima mea carte, "Inorogi si vremuri", sa născut dintr-o mare suferinţă, am scris-o după pierderea
soţului meu. Aş putea spune că a constituit modul meu de a mă
ridica şi a merge mai departe. Pentru că, o durere de necuprins,
dacă nu o consumi într-un fel, sfârşeşte prin a te consuma, prin
a-ţi săpa şi măcina sufletul.
MP: Cu permisiunea dumneavoastră, să vorbim şi despre viaţa
personală alături de personalitatea marcantă, soţul, Ovidiu
Şincai, doctor în filosofie, cadru universitar, expert
guvernamental, consilier în Ministerul Afacerilor Externe,
Director General în Camera Deputaţilor, deputat.
DMS: L-am cunoscut pe soţul meu în studenţie, preda Istorie la
Facultatea de Filologie din Cluj. Pentru mine, cea de atunci, era
un profesor cu un simţ didactic înnăscut şi cu un bagaj de
cunoştinţe absolut uluitor. Ştia câteva limbi străine şi le folosea
cu uşurinţă, a scris şi a publicat nenumărate articole. Avea un
fel de a se purta care impunea şi trezea respectul. Era foarte
apreciat, există foşti studenţi ai lui, dintre care unii au ajuns în
poziţii importante, care au rămas prieteni şi sunt şi acum
apropiaţi de familia noastră.
Ca politician a fost remarcabil. În 1996 a devenit deputat, ales
în circumscripţia electorală nr. 33 Sibiu, oraşul unde se născuse.
A fost secretar al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte şi
Problemele Minorităţilor Naţionale, membru al Delegaţiei
Române la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei,
membru al Comisiei Sociale pentru Sănătate şi membru al
Comisiei pentru Demografie, Refugiaţi şi Migraţii.
O importantă personalitate politică spunea că moartea lui,
survenită fulgerător la 49 de ani, într-un accident de maşină
produs pe autostradă în drum spre Sibiu, în 7 iulie 1999, a
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însemnat o mare pierdere pentru ţară. În momentul de faţă
există în Parlamentul României o sală care îi poartă numele.
MP: Mai există şi Institutul Social Democrat "Ovidiu Şincai",
devenit persoană juridică în 2002 …
DMS: Da, şi tot la Bucureşti, în vara anului 2004 a fost fondată
de către acest Institut, sub egida Consiliului Europei, Şcoala
Europeană "Ovidiu Şincai".
Pentru mulţi, soţul meu a rămas doar un nume, este adevărat,
rostit cu multă admiraţie şi reverenţă. Dar pentru familia
noastră, pentru mine, Ovidiu a însemnat o lume întreagă. Un om
bun, cald, iubitor, care, deşi, prin natura activităţii profesionale
lipsea mult de acasă, a ştiut să fie un tată cum mulţi copii şi-ar
dori să aibă. Un interlocutor minunat, o adevărată enciclopedie
dublată de un extraordinar simţ al umorului. Un umor care se
manifesta în cele mai neaşteptate moduri şi care uneori mă lua
prin surprindere. Râdeam mult, când eram împreună. Regretam
amândoi că nu avem prea mult timp pentru noi, călătorea des,
dar ne consolam spunând că totul va fi altfel când vom ajunge la
pensie.
Din păcate a plecat dintre noi, iar pierderea lui fulgerătoare ne-a
zdruncinat existenţa. Nu credeam că voi putea trece peste
această nenorocire. Iată, sunt 15 ani de când ne-a lăsat singuri.
De atunci am avut răgazul necesar să înţeleg că timpul nu trece
întotdeauna la fel, iar alegerile nu sunt întotdeauna ale noastre.
A durat mult până să îmi adun curajul şi să încerc să îmi spun
că, înainte de a mă revolta pentru că Dumnezeu mi l-a luat, ar
trebuie să fiu recunoscătoare pentru fericirea de care am avut
parte trăind lângă el.
Plecând, Ovidiu a luat cu el toată culoarea din viaţa mea. Dar a
rămas iubirea, chiar dacă este într-o lume în alb şi negru, aşa
cum sunt şi hainele pe care le port. Şi a trebuit să găsesc puterea
de a merge mai departe deoarece familia mea şi mai ales fiul
meu aveau nevoie de mine.
MP: Incredibil, după felul cum arătaţi, nu s-ar crede că aveţi un
fiu în vârstă de 31 de ani, Alexandru Dumitru.
DMS: Fiul meu, Alex, sau Alejo, cum îi spun eu, s-a născut în
10 noiembrie 1983. Seamănă mult cu soţul meu, i-a moştenit şi
inteligenţa, şi frumuseţea şi simţul umorului. Este cel mai critic
cititor al meu, iar dragostea pentru cuvântul care creează e o
punte solidă între noi. Aşa cum v-am spus deja, el este primul
care vede orice vers scris de mine, iar dacă se întâmplă ca ceva
să nu îi sune bine şi îmi sugerează să modific, mă conformez
pentru că întotdeauna are dreptate.
Sunt bucuroasă că îmi citeşte şi el tot ceea ce scrie. Îmi aduc
aminte cât de fericită am fost, cu ani în urmă, când am văzut
primele lui poeme. Avea în jur de 12 ani şi scria haiku. Am
păstrat, desigur, revista şcolară în care au apărut. Acum, de

p. 162

profesie programator, e pasionat de grafică și efecte vizuale. Ca
o paranteză, aş vrea să spun că el a realizat atât coperta cât şi
întreaga grafică a cărţii mele „Tropicul Unicornului”. Este
pasionat, de asemenea, de cultura apărută pe Internet și de
science fiction. Această din urmă pasiune a lui a avut ca rezultat
volumul „white noise - haiku for the space age”, o colecție de
poezii haiku pe teme științifico-fantastice.
MP: O altă faţetă a personalităţii dumneavoastră este
ataşamentul faţă de familie, modul cum înţelegeţi să păstraţi vie
amintirea soţului, dar şi faptul că locuiţi şi aveţi grijă atât de
mama dumneavoastră cât şi de mama soţului, pe care aţi adus-o
de la Sibiu; este un lucru mai rar întâlnit astăzi, când unii părinţi
sunt duşi la azil.
DMS: Pot exista, desigur, cazuri extreme, în care un părinte în
vârstă are nevoie de o îngrijire pe care familia nu i-o poate
asigura. Dar, oricum, între o reşedinţă pentru vârstnici şi un azil
de bătrâni există o tragică diferenţă.
Eu cred că, în măsura în care se poate, locul părinţilor este
alături de copii şi nepoţi. Mama mea are 81 de ani şi în timpul
verii locuieşte la Cluj. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că se poate
descurca în cele câteva luni cât stă acolo. Dar iarna, iarna este
mai bine să fim împreună, aşa îi pot purta de grijă şi sunt şi eu
mai liniştită. Mama mea este un om bun, de o mare blândeţe,
care a trecut cu greu prin drama de a-şi pierde soţul şi apoi, la
puţin timp, fiul. Fratele meu era tot medic şi a murit la 30 de
ani. Au fost lovituri grele pentru mama, iar eu încerc să o ajut să
strângă rămăşiţele, dacă nu ale bucuriei, cel puţin ale liniştii la
care avem dreptul cu toţii.
Soacra mea locuieşte permanent cu noi, doar vara mai face câte
o scurtă vizită la Sibiu. Ştiţi că multă lume se miră că am rămas
împreună, ca şi cum ar fi posibil să îţi iubeşti soţul dar să nu o
iubeşti pe cea care i-a dat viaţă. În sfârşit, normalitatea nu este
percepută de toţi la fel. Pe de altă parte însă, mama soţului meu
este un om cum nu întâlneşti des. A avut o viaţă grea şi a trăit
tragedia de a-şi pierde unicul fiu, dar a fost şi a rămas un
luptător, de dragul nostru. În acest an împlineşte 93 de ani şi, în
ciuda neajunsurile fireşti unei asemenea vârste, este foarte
activă, găteşte şi îmi face revista presei când nu am timp să mă
uit la ştiri. A avut întotdeauna o pasiune pentru istorie şi pentru
politică, are o minte pe care o admiră toţi prietenii care ne calcă
pragul.
L-aţi cunoscut cu siguranţă pe domnul Rodolfo Arturo Herrera
Saldaña, care a fost foarte mulţi ani Însărcinatul cu Afaceri
Culturale al Ambasadei Mexicului la Bucureşti. Este prieten al
familiei noastre din 1999 şi de atunci a fost de nenumărate ori la
noi acasă, singur sau împreună cu soţia şi o dată chiar cu mama
lui, pe care ne-a făcut mare plăcere să o cunoaştem. Dl. Herrera
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are o profundă cunoaştere a culturii şi mai ales a istoriei
românilor. Când venea în vizită, veneau de obicei
ob
încă doi
prieteni foarte apropiaţi, tot istorici de formaţie, editorul meu,
domnul Viorel Speteanu şi Marina, soţia lui, şi trebuie să vă
spun că erau absolut încântaţi să stea de vorbă cu soacra mea,
care se născuse în Bucureşti şi trăise aici istori
istoria pe care ei o
ştiau din cărţi. Rodolfo obişnuia să spună că ar trebui ca soacra
mea să înregistreze pe un reportofon lucrurile pe care le
povestea, iar eu să scriu cartea.
MP: O ultimă întrebare: Ce înseamnă acest hobby al
dumneavoastră, „artele marţiale”.
”. Chiar le practicaţi?
DMS: Le-am
am practicat în tinereţe şi au însemnat mult pentru
mine, pentru lucrarea mea asupra propriei fiinţe, cum ar spune
un vechi prieten aplecat spre filozofie. Am învăţat foarte mult
practicând Karate şi Wushu, şi nu mă refer aici
ci doar la tehnici
care se pot dovedi utile în autoapărare, ci, mai ales, la spiritul
acestor arte. A fost un timp când aş fi definit fericirea ca pe un
dojo în care stai desculţ, îmbrăcat în kimono. Lupta este
frumoasă, dar armonia şi seninătatea pe care le poţi găsi
practicând aceste arte este nepreţuită. Au avut un rol important
în viaţa mea. De altfel, tot lor li se datorează şi modul în care mi
se adresează fiul meu care, pe vremea când era mic îmi spunea
Diana - sau Dianita, dacă voia să îi cumpăr cevaa - iar de când a
crescut a transformat puţin numele şi îmi spune „Diani-san”.
„Diani
MP: Vă doresc să aveţi satisfacţia ca fiul dumneavoastră să
să-şi
găsească sufletul pereche în aşa fel încât să corespundă şi
aşteptărilor dumneavoastră.
DMS: Cu voia Domnului, cred că l-aa găsit, iar fata minunată pe
care o iubeşte poartă acelaşi nume de zeiţă a vânătorii. Sinceră
să fiu, cred că era vremea să o găsească, deoarece în viaţa mea
adie vânt de toamnă. Şi fiindcă discuţia ne-aa adus aici, vă rog să
îmi daţi voie să vă citesc
esc un poem drag mie, în care se sfârşeşte
o vară, pe care l-am
am publicat în volumul „Tropicul
Unicornului”.
SFÂRŞITUL VERII
Te-am ascultat cu ochii spre timpul care trece,
Spre focul ce ne arde prin suflet şi prin vetre.
Ţi-am fost un fel de cântec străvechi, de la-nceputuri,
nceputuri,
Al apei care curge şi netezeşte pietre.
Eu n-am cerut nimica. Mergând în pas cu tine
Am încercat, o clipă, să uit de lucruri rele,
Şi te-am iubit ca boarea ce-nvăluie copacii
Când îşi înclină frunza, foşnind prin vremuri grele.
Dar e sfârşitul verii. Căldura mi se cerne,
Se spulberă prin umbra iubirii în ruină,
Şi plec de lângă tine căci nu mai pot, spre toamnă,
Să-i fiu pădurii tale şi ram, şi rădăcină.
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MP: Vă mulţumesc pentru cuvintele pe care le
le-aţi spus şi care
exprimă chiar sufletul
fletul dumneavoastră.

SCRISOAREA NESEMNATĂ DE TINE...
Elena OLARIU - Răducăneni
Poate ţi se va parea nefiresc acest titlu; după o tăcere de
şase luni, iacă-tă-mă
mă învrednicită de Dumnezeu ssă mă aşez la
masa de scris – aşa cum îmi era obiceiul în vremurile bune, să
să-ţi
scriu prietene, câteva rânduri... Rânduri pe care nu ai cum le
citi; sufletul meu însă vibrează numai la ideea că într-o
într zi –
poate, ne vom întâlni, ne vom privi în ochi ca acu
acum 34 de ani
în urmă şi, fireşte, cristalele de suferinţă care acum îmi ard
obrajii se vor transforma în perle de bucurii imense.
Acolo unde ai plecat - apăsătoare locaţie, ai cu totul alte
preocupări. M-am
am gândit şi întrebat de nenumărate ori dacă îţi
aminteşti
minteşti de mine sau dacă acolo există visuri?! Dacă, urmare a
unui vis, te trezeşti în miez de noapte, transpirat, ce zic eu asta,
ud leorcă, te dezbraci, te speli sau doar ştergi sudoarea de pe
întreg trupul şi apoi, schimbând pijamalele, iarăşi te aşezi
aşez în pat,
încercând să închizi ochii pentru a ascunde grozăvia visului...
Ochiul minţii, prietene, îşi aminteşte secundă cu secundă clipa
în care ţi-am
am făcut ultima injecţie... De diabet.
Mă întrebai de ce vomit. De ce mi se umpleau ochii de fiecare
dată când număram unităţile de la siringa specială... sau de ce
mi se abureau ochelarii. Îţi spun acum: de teamă!
Teama de crudul adevăr. Am spus că m-am
m
trezit brusc din pat
şi, probabil este reacţia organismului la schimbarea poziţiei. Nu
acesta era adevărul!! Vocea lăuntrică îmi spunea să mă grăbesc
căci ai să pleci... Pielea trupului tău, parcă cianozată spunea
acelaşi lucru ai să pleci... O teamă inimaginabilă că te voi pierde
– de tot, m-a făcut să-mi adun iarăşi forţele, să zâmbesc, să
prind în mâinile mele
ele aspre de muncă, palmele tale a căror
degete - răsărit de lună plină, vorbeau, fără cuvinte, adevărul:
călătoria ta aici pe pământ, nu peste multă vreme are să se
sfârşească.
Nici eu, poate mai raţională în faţa morţii adevărate, nici tu a
cărei suferinţă
nţă îţi sleise toate măduarele, nu voiam să
recunoaştem: îngustimea drumului câtre dincolo, unde vai,
porţile erau prinse de un lanţ mare şi ale cărui inele – ruginite
erau închise de un lacăt mare, inconmensurabil, se adâncea tot
mai mult şi se scurta. Lacătul,
acătul, ruginit, nu era decât neputinţa
noastră în faţa imensităţii Macrocosmosului. Ca şi în viaţa de zi
cu zi din ultimele şase luni, te duceam în braţe: greu, peste
măsură de greu, trupul tău altădată atletic şi bine făcut, acum se
lăsa moale în braţele mele mult prea mici şi firave să te poată
duce... Strigam după ajutor, să te pot duce, să nu te scap, să nu
te loveşti.
Strigam prietene să nu mă laşi singură, să corectezi scrisoarea
cu care aveam să mă înfăţişez eu însămi dincolo, trecută prin
aceleaşi
eaşi porţi necunoscute, să dau seamă pentru faptele tale
bune. Că erau multe şi neştiute...
Dar Poarta, se încăpăţâna să rămână închisă cu toate că cheia
uriaşă – din păcate tot ruginită, nu voia să se învârtă. Nici măcar
în gol.
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Şi, te-am scăpat... Lacătul,
l, ruginit, nu a cedat iar braţele mele
obosite şi firave, te-au
au scăpat... Doamne, ce mai strigam după
ajutor!... Dar, prin câmpia ale cărei margini nu se observau,
paznici nu erau – nici măcar câini; înălţimea gardului nu putea
fi nici escaladat şi nici dărâmat.
ărâmat. Dincoace, singură în faţa
trupului tău tot mai slăbit, a vocii tot mai stinse şi încăpăţânării
mele de a ne continua drumul. Împreună.
Atunci, mai mult ca oricând am realizat că afară de Dumnezeu
care le vede şi ştie pe toate, de fapt suntem singur
singuri. Nişte furcini
minuscule care într-un du-te-vino
vino continuu, adunăm, ne spetim,
ne urâm, ardem de dorinţă lăuntrică de a fi cât mai sus, fără a
observa că scara şubrezeşte cu trecerea anilor. Împărţim
zâmbete sau foc cu ură în stânga şi în dreapta, cărar
cărarea lăsată în
urmă-ne
ne fiind doar lung şi interminabil şir de năzuinţe mai mult
sau mai puţin realizabile... Peste măsură de obosită, singură, eu
însămi infimă furnică în faţa Marei Atotputernicii, am adormit.
Somnul, ba lin, ba agitat a lăsat să se imprimee în amintire un
vis prin care drumurile noastre se întretăiau doar până la un
punct. O fracţiune de secunda roata timpului şi
şi-a încetinit
mersul, având a înţelege mersul lucrurilor: „De aici drumurile
noastre sunt diferite!” Ai plecat apoi pe cealaltă ccale,
îndeaproape însoţit de un înger necunoscut mie...
mie...\

Pentru o palmă de pământ
Corneliu VĂLEANU – Iaşi
În satul Crângul din Vale, duminica aceea, ultima din
luna mai a anului 1998, debutase cu o vreme superbă. Soarele
se înălţase cu câteva suliţe pe cerul de un albastru imaculat.
Nicio zdreanţă de nor nu se vedea. Sfâşitul primăverii aducea o
linişte peste casele înşirate pe cele trei coline ale satului. Plutea
în aer o mireasmă de verdeaţă ce venea
enea dinspre câmpul cu
lanuri de grâu ce se unduiau în bătaia lină a unei adieri de vânt,
din ogoarele de porumb care se înălţa spre praşila a doua, a
florii-soarelui
soarelui în vârful căreia pălăria urma calea soarelui, a
rapiţei ce simţea că e gata să se sacrifice,
ice, aşteptând ca în zilele
următoare să fie recoltată. Pomii îşi scuturasae cu multe zile în
urmă diadema de flori şi rodul mijea printre frunzele crengilor
de zarzăr, de cireş, de vinşin, de măr, păr şi prun sau gutui.
Gospodarii satului, ca în orice duminică,
inică, zi de sărbătoare
creştinească, unii au luat calea bisericii, la slujba obişnuită, alţii
au luat calea târgului ce se ţinea în fiecare duminică în
localitatea Prundeni din apropiere, alţii la cumpărături la cele
două magazine din sat, cei obişnuiţi cuu paharul ss-au dus la
cârciumă, iar unii au rămas în gospodărie pentru treburile
obişnuite. Zaharia Decusară făcea cărăuşie cu calul şi căruţa pe
care le avea în timpul săptămânii, câştigând bani suficienţi ca
să cheltuiască pe băutură şi ţigări. Nu avea copii, ştiind că
nevastă-sa
sa Leanca e stearpă şi că nici chiar el nu ar avea
sămânţă de bărbat. Cauza nu o ştia precis. Deci şi el a luat
drumul cârciumei unde era nelipsit, mai ales duminica. Şi
nevasta, care nu-ii putea zice nimic şi sătenii ştiau lucrul aacesta.
Era un bărbat trecut de patruzeci de ani. De statură înaltă,
slăbănog şi deşirat, îşi târa picioarele la mers de parcă ar fi avut
legate pietroaie la tălpi. De aceea avea porecla de „Târşâilă”în
sat. Şi el ştia cum e poreclit şi, dacă l-ar
ar fi auzit pe unul că-l
strigă aşa, lua foc imediat, îl înjura şi era gata să--l buşească, fapt
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pentru care sătenii se fereau să-ii folosească porecla de faţă, ci
doar între ei. Capul îl avea mai mare, disproporţionat faţă de
corpul său. La vârsta pe care o avea, chelise.
cheli Ca să-şi acopere
chelia, purta o şapcă slinoasă şi, când transpira, şuviţe de apă i
se prelingeau pe frunte, udându-ii sprâncenele stufoase ca de
mistreţ sau şiroiau pe lângă urechi ori pe gât, la spate. Faţa
ascundea
ea doi ochi negri ca de smoală, de nu puteai să-i vezi
irişii. Nasul acvilin se desprindea din frunte alunecând printre
ochi şi-ii spânzura deasupra unei mustăţi stufoase ce ieşea din
fosele nazale. Purta această mustaţă încă de când fusese catană.
Avea buza de sus mai mare şi-ii cădea spânzurată
spânzurat peste cea de
jos care era mai mică şi subţire. Bărbia o avea despicată uşor la
mijloc. De felul lui ne era prea vorbăreţ, deci era scump la
vorbă. Cu greu intra în vorbă cu cineva. Doar când se afuma la
cârciumă şi cineva l-ar
ar fi supărat, răspunsurile care
c
conţineau
înjurături ori cuvinte scandaloase izbucneau din gura lui ca o
apă ce vine învolburată de pe coline. În duminica aceasta, după
ce-ii venise nevasta, Leanca, de la slujba bisericească, el se
sculă agale de pe prispa casei şi fără să-i
să adreseze vreun cuvânt
ieşi pe poartă, îndreptându-se
se cu paşi rari şi greoi spre cârciumă.
Cum îi era obiceiul, salută din pragul uşii pe cei câţiva clienţi ce
se aflau la mese, săltântu-şi
şi şapca slinoasă de pe cap. Se aşeză
la o masă liberă. Cârciumarul ştia că va începe cu o sticlă de
bere, apoi alta şi alta, după care încheia cu 200
200-300 de grame de
ţuică tare. Ca niciodată, el n-aa intrat în vorbă cu ceilalţi clienţi ai
cârciumei. Se închise în sine şi dădu fără suflare pe gât prima
sticlă cu bere. Cârciumarul i-aa adus şi a doua sticlă şi
următoarea, fără a-ll provoca la vorbă. Zaharia parcă muţise,
însă doar nişte gânduri negre se învolburau în mintea lui.
Sâmbătă seara îl văzuse pe fratele lui mai mare, Vasile,
contabilul că s-aa îndreptat spre casa mamei sale S
Safta. Îşi spuse
în gând ca pentru sine: „A venit să-ii ceară pământul pe care
care-l
mai are!”De fapt, familia Ion şi Safta Decusară, părinţii lor,
l au
primit la retrocedare 2,55 hectare de pământ cu care ss-au înscris
în colectiv. Când el s-aa însurat, părinţii i-au
i
dat cu acte prin
notariat 1,5
5 hectare de pământ, restul lăsându-l
lăsându pentru ei, la
bătrâneţele care le aveau, să cultive ceva porumb şi grâu pentru
casa lor. Tatăl, Ion Decusară, murise cu vreo doi ani în urmă
într-un accident de maşină, pe când se întorcea de la nişte
târguieli din oraşul apropiat. Ca să ajungă mai repede acasă, a
luat o maşină de ocazie, dar şoferul aceteia, din cauza vitezei şi
a neatenţiei, a intrat într-un
un cap de pod şi bietul bătrân a fost
scos dintre fiarele contorsionate fără sufla
suflare. A venit Vasile şi
cu maică-sa şi l-au
au înmormântat. Zaharia a fost doar la praznicul
de înmormântare, când s-aa şi îmbătat. Safta bolea de mai multă
vreme singură, căci Zaharia, deşi era în sat, dar parcă nici nu ar
fi fost, fiindcă nici nu trecea, chiar când trăia şi bătrânul, să o
vadă. Din când în când mai trecea noră-sa
noră
Leanca şi o vedea
mai mult pe furiş, căci, dacă ar fi aflat Zaharia, ar fi înjurat-o
înjurat şi
ar fi bătut-o.
o. Se certase, când încă tatăl său mai trăia, de la
pământul care îl mai aveau şi el şi-ll dorea cu patimă. I s-a
s spus
că hectarul de pământ şi casa să fie pentru Vasile ca moştenire
din partea lor. Deci în mintea lui înnegurată gândea că Vasile a
venit în sat, la maică-sa,
sa, pentru pământ, ştiind că bătrâna nu o
va mai duce mult. La cârciumăă a dat pe gât sticlele cu bere şi
ţuica tare. Băutura combinată l-aa ameţit bine. S-a
S sculat de la
masă şi s-aa hotărât să se ducă la casa părintească. Dacă ziua
începuse cu soare şi cer senin, acum după-amiază,
după
cerul începu
să se peticească cu nori negri, venind dinspre miazănoapte.
Vântul începuse să sufle tare, anunţând ploaia ce avea să vină.
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Ajuns la casa părinţilor, mai mult pe trei cărări, a intrat în curte
şi de la uşă a început să strige la maică-sa şi la frate-său că vrea
să vorbească cu ei. În casă, Vasile stătea pe un scaun, la masă, ,
iar bătrâna bolnavă stătea rezemată de o pernă pe pat.
-Zaharie, iar te-ai îmbătat?...Îl întâmpină Safta cu reproş.
Satul vorbeşte de tine că te ţii numai de băutură!...
-Beau pe banii mei, ce-ţi pasă?...Răspunse sughiţând din
pragul uşii de la intrare în cameră.
-Zaharia, frate, vino şi stai liniştit pe scaunul de colo. Şi-i
oferi sacunul aflat la celălat capăt al mesei, dar acesta refuză.
- Ai venit la mama să-ţi dea pământul şi casa?...
-Nu, frate Zaharia!...Am venit să-i aduc medicamente şi s-o
văd, că tu nu ai grijă de ea. Parcă nu ţi-ar fi dat viaţă şi ţie. Dacă
ai sta în alt sat, aş mai zice, dar stai la doi paşi de ea şi!...Safta îl
întrerupse.
-Vasile, lasă-l, nu-l mai certa!...Ştii că atât căt mai suflu, mă
desurc şi singură!...
-Mamă, dacă n-aş plăti eu pe Zânica, vara noastră, să aibă
grijă de matale, ce te-ai face?...
-Nu ştiu, Vasile!Aş boli neîngrijită!...
-Mamă, eu plec. Ies la o ocazie şi plec!...
Afară cerul se înnegrise. Norii negri de ploaie se învolburau
deasupra satului. Vântul se înteţea de la o clipă la alta şi bătea
tot mai tare. Vasile se ridică de pe scaun şi să duse să o
îmbrăţişeze pe maică-sa. Zaharia îi aţinu calea să nu iasă din
cameră şi pe un ton aspru îi spuse mamei sale:
-Pe el l-aţi dat la şcoală, la oraş, că era mai deştept ca mine.
Pe mine m-aţi ţinut acasă, la coada vacii!...
-Zaharie, pe el l-am mai departe, la şcoală, pentru că îi plăcea
învăţătura. Pe tine te-am tras cu boii ca să ieşi cu opt clase. Nu
ţi-a plăcut cartea. N-ai vrut să mergi la o şcoală de meserii. Ai
spus că e bine şi la ceape, la grajd, la carul cu boi, unde ai şi
ajuns. După armată tot la grajd te-ai dus. Nu zic că n-a fost bine.
A fost!Apoi te-ai însurat cu Leanca lui Grigore Avădănei. Team ajutat şi noi, după puterile noastre, şi cuscrii, să vă ridicaţi o
casă a voastră. S-au schimbat vremurile. Când ni s-a dat
pământul înapoi, ţi-am dat cu acte în regulă la notar cât ai cerut.
Ne-am lăsat şi nouă o palmă de pământ care să fie şi după
moartea mea parte pentru Vasile. Ce mai vrei?... Sufletul
Meu?...întrebă cu mâna ţinându-se de piept. Sufletul mi-l ia Cel
de Sus, nu mi-l iei tu. Că nu te mai saturi de pământ ca şi de
băutură. Bătând-o şi chinuind-o pe Leanca ai trimis-o la ai ei săi mai dea pământ. O băteau şi ei şi o trimiteau înapoi, la casa ei,
la tine. I-ai băgat pe rând în mormânt de inimă rea. Aşa vrei să
faci şi cu mine?...Of, că mai bine nu se dădea pământul
înapoi!...Lumea se omoară acum pentru pământ. Copiii cu
părinţii, fraţii între fraţi, neamurile între ele. Blestemul lui
Dumnezeu a căzut peste noi!...Se opreşte ca pentru a-şi tragea
răsuflarea.
Din cer veneau bubuituri. Începuse să tune şi fulgere
scăpărau deasupra satului. Vasile se duse la maică-sa pentru a o
îmbăţişa înainte de a ieşi din casă, apoi se adresă frateului său:
-Am şi eu dreptul de la părinţi, la palma de pământ care a mai
rămas. Când voi ieşi la pensie, vreau să mă întorc aici, în sat.
Pământul care a mai rămas şi casa sunt ale mele. Tu ai primit
de-ajuns!...De mama nu ai grijă!Parcă nu ea ţi-ar fi dat viaţă. !...
La auzul acestor vorbe Zaharia nu s-a înroşit, ci s-a înnegrit
la faţă. Ochii lui negri scăpărau ca ai pisicii în bezna nopţii. Nul lăsă pe Vasile să continue şi se repezi spre el tunând cu vorbe
grele şi ameninţătoare.
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-Te omor, dacă mai ceri pământ!...E al meu tot, tot, nu al
tău!...Ai auzit?...Se repezi în fratele său, care era de statură mai
mică, îl prinse de gât într-o fracţiune de secundă şi începuse să-l
dea cu capul de uşorul uşii de la cameră. Mama strigă la el:
-Zaharie, ai înnebunit de tot? Vrei să-l omor? Omoară-mă şi
pe mine, blestemat ce eşti. !!...
Zaharia îl prinsese bine şi-l izbi cu capul pe Vasile de muchia
ascuţită a tocului de la uşă. Mama lor cu greu se ridică din pat
strigând la Zaharia să-l lase în pace pe Vasile, dar acesta nu mai
auzea nimic. Ochii i se injectaseră şi-l lovea pe frate-său cât
putea de tare cu capul de tocul de la uşă. Vocea mamei sale se
amesteca cu tunetele de afară. La izbit pe fratele până când i l-a
crăpat, ieşindu-i creierii afară şi împroşcându-l pe el cu sânge.
Biata lor mamă a văzut ce a făcut Zaharia, şi reuşind să se
strecoare pe lângă el în tindă şi apoi afară, a început să strige
după ajutor. A reuşit să iasă în faţa casei, dar Zaharia parcă
înnebunise de tot. A ajuns-o şi din spate i-a făcut brânci pe
treptele prispei chiar în momentul când un trăsnet coborâ din
din învolburarea norilor peste agudul cel mare din curte,
despicându-l. Safta, slăbită şi îngrozită, îmbrâncită din spate, a
căzut cu tâmpla în piciorul răzătoarei de noroi de lângă trepte.
Piciorul răzătoarei metalice ca un cui i-a intrat în tâmplă ca un
cartuş. Sângele a început să-i ţâşnească prin gaura făcută prin
cap, precum vinul ţâşneşte din butoi când este scos, împroşcând
iarba din faţa casei. Zaharia nu îngrozit, ci înnebunit, cu ochii
parcă ieşiţi din orbite şi văzând ce a făcut, împleticindu-se, a
strigat la maică-sa care se zbătea ca o găină când i se taie capul:
-Crapă şi tu!...
Îşi şterse mâinile pătate cu sângele fratelui său şi rămase
câteva clipe ca răstignit în faţa casei. Apoi se duse la maică-sa
care se mai zbătea în rafala ploii care începuse să cadă cu stropi
mari. O întoarse cu faţa în sus şi ploaia care cădea a început să-i
spele sângele de pe faţă. Cerul se dezlăînţuia tot mai tare cu
tunete şi fulgere. În nebunia lui şi-a dat seama de ce a făcut. S-a
dus în spatele casei, la grajdul gospodăriei, a găsit o funie pe
care a luat-o, s-a dus cu ea la un uluc pe unde curgea apa de pe
acoperişul casei, o udă, după care s-a dus la un vişin, şi-a făcut
laţul pe care şi-l băgă în jurul gâtului, lăsându-şi trupul lui
slăbănog să-i atârne la rădăcină.
După ce ploaia a stat, Leanca a venit împreună cu Zânica,
nepoata care o îngrijea pe Safta, să o vadă. Când au deschis
poarta de la intrare, au văzut-o pe bătrână căzută în faţa casei.
S-au repezit la ea care zăcea în sângele spălat de ploaie. Au
început să strige, să fie auzite de vecini. Când au intrat în tinda
casei, l-au găsit pe Vasile întins pe jos, cu capul sfărmat în
băltoaca de sânge. Au venit şi câţiva vecini la auzul strigătelor
celor două. Căutându-l pe Zaharia, l-au găsit fără suflare
spânzurat de vişin. Faţa lui cu ochii scoşi din orbite parcă nu
exprimau niciun regret, ci o bucurie lăuntrică cu care-şi dusese
la îndeplinire fărădelegea pe care o săvârşise. Apoi vecinii au
alertat alţi săteni şi într-un timp foarte scurt locuitorii satului
Crângul din Vale au aflat ce s-a întâmplat la casa Saftei lui Ion
Decusară, strângându-se în faţa porţii, în drum sau chiar în
curte. O asemenea întâmplare nu se petrecuse niciodată în satul
lor liniştit. Ziua era spre sfârşite. Cerul se eliberase de norii de
furtună şi ca şi dimineaţa îşi recăpătăse liniştea. Doar spre apus,
câţiva nori se iviseră pe creasta zării şi începuse să sângereze,
anunţând apusul soarelui.
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Urmele omului
Vasile FILIP
Comentarii la cartea „Astea-mi
mi rămân, Re
Referinţe,
referinţe”, de Ion N. Oprea, 376 p, Ed. Pim , Iaşi, 2014.
Paşii pe care omul îi face în existenţa lui – mai scurtă
sau mai lungă – lasă de obicei urme. În pământul reavăn, pe
prundişul proaspăt umezit de ploaie, pe asfaltul acoperit de
spuza colbului
bului adunat în timp. Unele din aceste urme stăruie
mai îndelungă vreme; altele sunt mai efemere. Cele mai
durabile sunt, însă, faptele omului, care tot ca un fel de urme ni
se arată nouă. Mult mai proeminente, însă…
În această nouă carte a sa – Astea-mi rămân – recent
tipărită la Editura PIM, Iaşi, - Ion N. Oprea despre asemenea
urme scrie: cele care rămân după ce făcătorul lor se petrece pe
alte tărâmuri. Ideea de bază ce stă în argumentarea cărţii aceasta
este: prin moarte, viaţa omului se înveşniceşte.. Desigur, ideea
este veche şi statornică în universul gândirii umane, intenţia lui
I.N.O. nefiind alta decât a o susţine prin alte noi exemple,
culese din propria preocupare de mânuitor al condeiului.
Activitatea de jurnalist este o pasiune veche în cazu
cazul
lui Ion N. Oprea. Mi-ll amintesc de prin anii 60, pe când
intrasem şi eu în frontul gazetarilor. După 1989, însă,
neliniştile şi atracţiile gazetarului s-au
au amplificat, pătrunzând în
universul ispititor şi mirabil al literaturii, mai cu seamă pe
partea istorico-memorialistică
memorialistică a acesteia. Punându
Punându-le în cârca
celor vrea 60 de ani de muncă, autorul însuşi îşi bine rânduieşte
eforturile, asemenea celui ce-şi
şi adună roadele câmpului. Într-o
Într
sumară socoteală aritmetică, am băgat de seamă că Ion N.
Oprea – lăsat
sat , până în prezent, pe drumurile scrisului, are vreo
30 de titluri de volum – urme lăsate de el pentru posteritate. Se
pot alătura aici şi cele vreo zece cărţi scrise în colaborare,
precum şi zecile de articole, pe diverse teme, publicate într
într-un
număr impresionant de ziare şi reviste. Dacă punem în balanţă
şi referinţele unui impresionant număr de autori, care au în
vedere lucrările lui I.N.O., putem trage concluzia că urmele
despre care scriu se înscriu în categoria celor perene. Care nu se
vor şterge,
e, nici prin ploaie, nici prin zăpadă, nici prin vânt. Şi,
sper, nici prin indiferenta ignoranţă a oamenilor…Poate sub
semnul acestui destin, poate nu, Ion N. Oprea se destăinuie –
nu chiar la modul direct – recunoscând că „Naiv la întâmplările
vieţii, dar
ar intoxicat de strâns suferinţe ca să probeze că părinţii
şi rudele nu sunt aşa şi aşa” (…) „Asta-mi
mi rămân” am intitulat
volumul de faţă, cu referinţe despre mine ca autor… şi cărţile
mele, referinţe care cuprinzând opinii elogioase, asemănătoare
cu ale referenţilor-scriitori…”
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Din acelaşi „În loc de prefaţă”, am reţinut bucuria
rodului împlinit şi cules gospodăreşte de autor, dar şi umbra de
nemulţumire determinată de „tratamentul” ce i s-a
s aplicat, nu
doar de cei ce „administrează” Uniunea Scriitorilor din
România, dar şi cei ce păstoresc Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România (dacă acesta o mai fi fiind numele
actual de botez al acestei grupări, în bună măsură compusă din
amatori… veritabili. Ca şi cea de mai sus, scriitoricească, de
altfel. Remarcă
rcă Nicolae Busuioc, în intervenţia sa din această
carte: „La I.N.O. timpul doare şi irită” – „Un paradox constatat
în zilele noastre pe care-ll simţim că funcţionează din plin şi noi
nu ştim ce atitudine să luăm, mai exact rămânem indiferenţi.
Paradoxul este
ste că se tot aminteşte de valorile morale într
într-o lume
uluitoare, care lume prin însăşi structura ei anulează tocmai
valorile”.
Ilustrativ pentru preocupările întru ale scrisului ale lui
Ion N. Oprea, dar şi pentru raporturile lui cu ceilalţi, îndeosebi
oameni de valoare, morală în primul rând, este şi Mini
Mini-jurnalul
cuprins în această carte. De unde se vede că pe autor îl
interesează părerile altora despre propriile isprăvi, dar doreşte să
se pronunţe şi el în privinţa celor pe care i-a
i cunoscut şi preţuit.
De unde se poate înţelege că urmele lăsate de oameni valoroşi
se întâlnesc într-oo admirabilă armonie. Cu toate că implică o
perioadă scurtă (1 august 2010-11
11 februarie 2011), însemnările
sunt doldora de informaţii, pertinente comentarii, emoţionante
trăiri, substanţiale idei).
Mai toate scrierile lui Ion N. Oprea emană, printre
altele, şi un spirit polemic. Acesta are, însă, o motivaţie pe
care nimeni nu o poate contesta: afirmarea valorii. Tocmai
pentru a susţine această generoasă şi nobilă idee, autorul
apelează la personalităţi în măsură să--i susţină demersul. Nume
precum cele ale profesorilor universitari acad. Constantin D.
Dimoftache (C. D. Zeletin), preşedinte de onoare a Academiei
Române şi a Societăţii literare Academia bârlădeană, acad.
Constantin Romanescu şi profesorul univ. dr. ing. Mandache
Leocov, prof. dr. ing. Dumitru D. Rădăuceanu din Iaşi,
profesorilor universitari dr. ing. Florin Păncescu, dr. Mihai
Ghiur, medic, din Bucureşti, profesorului Emanoil R. Datcu,
din Sibiu, prof. univ. Ion Popescu-Sireteanu
Sireteanu din Piteşti, prof.
univ. Ioan Dănilă din Bacău, profesorului Gheorghe Clapa, din
Bârlad, profesorului Petru Bejinariu, rectorul Universităţii
Populare „Ion Nistor” din Rădăuţi, prof. Traian Nistiriuc
NistiriucIvanciu, din Câmpulung-Moldovenesc,
venesc, profesorului dr. inginer
Avram D. Tudosie, din Huşi, generalilor de brigadă ® doctor
Gheorghe Creţu şi prof. univ. dr. Constantin Niţu, din
Bucureşti. Marian Malciu, scriitor, vicepreşedinte al Filialei Olt
al Ligii scriitorilor români din zonă, me
medicul şi poetul Ion
Hurjui, Iaşi, şi, nu în cele din urmă, criticul şi istoricul literar
Nicolae Busuioc, din Iaşi, poetul şi prozatorul Emilian Marcu,
din Iaşi. actualitatea acestui demers este cu atât mai prezentă cu
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cât, din nenorocire, identitatea naţiunii
unii române se află într
într-o
profundă ceaţă, produs de maximă toxicitate în viaţa politică de
ieri, de azi, şi, mă tem, de mâine, faţă de care, Ion N. Oprea, şi
în calitate de gazetar, rămâne un luptător. Dacă mai există
Statul român, dacă instituţiile sale de cultură nu ss-ar afla în
dizolvare provocată, de starea buimacă şi mult dăunătoare
sănătăţii morale a dezmăţului politic, dacă bărbaţi de înaltă
ţinută intelectuală şi umană s-ar preface în port-drapelul
drapelul salvării
valorilor naţionale (de toate felurile) imaginea României nu ar
mai semăna cu un chip năpădit de lacrimi din nefericire, însă,
am devenit prea comozi şi prea grijulii cu propria piele. „Să
vină alţii să-şi
şi asume cutezanţa, că eu…” Prin „alţii” îi
înţelegem pe cei mai în puteri, pe tineri, adică.
ă. Dar, mă întorc şi
spun: parcă tinerii noştri au mai murit o dată, pentru ca noi să ne
orânduim în chip gospodăresc existenţa. Şi ce s-a
s ales din
sângele vărsat, din vieţile sacrificate? Noi, cei… salvaţi, ce am
reuşit să facem din propriile noastre vieţi?
ţi? A mea este vina; a ta
este vina; a noastră este vina! Peste creaţia divină ss-a suprapus
lucrarea diavolului, iar noi ne împăcăm cu situaţia şi sperăm în
neştire ca negrul diavolului să se prefacă în cenuşiu. Că în alb
oricum nu se poate, deocamdată…
Acesta, cred eu, este îndemnul şi sensul scrierilor lui
Ion N. Oprea, scrutând năpădit de actualitatea deprimantă, dar
care nu se lasă pradă disperării. El se dăruie în continuare
înaltului său crez, iar eu am ferma convingere că urmele sale nu
se vor şterge
erge odată cu curgerea vremii. Uitarea îl va ocoli.

Eminescu şi „părintele istoriei”

Herodot şi recomanda studenţilor săi aprofundarea operei
acestuia.
Bun cunoscător
or al manuscriselor eminesciene, în care
încerca să urmărească un „jurnal al formării intelectuale şi al
lărgirii orizontului ştiinţific”, academicianul Dimitrie
Vatamaniuc dezvăluie, în acest laborator de creaţie, numeroase
întoarceri în timp la „părintelee istoriei”.
Pornind de la cunoscutele versuri din Scrisoarea III:
„Împăraţi pe care lumea nu putea să-ii mai încapă
Au venit şi-n ţara noastră de-au
au cerut pământ şi apă”,
apă
Dimitrie Murăraşu observa că acestea „îşi capătă deplinul lor
înţeles numai pentru cei care îl cunosc pe Herodot”, iar „în
Mureşanu şi în Gemenii, sunt amănunte care vin de la istoricul
grec, după cum în Scrisoarea III, alăturând vârste separate de
milenii, Eminescu foloseşte pe Herodot şi pe Hammer spre a-şi
a
exprima concepţia despre istorie”.
Mitropolitul Bartolomeu Anania, singurul traducător
integral al Bibliei în limba română şi autorul unui ”Imn
”Imn-Acatist
închinat Eminescului”, considera că Eminescu ar fi preluat
sintagma „pământ şi apă” din lectura Bibliei de la Bucureşti („a
lui Şerban Cantacuzino” – 1688). Nu e nevoie să avem calităţi
de rabin pentru a da dreptate fiecăruia dintre ultimii doi
cercetători. Biblia de la Bucureşti a fost tradusă după textul
Vechiului şi Noului Testament, ambele scrise în greaca
elenistică, influenţată
tă puternic nu numai de poemele homerice
şi de scrierile lui Platon şi Aristotel, ci şi de limbajul ştiinţific şi
de viziunea sistemică a lui Herodot.

Mihai POPESCU - București
Bucure
„Aceeaşi pasiune de cunoaştere l-aa îndreptat deopotr
deopotrivă
şi spre aprofundarea lui Herodot, pe care-l
care pătrunde, am
putea spune, tot atât de amănunţit cât şi pe Platon.”
Dimitrie Murăraşu Mihai Eminescu. Viaţa şi Opera (1983)

Atât prietenii şi cunoscuţii, cât şi cercetătorii vieţii
şi operei lui Mihaii Eminescu au remarcat solida sa cultură
istorică, din străvechime până la evenimentele politice
contemporane lui, iar condeiul său de ziarist „angajat
politic” făcea adeseori apel la autoritatea „informaţiilor”
transmise de Herodot, cu peste două milenii în urmă.
n lucrarea Opera lui Mihai Eminescu,, George Călinescu face
peste zece trimiteri la Herodot, la poezia cu temă
cosmogonică şi istorică (Egipetul, Memento mori
mori, Gemenii,
Sarmis, Rugăciunea unui dac etc.), la proză ((Avatarurile
faraonului Tlà), dar şi la fundalul cultural eminescian, îndeosebi
la notiţele luate la cursurile marelui orientalist şi egiptolog Karl
Richard Lepsius (1814-1884),
1884), care călătorise pe urmele lui
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De fapt, Istoriile lui Herodot au circulat în spaţiul
cultural românesc atât în copii greceşti, cât şi îîn traduceri
româneşti (cea descoperită de N. Iorga la mănăstirea Coşula,
din judeţul Botoşani – la circa 25 km de Ipoteşti, tradusă pe la
1645 şi tipărită la Vălenii de Munte, în 1909), iar Eminescu a
consultat ediţii greceşti, germane (ediţia critică a lui
l Stein,
Berlin, 1869) şi româneşti (traducerea lui Alexandru Gr. Şuţu.
Bucureşti, 1879).
Nu ştim dacă Eminescu învăţase despre Herodot la
cursurile de limba greacă de la Gimnaziul German din Cernăuţi,
dar în acelaşi număr din revista Familia (II, 17/29 iulie 1866) în
care apare, pe prima pagină, poemul eminescian „„Din
străinătate”,
”, V. Ronta Buticescu începe publicarea unui studiu
despre „Datinile poporului român”, în care face referire la ...
Erodot! Este foarte puţin probabil ca biblioteca lui Aron
Pumnul
ul (pe care Eminescu a cunoscut-o
cunoscut şi a gestionat-o un
timp, ca bibliotecar) sau biblioteca Societăţii România Jună din
Viena (al cărei bibliotecar a fost Eminescu) să fi avut vreo ediţie
a lui Herodot. În schimb, avem o mărturie scrisă că o ediţie în
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limba greacă, tipărită la Atena, în 1836, a Istoriilor lui Herodot,
existentă în colecţiile „Bibliotecei Centrale” din Iaşi, figura în
lista depusă de D. Petrino la dosarul privind darea în judecată a
lui Eminescu, după demiterea de la conducerea instituţiei.
Mai târziu, ca redactor la ziarul Timpul (VI, nr. 9,
14/26 ianuarie 1881), Eminescu amintea, cu regret, că teza de
doctorat „Plutarchus cum Herodoto et Thucydide comparatur
quod ad historicam rationem attinet” (Paris, Hachette, 1874),
semnată de profesorul român Ioan Crăciunescu, de la Şcoala
Normală Superioară din Bucureşti, fusese scrisă de fapt de
profesorul Aderer de la „Clarlemagne, maestru de conferinţe la
St. Barbe”. Nici Eminescu nu suporta plagiatorii.
Cele mai multe referiri la Herodot apar în articolele
politice ale lui Eminescu, îndeosebi în cele referitoare la
evenimentele ulterioare Războiului pentru independenţă
(alipirea Dobrogei, răpirea de către Rusia a părţii de sud a
Basarabiei, existenţa unei albii a Dunării între Cernavodă şi
Constanţa etc.): „Într-adevăr, încă în vremea lui Herodot,
Dobrogea era stăpânită de geţi cari, îngemănaţi într-un singur
stat cu dacii, ţineau amândouă malurile Dunării...” (Anexarea
Dobrogei, în: Timpul, 19 august 1878).
Scriind despre „infrastructura” României din vremea
lui, mai exact despre starea jalnică a drumului de la Iaşi la
Vaslui (prin Socola), Eminescu propunea sarcastic: „Dar să
lăsăm aceste formaţiuni geografice pe seama unui Herodot al
viitorului...”
Dintre contemporanii lui Eminescu, probabil doar
Nicolae Densuşianu evoca mai des în scrierile sale
consemnările despre strămoşii noştri ale „părintelui istoriei”.
Însă dincolo de referirile directe la Istoriile lui
Herodot, în opera eminesciană putem trăi atmosfera fascinantă a
descoperirii unor lumi noi. Dacă Cicero îl numise, acum două
mii de ani, „părintele istoriei”, Herodot ar putea fi revendicat
drept „părinte fondator” şi de alte discipline ştiinţifice,
conturate abia în secolul XIX, cum ar fi antropologia, etnologia
şi etnografia. Plutarh şi alţi biografi antici, medievali,
renascentişti, moderni şi contemporani nouă, ne dezvăluie că
Herodot din Halicarnas (490-430 î. Hr. sau 484-425 î. Hr.) şi-a
dedicat viaţa lecturilor şi călătoriilor. Era un mare admirator al
lui Homer, dar şi al lui Hesiod, Sappho, Esop sau Pindar.
Iubitor de teatru, Herodot urmărea spectacolele publice ale
pieselor lui Eschil, Euripide şi Sofocle, cu care era
contemporan, ultimii doi fiind chiar din aceeaşi generaţie
literară. Plutarh aminteşte că viitorul general şi scriitor militar
Tucidide, copil fiind, a fost impresionat „până la lacrimi” de
lecturile publice ţinute de Herodot, iar Sofocle însuşi i-ar fi
închinat un poem. Prin Istoriile sale, Herodot a conciliat
tendinţele divergente din gândirea şi literatura grecilor de
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pretutindeni, contribuind decisiv la conştientizarea identităţii lor
etnice, dar mai ales la formarea şi la promovarea limbii literare
eline, unul din vehiculele majore ale culturii elenistice. Atunci
când cei şaptezeci de învăţaţi evrei (Septuaginta - LXX), au
tradus, pentru Ptolemeu II (285-247 î. Hr.) şi pentru Biblioteca
din Alexandria, Vechiul Testament din limba ebraică în elină, ei
au utilizat cuvinte, expresii şi alte mijloace lingvistice şi
stilistice ale marilor scriitori elini, printre care Herodot era la
loc de cinste. Astfel putem înţelege de ce Biblia de la Bucureşti,
tradusă în limba română după Septuaginta, din porunca
domnitorului Şerban Cantacuzino, dar apărută, ca semn de bun
augur, în primele luni ale domniei lui Constantin Brâncoveanu,
poate fi socotită o sursă autentică a expresiei „au cerut pământ
şi apă”, cu întreaga ei bogăţie simbolistică.
Atunci când am ajuns la primele cataracte ale Nilului,
până unde călătorise Herodot şi, pe urmele sale, Lepsius,
purtam la îndemână fragmentul eminescian din Memento mori
(publicat şi separat, sub titlul Egipetul), în care era descrisă
călătoria pe Nil, şi am rămas uimit cât de viu şi de autentic era
surprins acel straniu „Egipet”, pe care Herodot îl fixase lapidar
în sintagma „dar al Nilului”, fără ca Eminescu să fi călătorit
vreodată în Egipt.
În proză, în încercările dramatice, în marile sale
poeme epice, în poezia lirică, ba chiar şi în poezia de dragoste,
se simt ecourile lui Herodot:
„Piramidele-nvechite
urcă-n cer vârful lor mare.
Nu căta în depărtare
Fericirea ta, iubite!

Oratorul improvizat din Împărat şi proletar îşi
îndeamnă ascultătorii, „copii săraci şi sceptici ai plebei
proletare”:
Zidiţi din dărmăture gigantici piramide
Ca un memento mori pe al istoriei plan.
Aceasta este arta ce sufletul deschide
Naintea veciniciei, nu corpul gol ce râde...

Simbolul piramidei apare în poeme de facturi foarte
diferite, cum ar fi Îmbătrânit e sufletul din mine sau Cu gândiri
şi cu imagini.
Însă poate cel mai concludent exemplu al preluării
spiritului şi nu doar al literei Istoriilor lui Herodot este cazul
reginei Tomiris, căreia Congresul Internaţional de Dacologie i-a
închinat ediţia a opta (2007). Herodot consemnează, în Cartea
Întâi – „Clio”, cauzele şi desfăşurarea conflictului dintre regina
văduvă a masageţilor, Tomiris, şi Cyrus cel Mare, întemeietorul
Imperiul Persan. Eminescu alege o perioadă anterioară acelui
conflict, plămădind, între anii 1875-1882, peste treizeci de
variante poetice ale poemelor Sarmis şi Gemenii, având ca
personaj principal pe Tomiris, văzută ca ideal al virtuţilor
feminine manifestate de strămoşii noştri, ceea ce îl îndreptăţea
pe cercetătorul ieşean Dan Mănucă să afirme că personajul
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Cătălina din Luceafărul şi Tomiris din ciclul Sarmis
Sarmis-Gemenii
sunt „arhetipuri în jurul cărora se construieşte”.
La fel de flexibil şi de profund sunt prelucrate poetic şi
dramatic consemnările lui Herodot despre Zamolxis, care
devine Zamolxe la Eminescu.

Dacă proveneai din medii avute, cel burghezburghez
orășenesc, rural (chiaburii), dacă rudele,
ele, părinții
părin ori solicitantul
însuși
și făcuse orice fel de politică în calitate de simplu membru
de partid, ori demnitar sau chiar numai simpatizant, cam orice
șansă îți era distrusă în societatea acelor ani. Tatăl scriitorului,

Aşa cum transcria traducerea cunoscutului pasaj despre
traci din Istoriile lui
ui Herodot, între notiţele luate la cursurile lui
Lepsius, alegerea şi traducerea celebrului fragment din Horaţiu,
privind perenitatea operelor literare scrise, îi prilejuieşte lui
Eminescu o revenire la simbolistica piramidei, atât de dragă lui
Herodot:

fiind demnitar țărănist a fost
st „pedepsit” cu închisoarea.

Mi-am zidit monument, decât acel de fier
Mult mai trainic şi înalt ca piramizi cereşti;
Ploaia nu-l va mânca, nici Aquilonul slab,
Nici al anilor şir, vremile cari fug.
Nu de tot voi muri, partea mai bună a mea
Va scăpa de mormânt...

obligă să scrie, nu autobiografia ci autobiografii. Spre norocul

Olăreanu, fiul, trebuia să își
și facă un fel de joc pe sârmă,
echilibrându-se
se cu autobiografii variate în nevoia de a ob
obține un
loc de muncă. Copil crescut într-oo societate liberă, tânăr și apoi
matur, trebuie să trăiască într-o societate totalitară. Nevoia îl

tânărului Olăreanu aceste variante ale vie
vieții lui nu i-au adus
neplăceri, poate și pentru că posturile vizate erau absolut
modeste și pe de altă parte el însușii avusese grijă să facă și ceva
activitate revoluționară,
ționară, comunistă care să-l
să plaseze mai bine în

Jurnalul unui scriitor hușean
șean
Elena BURLACU – Huși

ochii de cerber al noilor autorități.
Spre șansa și onoarea lui, prostiile comuniste nu i-au
i
atins spiritul, nu s-aa molipsit de egalitarismul, intoleranța,
intoleran ura,

În adolescență,
ță, jurnalul reprezenta locul în care
gândurile respirau aerul de libertate, unde poți
ți fi sincer, unic.

întunecimea, ilogica, îngustimea ce stăpânea creierele și inimile
celor ce ajunseseră „puternicii zilei”.

El, jurnalul, îți
ți dădea puterea de a nu abandona idealurile
indiferent de obstacolele vieții.

Pentru scriitorul hușean
șean prin naștere și târgoviștean
prin adopție, jurnalul „n-aa avut niciodată importan
importanța aproape

Jurnalul pansa și vindeca aripile frânte, te oprea de la
compromisuri, de la resemnare. Dar oare toate jurnalele au avut
viață
ță lungă? Au fost dezvăluite, motivate, împărtășite, explicate,
publicate? De cine se ascunde sufletul,
fletul, de ceva sau caută doar
împlinirea, desăvârșirea,
șirea, construită prin atingerea cernelei pe
hârtie? Se așteaptă
șteaptă să găsim toate proiectele, schimbările,

mistică” pe care i-o acordauu Radu Petrescu și Mircea Horia
Simionescu. Cei trei prieteni au pasiunea comună pentru
însemnarea zilnică, jurnalul fiind „oo machetă a universului”. „
La vremea când a fost scris (...), autorul și bunii săi prieteni
credeau într-o stea a lor, Serifona, a cărei strălucire o văd numai
ei, prietenii devotați ai literaturii”. 1

traseele unei lumi perfecte? De ce în jurnal solu
soluțiile sunt mai
simplu de aplicat?

Jurnalul reprezintă aproape o emblemă a Școlii de la
Târgoviște,
ște, pentru Radu Petrescu fiind „aproape singura carte

Jurnalul te acceptă
ptă în paginile sale imediat, este
suficient să înșiruiezi
șiruiezi evenimente și dorințe, având astfel
senzația
ția de a fi părtaș la suferința și frământarea ta, iluzia de a fi
cel mai bun prieten.
Unii cercetători, într-oo viziune idealistă, consideră că
mama este cea care ar trebui să fie „jurnalul” adolescentului.
Însă, pentru tânărul Costache Olăreanu,, simpla scrisoare
adresată mamei trebuia scrisă în număr limitat și codificată.

p. 169

care merită să fie scrisă, căreia îi dăruiești
dăruie întreaga existență”. 2
Acești
ști tineri scriitori au publicat destul de târziu, după
vârsta de patruzeci de ani, nu din rațiuni
țiuni estetice, ci pentru că
„erau scârbiți
ți de la început de regimul comunist și de
producțiile
țiile realismului socialist”. Pentru ei jurnalul este „un fel
1 Mihai Dragolea, În exercitiul ficțiunii:
țiunii: eseuri despre şcoala de la Târgovişte.
Târgovişt Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1992, p. 81
2 Mircea Bențea. Farmecul discret al autoreflexivității
ții. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p.
238
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de debara ca și romanul, astfel situată însă, în care nu intră decât

principiul vaselor comunicante, la nivelul ansamblului operei,

cei care au plăcerea de a răscoli prin multe lucruri anodine până

jurnalele putând fi judecate prin prisma romanelor şi invers.

să ajungă la unicul obiect prețios”. 1

Acest lucru e posibil dat fiind faptul că personajul din
naraţiunea diaristică (a jurnalului)
i) vorbeşte uneori cu vocea

Analiza jurnalului se dovedeşte importantă pentru
înţelegerea celorlalte opere ale scriitorului hușean.
șean. Cercetarea
jurnalului debutează cu o parte teoretică despre jurnal, pentru a
putea observa, în ce proporție
ție opera lui C. Olăreanu respectă
modelul jurnalului clasic.
Jurnalul lui Olăreanu este analizat în contextul în care
acesta se dezvoltă, respectiv în cadrul „Școlii
Școlii de la Târgovişte”,
fiind una dintre preocupările esențiale
țiale ale membrilor ce
formează „Școala”...
Jurnalele celor trei prieteni, sunt cel mai adesea,
jurnale ale scrierii unor cărți de ficțiune.

eroilor de roman şi că, printr-oo mişcare de 180º, aceştia, la
rândul lor, împrumută din replicile scriitorului, din modul său
de a percepe lumea şi viaţa, raportul cu literatura, din modestia
şi sinceritatea lui, din alegerea sa de a trăi sau a-şi
a prelungi
existenţa în paginile cărţii, de a se salva de platitudinea
cotidianului prin bucuria confesiunii în faţa foii albe.
Jurnalele reprezintă şi un ghid de lectură; ele preced ori
simt o prelungire a romanelor pe care le completeaz
completează, le explică
sau le continuă.
Multe din notele din jurnal privitoare la scriitură sau la
pictură trec în studii riguroase, dar şi în romane, opera

„Ucenic la clasici”, al treilea
ilea volum în ordinea

constituindu-se
se în urmă ca un tot, cu acelaşi parfum, al unui

apariţiilor, (după „Vedere din balcon” şi „Confesiuni paralele”)

timp trecut, ireversibil, a cărei rememorare eeste un câştig pentru

este lucrarea care îl consacră definitiv, ca prozator, fiind

posteritate, savoare şi balsam pentru urmaşi.

premiată cu Premiul Uniunii Scriitorilor pe anul 1979, an în
care o şi donează Bibliotecii municipale „Mihai Ralea” din
Huşi, oraş de care îl leagă cele mai amare, dar şi cele mai
duioase amintiri din perioada petrecută aici.
Ca structură, cartea cuprinde două părţi:
Partea I – „Jurnalul”, cu referire la perioada 1949-1953;
1949
Partea a - II - a – „Portrete şi alte scrieri”.
Senzaţia de unitate pe care o respiră opera lui Costache
Olăreanu în integralitatea ei este dată de omniprezenţa
autobiograficului, întâlnit în egală măsură în romane, dar şi în
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110 ani de la nașterea
șterea lui RADU GYR,
marele poet creştin şi dizident
anticomunist
ticomunist
Petre Laurențiu

jurnal, confiscând exteriorul pe care, printr-oo alchimie numai de
el ştiută, folosind o „gramatică” proprie, îl încorporează perfect
autobiograficului (resimţit organic în demersul lirico-epic)
lirico
și
naraţiunii autoreferenţiale a scriitorului moldovean.
Cu uşurinţă, şi la C. Olăreanu ca şi în cazul altor
membri ai „Şcolii”, cum
um ar fi Radu Petrescu, se poate aplica

1 Radu Petrescu. Părul Berenicei.. Editura: Cartea Românească, Bucureşti, 1981, p.135
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Se împlinesc 110 de ani de la naşterea Radu Gyr,
pseudonimul lui Radu Demetrescu, „poetul
etul temniţelor”, cel
care este nedrept cunoscut doar pentru cutremurătoarele
versuri din „Ridica-te, Gheorghe, ridica-te,
te, Ioane!”.

P

otrivit unui material din publicaţia
icaţia Lumina
Lumina, „în 1937
a fost închis prima oară în lagărele din timpul dictaturii
carliste. În 1941 a fost condamnat la 12 ani închisoare
corecţională, sub Antonescu. Apoi a fost trimis forţat pe front
într-oo unitate activă, iar după aceasta, din nou are
arestat, dus în
penitenciarul Braşov, eliberat şi trimis din nou pe front. Între
1942 şi 1943 a fost dus în lagărul de la Târgu-Ji
Jiu, iar în 1944,
condamnat cu lotul ziariştilor la 12 ani de detenţie riguroasă.
Când ar fi beneficiat de un decret de graţiere, i s-a deschis un
nou proces la Tribunalul Militar Regional, o reeditare a
procesului din 1941 din timpul lui Antonescu, şi abia în 1956 a
fost eliberat. La scurt timp a fost din nou arestat, iar în 1958 a
fost condamnat la moarte, pedeapsă comutată la 25 de ani de
muncă silnică, capăt de acuzare fiind poezia „Ridică-te,
„Ridică
Gheorghe, ridică-te,
te, Ioane!“. A fost eliberat în 1964. A murit la
29 aprilie 1975, cu sufletul împăcat, iertându-ii pe cei care l-au
l
făcut să sufere”. Mărturia mitropolitului Bartolomeu Anania
despre suferinţele lui Radu Gyr.
ANTITEZE
N-ai dezmierda, de n-ai şti să blestemi,
Surâd numai acei care suspină,
De n-ai fi râs, n-ai fi ştiut să gemi,
De n-ai fi plâns, n-ai duce-n ochi lumină.
Şi dacă singur rana nu-ţi legai,
Cu mâna ta n-ai unge răni străine,
N-ai jindui după un colţ de rai,
De n-ai purta un strop de iad în tine.
Şi nu te-nalţi în slăvi, dacă nu cazi
Cu fruntea grea în pulberea amară,
Iar dacă-nvii în zâmbetul de azi,
E c-ai murit în lacrima de-aseară.
IISUS ÎN CELULĂ
Azi noapte Iisus mi-a intrat in celula.
O, ce trist si ce-nalt părea Crist !
Luna venea dupa El, în celula
Si-L facea mai înalt și mai trist.
Mâinile Lui păreau crini pe morminte,
Ochii adânci ca nişte păduri.
Luna-L bătea cu argint pe vestminte
Argintându-I pe mâini vechi spărturi.
Uimit am sărit de sub pătură sura:
– De unde vii, Doamne, din ce veac ?
Iisus a dus lin un deget la gură
Şi mi-a făcut semn ca să tac.
S-a aşezat lângă mine pe rogojină:
– Pune-mi pe răni mâna ta !
Pe glezne-avea urme de cuie şi rugina
Parcă purtase lanţuri cândva.
Oftând şi-a întins truditele oase
Pe rogojina mea cu libărci.
Luna lumină, dar zăbrelele groase
Lungeau pe zăpadă Lui, vărgi.
Părea celula munte, părea Căpăţână
Şi mişunau păduchi şi guzgani.
Am simţit cum îmi cade capul pe mână
Şi-am adormit o mie de ani…
Când m-am deşteptat din afunda genuna,
Miroseau paiele a trandafiri.
Eram în celulă şi era lună,
Numai Iisus nu era nicăiri…
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Am întins braţele, nimeni, tăcere.
Am întrebat zidul: nici un răspuns !
Doar razele reci, ascutite-n unghere,
Cu suliţa lor m-au străpuns…
- Unde eşti, Doamne ? Am urlat la zăbrele.
Din luna venea fum de căţui…
M-am pipăit… şi pe mâinile mele,
Am găsit urmele cuielor Lui.

Gândirea negativă îţi “otrăveşte” corpul
Apărut recent în revistă medicală The Lancet, un
studiu efectuat de cercetătorii din San Diego a implicat
analiza registrelor de deces a aproximat
aproximativ 30.000 chineziamericani, comparate cu peste 400.000
000 ale unor persoane de
rasă albă aleşi aleatoriu.

A

u descoperit că persoanele de origine chinez
chinezoamericană,, dar nu albi, mor mult mai devreme decât
limita normală (cu până la 5 ani) dacă suferă de vreo
boală şi se nasc într-un
un an despre care astrologia şi medicină
chineză cred că este de rău augur.
Cercetătorii au descoperit că şansele de deces ale celor de
origini chinezo-americane
americane erau cu atât mai mari cu cât aceştia
erau mai ataşaţi de tradiţiile chinezeşti.
zeşti. La o examinare mai
atentă au concluzionat că reducerea speranţei de viaţă nu poate
fi explicată de factorii genetici, stilul de viaţă sau
comportamentele pacienţilor, abilitatea doctorilor sau alte
variabile.
americani mureau mai repede?
Atunci de ce chinezii-americani
Cercetătorii au concluzionat că era vorbă nu de genele lor, ci de
convingerile lor.. Ei credeau că vor muri de tineri pentru că aşa
stabiliseră stelele. Convingerile lor negative le-au scurtat viaţa.
Dar nu numai chinezii americani au temeri legate
leg
de viaţa lor
care le influenţează starea de sănătate. Un studiu a arătat că
79% dintre studenţii la medicină încep să manifeste simptome
ale unor boli pe care le studiază. Pentru că încep să se
îngrijoreze că se vor îmbolnăvi, corpul lor se conformează
conformează,
îmbolnăvindu-se cu adevărat.
În funcţie de bolile pe care le studiază, memorand simptomele
şi procesele patologice care pot duce la boli dintre cele mai
variate—de
de la porfiria la febra Dengue, osteogeneza imperfectă
sau narcolepsie, studenţii pot trăi senzaţia
nzaţia că ei înşişi
înşiş manifestă
simptomele respective şi se pot autodiagnostica cu afecţiuni
dintre cele mai variate.
La o clinică unde studenţii făceau practică, asistentele şi medicii
care lucrau în instituţia respectivă nu au fost deloc surprinşi să
vadă cum, rând pe rând, aceştia se plângeau de diverse
simptome ale unor boli pe care le studiau la acel moment. Ei au
mărturisit că acest lucru se întâmplă de ani de zile şi chiar
găsiseră un nume pentru sindromul respectiv: ““medstudentitis,”
sau, cu alte cuvinte,
nte, “boala studentului la medicină.”
Gândurile tale te pot îmbolnăvi
Fie că eşti chinez-american,
american, student la medicină sau vedeta
precum Angelina Jolie, care a fost indusă în eroare de o
prognoză nefericită sau un risc crescut de boală, sau doar o
persoană care şi-aa hrănit subconştientul din copilărie cu
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convingeri limitative precum “Sunt
Sunt o persoană bolnăvicioasă
bolnăvicioasă”
sau “În
În familia mea ne îmbolnăvim de cancer,”
cancer dacă îţi
concentrezi atenţia asupra bolilor, ştiinţa demonstrează că îţi
predispui singur corpul laa îmbolnăvire. Nici să deţii prea multe
informaţii despre ce se poate întâmpla rău în corpul tău nu fac
bine. Cu cât eşti mai atent la modurile infinite în care corpul tău
poate ceda în faţa unei afecţiuni sau boli, cu atât eşti mai
predispus să manifeşti simptomele asociate cu acestea.
Dacă efectul placebo demonstrează că prin gândire pozitivă,
aşteptări pozitive, speranţă şi grija competentă te poţ
poţi vindeca,
efectul placebo
cebo demonstrează efectele fiziologice pe care
gândurile negative, teamă, anxietatea şi ceea ce Martin
Seligman denumeşte “neajutorarea învăţată” le pot avea.
Aceste emoţii negative declanşează nucleul amigdalian din
sistemul limbic al creierului, care transmite mesajul de alertă
activând reacţia de “luptă sau fugi” specifică unui stimul de
stres. Când sistemul nervos este în faza de “luptă sau fugi,”
mecanismele naturale de auto-vindecare
vindecare ale corpului nu
funcţionează adecvat, iar corpul este predispus bolilor. Şi toate
acestea datorită propriilor tale gânduri.
Cât (şi mai ales cum) crezi că vei trăi?
Vestea bună este că dacă îţi modifici gândurile, îţi poţi influenţa
şi sănătatea! Becca Levy a studiat modul în care convingerea
proprie despre longevitate ne afectează speranţa de viaţă. Ce a
descoperit? Iată secretul: cei care trăiesc cel mai mult sunt cei
care cred că vor trăi cel mai mult.
Desigur că gândurile pozitive nu reprezintă unicul factor de
influenţă. Se mai întâmpla accidente, apar factori genetici care
ne pot influenţa cursul vieţii şi al sănătăţii, lucruri rele se pot
întâmpla oamenilor
enilor buni, care au gânduri pozitive. Însă studiile
arată că, în ciuda acestor evenimente neprevăzute, ceea ce
gândim, în special dacă o facem cu teamă, tinde să devină
realitate, pentru că gândurile negative stimulează producţia de
cortizol şi epinefrina în corp, în timp ce gândurile pozitive ne
relaxează sistemul nervos şi permite corpului să se vindece.
Eşti stăpânul propriilor tale gânduri
Sigur nu vei înghiţi o pastilă dintr-oo cutie de otravă, dar ori de
câte ori ai gânduri negative despre sănătatea ta, îţi poţi otrăvi
corpul cu hormoni de stres care dezactivează mecanismele
naturale de auto-vindecare
vindecare ale corpului. Tu eşti stăpânul
propriilor tale gânduri şi răspunderea de a proteja ceea ce
gândeşti îţi revine numai ţie.
Aşadar, ce gânduri alegi pentruu a face bine corpului tău?
http://lissarankin.com/mind-over-medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_students%27_disease

Relaţii toxice.
Cum să renunţi la o relaţie nepotrivită
Sofia DUMITRIU
D
– București
De multe ori te afli în relaţii care nu sunt ceea ce îţi
doreşti şi tu ştii asta. Şi totuşi rămâi. De ce? Toxicitatea
unor astfel de relaţii e acceptată pen
pentru că ascunde o frică
mai mare decât suferinţaa cu care deja te
te-ai obisnuit.
ţi iubeşti partenerul pentru anumite calităţi care te atrag şi pe
de altă parte îl respingi şi suferi din cauza nepotrivirilor
dintre voi doi. Lucrurile pe care le iubeşti te ţin
ţ blocat în
această relaţie. Dar frica de singurătate şi incapacitatea de a-ţi
a
imagina o altfel de iubire, te ţin blocat în obsesia că doar prin
celălalt vei avea parte de anumite lucruri. Pentru că trăieşti
prin procura – te împlineşti prin ceva ce celălalt
celăl
are:
frumuseţe, bani, succes, talent, încredere în sine.

Î

Cel mai adesea întreţii câteva iluzii
1. Partenerul se va schimba dacă vei reuşi să îl faci să înţeleagă
sau să vrea asta. Sau va avea singur o epifanie într-o
într bună zi,
aşa cum în special femeile speră că bărbaţii să le înţeleagă
nemulţumirile fără ca ele să comunice direct şi clar ceea ce îşi
doresc.
2. Încerci să te convingi singur că ceea ce te ţine în relaţie este
suficient şi că nu vei mai găsi asta într--o altă relaţie.
3. Îţi este oricum mai bine în relaţie decât singur.
Raţional, tu probabil ştii că ar trebui să renunţi la relaţii toxice.
Nevoile şi ataşamentele faţă de partener însă te ţin blocat. Eu-l
Eu
tău raţional şi eu-ll tău emoţional au nevoi diferite. Aceste trăiri
conflictuale pot crea în timp depresie, anxietate, atacuri de
panică.
Te vei simţi slab, confuz, şi vei fi dezamăgit de tine însuţi
însuţ că nu
poţi lua hotărârea pe care ştii că ar trebui să o iei. Cu cât petreci
mai mult timp în această nehotărâre, cu atât de dezintegrezi mai
multt ca şi Eu, ca şi imagine de sine, ca şi certitudine a ceea ce
vrei sau a ceea ce îţi face bine.
Cum să depăşeşti aceste grave erori de gândire?
1. Înţelege profund că oamenii se schimbă foarte greu. De
obicei o fac în urma unor suferinţe intense. Foarte greu o fac în
urma certurilor sau reproşurilor. Dacă mergeţi la un
psihoterapeut (bun) există mai multe şanse să negociaţi
diferenţele dintre voi într-un
un compromis satisfăcător. Puţine
cupluri o fac însă.
Deci cel mai probabil nu se va schimba, dacă el/ea nu înţelege
profund că într-adevăr
adevăr greşeşte şi îşi doreşte cu adevărat să
rămână în această relaţie şi să vă fie bine. Uneori însă,
partenerul poate fi chiar dependent de dramă.
Chiar şi dacă îşi doreşte să se schimbe însă, uneori schimbarea
ar trebui să fie
ie foarte mare. Prea mare. Uneori oamenii
evoluează în direcţii diferite într-oo relaţie sau pur şi simplu
efortul de a se schimba în direcţia dorită de partener este mult
prea mare.
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Când intri într-oo relaţie, nu o face cu gândul că se va
schimba. Dintr-un extrovert nu va deveni niciodată introvert, o
persoană zgârcită nu se va metamorfoza niciodată într-o
într
persoană generoasă, un om foarte dezordonat nu va deveni
niciodată obsedat de ordine, la fel cum un filosof sau artist nu
va deveni o persoană foarte pragmatică.
Desigur, vei învăţa să manipulezi şi să şantajezi emoţional
pentru a obţine ceea ce vrei. Lacrimi, ameninţări, gelozii,
controlul prin sex, toate sunt metode la fel de bune temporar şi
de ineficace în final. Şi probabil că vei obţine sporadic, parţ
parţial
şi cu un gust amar în final ceea ce îţi doreşti. Dar cât poţi
continua astfel?
Analizează atent diferenţele dintre voi şi decide cu care poţi trăi
şi cu care nu. Nu te vei putea minţi la nesfârşit.
2. Ceea ce te ţine în relaţie, pe lângă iubirea faţă d
de lucrurile
frumoase din celălalt, sunt şi nişte nevoi sau carenţe din
viaţa ta pe care celălalt ţi le împlineşte.
Pot fi nevoi materiale, nevoia de stătut, confortul emoţional dat
de siguranţa unui partener, alungarea fricii de singurătate. Toate
acestea sunt la fel de puternice, dacă nu chiar mai intense uneori
decât iubirea ce o ai pentru el.
În multe relaţii în care iubirea este hărțuităă de certuri şi
nepotriviri, partenerii rămân datorită ataşamentului creat în
timp, a fricii de a nu pierde în general, şi a fricii de singurătate
şi de necunoscut ce urmează unei despărţiri.
Mulţi se gândesc că mai bine rămân în relaţie până apare
altcineva cu care să înceapă o nouă relaţie.
Probabilitatea ca aceasta să se întâmple este mult mai mică, din
moment ce iluzia relaţiei în care eşti te face să nu simţi atât de
intens nevoia de iubire care te-ar
ar face să depui eforturile
necesare găsirii unui nou partener.
Vei avea uneori zile şi momente bune în relaţia actuală care te
vor face să uiţi problemele reale şi să sperii că poate, poate,
lucrurile se vor rezolva. Cu cât trece mai mult timpul în care te
complaci în relaţie, cu atât îţi va fi mai greu să faci schimbarea.
Atât tu, partnerul şi relaţia vă veţi degrada.
De multe ori însă oamenii preferă să distrugă total iubi
iubirea şi
relaţia în care sunt pentru a putea renunţa într
într-un final la ea,
tocmai pentru că a atins cel mai umilitor nivel posibil. Lupta
dintre cei doi şi reproşurile alternate cu momente sporadice de
tandreţe şi armonie, atât cât a mai rămas, vor crea o dep
dependentă
de partener similară unei dependente de un drog.
Frică de necunoscut şi de singurătate te pot face să te minţi
singur,, fie că nu e atât de rău, fie că nu vei mai găsi pe
altcineva, fie că lucrurile se vor schimba. Mai ales că de multe
ori, pus în fata
ata ultimatumului, disperarea îl va face pe partener
să promită că se va schimba.
Trebuie să înveţi însă să spui nu.
Trebuie să înveţi să nu mai dai o mie de şanse.
Trebuie să înveţi să îţi învingi fricile.
Trebuie să înveţi să te iubeşti suficient de mult ca să vezi că meriţi mai mult
decât o relaţie second hand.
Trebuie să înveţi să nu renunţi la visul tău de iubire.
Trebuie să înveţi să citeşti semnele necesare care îţi spun din timp dacă
partenerul este sau nu este ceea ce tu ai nevoie.
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Trebuie să înveţii să îţi iei forţa şi validarea din surse multiple astfel încât
nevoia de o persoană în viaţa ta să nu fie mai mare decât iubirea faţă de acea
persoană.
Trebuie să înveţi să nu faci compromisuri care te fac nefericit.

Efecte incredibile ale îmbrăţişăr
îmbrăţişărilor asupra
organismului
Potrivit unor studii recente, îmbrăţişările au o serie de
efecte incredibile asupra organismului. Se pare că acest gest
de afecţiune este mult mai important pentru oameni decât
am fi crezut.
- Viaţa sexuală mult mai bună: studiile arată ca partenerii de
cuplu care stau îmbrăţişaţi după sex se simt mai fericiţi şi mai
împliniţi decât ceilalţi.
- Calmează durerile: în timpul îmbrăţişă
îmbrăţişărilor se eliberează
oxitocina în corp şii astfe organismul simte mai puţină durere.
Oxitocina are un rol critic în relaxarea muşchilor astfel starea de
durere fiind mult mai tacită.
- Te feresc de afecţiuni cardiace: Având în vedere că
îmbrăţişările ajută corpul să îşi limiteze stresul, acţionează şi
asupra tensiunii arteriale. Astfel, cu cât stresul
stres este mai mic, cu
atât tensiunea şi afecţiunile cardiace au şanse mai mici să se
întâmple.
- Reduc tensiunea: când pielea unei persoane intră
intr în contact cu
pielea altei persoane
rsoane prin îmbrăţişare, creierul transmite mesajul
de diminuare a cantităţii de cortizol
rtizol eliminate în organism.
Acest hormon este supradenumit şi hormonul stresului şi de
aceea este indicat să fie cât mai puţin eliberat în sânge.

Cercetători în domeniul geneticii
confirmă: practica yoga şi regimul
vegetarian activează «enzima nemuririi»
nem
Cristina GEORGESCU – București
Studii ştiinţifice recente confirmă faptul că practica
yoga şi o dietă naturală, ponderată caloric şi adecvată
structurii proprii reprezintă o reţetă sigură pentru o viaţă
v
sănătoasă şi îndelungată.
eneficiile practicii yoga asupra sănătății
sănătă sunt cunoscute
de mii de ani în Orient, iar la ora actuală Occidentul se
convinge tot mai mult de numeroasele avantaje ale
acesteia. Sute de studii au pus în evidență
eviden
virtuțile
armonizatoare, echilibrante și curative ale tehnicilor yoga
asupra trupului și psihicului ființei umane. Recent, noi
confirmări vin din partea geneticienilor – practica yoga ne
influențează
țează în bine fiecare celulă, chiar la nivelul
cromozomilor!

B

Telomerele și telomeraza – „gardieni” ai cromozomilor
În anul 2009, premiul Nobel pentru medicină şi fiziologie a fost
acordat cercetătorilor americani Elizabeth Blackburn, Carol
Greider si Jack Szostak pentru descoperirea mecanismului de
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protecție al cromozomilor, prin intermediul telomerelor și al
enzimei numită telomerază.
În celulele umane, ADN-ul – purtătorul informației genetice –
este aranjat în 46 de structuri liniare numite cromozomi. Cei trei
oameni de știință americani au descoperit că telomerele,
secvențe aflate la capetele cromozomilor, sunt nişte structuri de
protecţie care au rolul de a împiedica genele din apropierea
capetelor cromozomilor să se degradeze în timpul diviziunilor
celulare. La rândul lor, telomerele se află în grija unei enzime
numită telomerază, responsabilă de întreținerea și de sinteza
lor.
Încă o dată inteligența naturii se arată a fi uimitoare! Capetele
cromozomilor sunt în mod particular expuse accidentelor în
mediul intracelular, iar telomerele le protejează stabilitatea și
mențin nealterată prețioasa informaţie genetică pe durata vieţii
fiecărei celule.
Însă odată cu trecerea timpului şi creşterea numărului de
diviziuni celulare, s-a observat că telomerele se scurtează şi
integritatea lor structurală slăbeşte. Nu doar „stresul”
diviziunilor celulare scurtează telomerele, ci şi bolile, stresul
oxidativ prezent în organism și chiar dieta neadecvată.
Cercetătorii au arătat însă că şi procesul invers, de refacere a
telomerelor, este posibil, prin acțiunea telomerazei.
Aceste descoperiri au suscitat un viu interes, dat fiind că
lungimea telomerelor este considerată un indicator biologic al
tinereții.
Durata vieţii este proportională cu lungimea telomerelor
În noiembrie 2012, revista de specialitate Molecular Ecology,
publica rezultatele unui studiu asupra relației dintre lungimea
telomerelor și durata și calitatea vieții. O echipă de cercetători
condusă de dr. David S. Richardson a arătat că indivizii diferă
radical între ei chiar şi prin modul
în care telomerele se scurtează
odată cu trecerea anilor, iar
prezenţa telomerelor mai scurte,
indiferent de vârstă, este asociată cu
un risc crescut de deces. Lungimea
mai mare a telomerelor este un
indicator mai bun al speranţei de
viaţă decât vârsta prezentă şi poate
fi, de aceea, un indicator al vârstei
biologice, al vârstei reale a
ţesuturilor, cu alte cuvinte, al
gradului de „uzură” sau de
„conservare” a structurilor organismului.
„Telomerele sunt legate de condiţia organismului şi reflectă
istoricul stresului oxidativ care apare pe parcursul duratei de
viaţă. Cu cât eşti mai sănătos cu atât ai telomere mai bune. Dar
este dificil de ştiut dacă aceasta este consecinţa faptului de a fi
sănătos sau o cauză. […] Oxidanţii atacă telomerele. Astfel că
obiceiuri precum fumatul, consumul de alimente procesate,
nenaturale şi punerea trupului sau a minţii în condiţii de stres
extrem au efect de scurtare a telomerelor.” – explică dr.
Richardson.
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Mulţi cercetători în domeniul geneticii afirmă că scurtarea
telomerelor este un semnal de alarmă în ceea ce priveşte riscul
apariței unei game foarte mare de boli cronice, în timp ce
alungirea telomerelor poate ajuta la prevenirea degradării
organismului și chiar la creşterea duratei de viaţă.
Coroborând aceste observații cu influența pe care anumiți
factori ai stilului de viață o au în apariția diferitelor boli și a
cancerului, cercetătorii au mers mai departe, urmărind să
realizeze o conexiune între dimensiunile telomerelor şi stilul de
viaţă.
Practica yoga și o alimetație naturală reîntineresc trupul
O echipă de cercetători de la Universitatea California din San
Francisco (UCSF) şi de la Institutul de Cercetări pentru
Medicina Preventivă din Saulito, California, a realizat două
studii asupra modului în care practica yoga și dieta influențează
lungimea telomerelor şi activitatea telomerazei.
Un prim studiu s-a desfășurat pe o durată de 3 luni, în 2008, și a
implicat un grup de 30 de bărbaţi diagnosticați (prin biopsie) cu
cancer de prostată cu risc scăzut. Pe durata celor trei luni,
participanții la studiu au adoptat o modificare a stilului lor viaţă:
au realizat zilnic exerciții yoga (ASANA-e, PRANAYAMA,
meditaţii), au recurs la o dietă bogată în fructe, legume, cereale
integrale şi săracă în grăsimi şi carbohidraţi saturaţi, şi au
introdus în programul zilnic 30 de minute de mers pe jos.
La începutul studiului și în finalul celor trei luni, cercetătorii au
măsurat activitatea telomerazei în celulele viabile din probele de
sânge recoltate de la pacienți. S-a observat că valorile
telomerazei au crescut în această perioadă de la 8,05 la 10,38.
Aşadar practica yoga, dieta naturală şi mersul pe jos au ajutat la
îmbunătăţirea semnificativă a activităţii acestei enzime care
repară şi lungeşte telomerele, supranumită și enzima nemuririi.
Cel de-al doilea studiu, început tot în 2008, a avut o durată mai
lungă, de 5 ani, și a fost efectuat pe un grup de 35 de bărbaţi cu
cancer de prostată cu risc scăzut. Zece dintre pacienţi au format
un lot ce a abordat un nou stil de viaţă, mult mai sănătos –
practica yoga zilnic, dietă naturală şi mers pe jos, iar ceilalţi 25
de participanţi nu au realizat modificări majore ale stilului de
viaţă, alcătuind lotul martor. Pe tot parcursul studiului,
cercetătorii au supravegheat activ toți participanţii, prin analize
periodice şi biopsii specifice.
Rezultatele studiului au fost uimitoare. La finalul celor cinci
ani, persoanele care au introdus în stilul de viaţă practica yoga,
dieta naturală şi mersul pe jos aveau telomerele mai lungi cu
aproximativ 10% decât iniţial. Prin contrast, persoanele din
grup care nu şi-au modificat stilul de viaţă aveau telomerele cu
3% mai scurte decât la momentul începerii studiului.
Acest studiu, publicat în ediția electronică a prestigioasei reviste
Lancet Oncology, constituie prima confirmare riguroasă a
faptului că practica yoga, dieta naturală şi mersul pe jos intervin
în mod benefic asupra parametrilor genetici asociați cu
capacitatea omului de a trăi o viaţă lungă şi sănătoasă. „Genele
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şi telomerele noastre nu sunt în mod necesar dest
destinul nostru”, a
afirmat conducătorul studiului, dr. Dean Ornish, profesor de
medicină internă la UCSF, fondator şi preşedinte al Institutului
de Cercetări pentru Medicină Preventivă. „„Dar aceste
descoperiri indică faptul că telomerele se pot alungi în măsu
măsura
în care oamenii îşi modifică în bine modul de viaţă. Studiul
arată că telomerele mai lungi sunt asociate cu boli mai puţine
şi o viaţă mai lungă”, a adăugat el.

Omul are 46 de cromozomi (23 de perechi). 44 dintre aceştia
sunt cromozomi somatici, iar doi sunt cromozomi sexuali.
Bărbaţii au, drept cromozomi sexuali, un cromozom X şi
unul Y, iar femeile au doi cromozomi X.
În mod normal, în cursul diviziunii celulare, sunt fabricate în
celulă copii ale tuturor cromozomilor care apoi sunt distribuite

au produs aceste modificări la nivel
Mecanismele prin care s-au
genetic constituie deocamdată enigme pentru cercetători. Însă
rezultatele clare ale studiului sunt o nouă dovadă a faptului că
practica yoga şi dieta naturală pot stopa procesele de
îmbătrânire și degenerare ale organismului. Știința confirmă
astfel ceea ce înţelepţii yoghini cunoşteau de mii de ani – faptul
că practica yoga şi dieta naturală ne pot prelungi viaţa, uneori
chiar neaşteptat de mult, în condiţii de sănătate excelentă.
„Natura nu a vrut ca omul să-şi
şi părăsească trupul înainte de a
atinge o vârstă foarte înaintată”, spune Yogi Ramacharaka, „şi
dacă toată lumea ar urma legile naturii încă din copilărie, în
loc să acționeze
ționeze constant împotriva lor, moartea din cauza
bolilor la o vârstă tânără sau la maturitate ar fi la fel de rară
ca şi moartea produsă de cauze violente”.

în celulele-fiice,
fiice, astfel încât fiecare dintre acestea să aibă setul
complet de 46 de cromozomi.
Dar, uneori, în cursul acestui proces, la bărbaţi cromozomul Y
se pierde, nu mai ajunge în celulele-fiice
celulele
rezultate în urma
diviziunii, spun cercetătorii.
De obicei, pierderea unui întreg cromozom duce la moartea
celulei, dar cromozomul
omozomul Y este aparte din acest punct de
vedere: celulele pot supravieţui şi fără el. Dar asta nu înseamnă
că el nu este necesar bunei funcţionări a celulei.
Se cunoştea dinainte faptul că cromozomul Y poate dispărea din
unele celule şi că fenomenul este mai frecvent la bărbaţii mai

Ce se întâmplă cu „cromozomul
masculinităţii” la bărbaţii care fumează?

în vârstă.. Autorii cercetării publicaseră anterior, în Nature
Genetics,, un alt studiu care arăta că pierderea cromozomului Y
din celulele imunitare ale sângelui era corelată cu un risc mai

Pe lângă multele efecte nocive cunoscute ale fumatului,

mare de cancer la bărbaţi.

cercetătorii au mai descoperit recent unul nou: la bărbaţi,
fumatul duce la dispariţia cromozomului Y din unele celule
cel

În acest nou
ou studiu, cercetătorii au urmărit să afle ce anume

ale sângelui. Acest fenomen ar putea explica anumite efecte

poate favoriza pierderea cromozmului Y din globulele albe,

nefaste ale fumatului asupra organismului masculin.

celule sanguine cu rol imunitar. (Globulele roşii nu au nucleu,
deci sunt lipsite de material genetic.)

L

a bărbaţii care fumează, cromozomul Y este absent din
mai multe celule imunitare (globule albe) ale sângelui,
comparativ cu bărbaţii nefumători,
ători, iar proporţia

dispariţiei cromozmului este cu atât mai mare, cu cât bărbaţii
fumează mai mult.

Rezultatele au arătat că un factor important
import
este vârsta, absenţa
cromozomului Y din globulele albe fiind mult mai accentuată la
bărbaţii vârstnici, de peste 70 de ani.
Dar, în afară de vârstă, singurul factor care a putut fi corelat

Această pierdere a cromozmului Y ar putea explica de ce

cu pierderea cromozomului Y a fost fumatul
fumatul: fumătorii aveau

bărbaţii care fumează au un risc mai mare de a face cancer decât

un risc de pierdere a cromozomului de 2,4 – 4,3 ori mai mare

femeile fumătoare, spun cercetătorii
orii de la Universitatea din

decât nefumătorii.

Uppsala, Suedia, care şi-au
au publicat studiul în jurnalul Science.

Mai sunt necesare cercetări pentru a demonstra că fumatul este

Celulele care îşi pierd cromozomul Y nu mor, dar funcţia lor

cauza directă a dispariţiei cromozmului Y din celulele imunitare

biologică este perturbată, cred cercetătorii. Mai exact, ar fi

şi pentru a descifra mecanismul din spatele acestui
acestu efect. Dar şi

vorba de faptul că lipsa cromozomului Y perturbă activitatea

aceste rezultate preliminare indică destul de clar că ţigările ar fi

celulelor imunitare din sânge care au rolul de a lupta împotriva

de vină. Bărbaţii care fumau pierduseră cromozomi Y în mai

cancerului.

mare măsură decât nefumătorii, iar cei care fumaseră cândva,
dar se lăsaseră de fumat, aveau nivelul cromozomilor
cromozomilo Y din
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celulele imunitare practic identic cu cel al bărbaţilor care nu
fumaseră niciodată.
Această ultimă descoperire este deosebit de încurajatoare,
deoarece arată că efectul fumatului asupra producţiei de
cromozomi Y este reversibil.
Printre altele, studiul
diul confirmă faptul că cromozomul Y are un
rol mult mai complex decât simpla determinare a sexului.
Dispariţia cromozomului Y din celulele imunitare ar putea fi

realităţii iar acestea sunt aranjate într-un tipar octogonal format
în baza relaţiilor şi interacţiunilor dintre ele.
În cartea sa din 1975, “The Tao of Physics”(„Calea Fizicii”)
fizicianul Fritjof Capra a notat că acest tipar octogonal este
similar în anumite
te feluri cu octetul mezon „în care particulele şi
antiparticulele ocupă poziţii opuse”. Partea importantă pentru
Capra este că noţiunea de structură şi schimbare este similară.
”Atât fizica modernă cât şi gândirea antică chineză consideră
schimbarea şi transformarea
ansformarea drept aspectul primar al naturii, şi
văd structurile şi simetriile generate de schimbări drept ceva
secundar”, a notat acesta.

elementul care explică de ce bărbaţii au un risc de cancer mai
ridicat decât femeile. Una dintre
re funcţiile unor categorii de
celule imunitare este lupta împotriva tumorilor, iar cromozomul
Y pare să joace un rol în îndeplinirea corectă a acestei funcţii.

2. Cartea Schimbărilor şi Teoria Misterioasă a Totului
Fizica modernă s-aa dezvoltat pe fundamentul teoriei relativităţii
relativită
generalizate şi al fizicii cuantice. Problema este că cele două
sunt contradictorii.

Pasul următor va fi analizarea, pe rând, a tipurilor de celule
imunitare, pentru a afla care dintre
ntre ele sunt afectate în cea mai
mare

măsură

de

absenţa

cromozomului

Y.

Sursa: http://www.descopera.ro/dnews/13703946-ce-se-intampla-cu-cromozomul
cromozomul-masculinitatii-labarbatii-care-fumeaza

Trei concepte cunoscute de ştiinţa Chinei
antice pe care fizica modernă abia
le descoperă

Niels Bohr, un pionier al fizicii cuantice, a ales simbolul taoist
al Yin şi Yang ca emblemă a sa. Acesta a văzut,
ăzut, de exemplu, că
anumite stări ale particulelor prezintă similitudini cu
manifestările celor două concepte Yin şi Yang din cultura
clasică chineză.
Multe concepte din ştiinţa antică chineză corespund ideilor
fizicii ultimului secol. Haideţi să vedem câteva
teva exemple:
1. Cele opt Trigrame şi aranjamentul particulelor
Cele opt trigrame sunt prezentate în cartea clasică chineză ”I
Ching” („Cartea Schimbărilor”), o operă fundamentală în istoria
chineză. Fiecare trigramă reprezintă principiile esenţiale ale
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În 1999, Brian Greene a scris în cartea sa nominalizată la
Pulitzer, „Universul Elegant”: „Aşa cum sunt ambele formulate
în prezent, relativitatea generalizată şi fizi
fizica cuantică nu pot fi
corecte amândouă. Cele două teorii care stau la baza progresului
imens al fizicii din ultima sută de ani – progres care a explicat
expansiunea Universului şi structura fundamentală a materiei –
sunt mutual incompatibile”.
Relativitatea
ea funcţionează bine pentru înţelegerea universului la
scară largă, a stelelor şi a galaxiilor etc. Fizica cuantică
funcţionează bine pentru înţelegerea universului la cea mai mică
scară, aceea a atomilor, particulelor subatomice etc. Oamenii de
ştiinţă caută
ută aşa numita „teorie a unificării”, care să le acopere
pe amândouă.
Teoria stringurilor s-ar
ar putea înscrie în această direcţie. În
termeni simplificaţi, teoria stringurilor concepe universul ca
fiind compus din corzi (stringuri) mai degrabă decât din pun
puncte
separate. Un electron, de exemplu, nu ar fi un punct ci mai
degrabă o parte a unui string. Dacă stringul oscilează într
într-un
anume fel, el se comportă ca un electron, dacă oscilează în alt
mod, s-ar
ar putea comporta ca un foton sau un quarc. Aceste
stringuri ar putea proveni dintr-oo altă dimensiune, lipsită de
gravitate.
Când Capra îşi redacta tratatul în anii 1970, teoria matricei-S,
matricei
precursoare a teoriei corzilor, era la modă (deşi era încă la
frontiera ştiinţei).
Capra scria: „Din gândirea orientală, ‘I Ching’ este probabil
analogia cea mai apropiată de teoria matricei-S.
matricei
În ambele
sisteme, accentul cade mai degrabă pe proces şi nu pe obiecte.
În teoria matricei-S,
S, aceste procese sunt reacţiile particulelor
care dau naştere tuturor fenomenelor din lumea hadronilor
h
[clasă de particule subatomice].
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„În ‘I Ching’, procesele de bază sunt denumite ‘schimbări’ şi
sunt văzute drept esenţiale pentru înţelegerea tuturor
fenomenelor naturale”.

omuluii asupra naturii”, a afirmat Capra. „Această obsesie a dus
la dezastru”.

3. Înţelegerea lui Lao Tze legată de particulele subatomice
Lao Tze, fondatorul
atorul Taoismului din secolul VI î.Cr., a notat:
„Tao a dat naştere la unu, unu a dat naştere la doi, doi a dat
naştere la trei, şi trei a dat naştere nenumăratelor lucruri. Toate
nenumăratele lucruri poartă Yin-ul
ul pe spate, iar pe Yang îl
îmbrăţişează”.
Unii
nii cercetători cred că afirmaţia lui Lao Tze se potriveşte cu
diferitele niveluri de particule: molecule, atomi, electroni şi aşa
mai departe.
Electronii sunt particule subatomice cu o încărcătură electrică
negativă. Protonii sunt particule subatomice cu o încărcătură
electrică pozitivă. Acestea prezintă paralelisme cu polaritatea
Yin şi Yang din Taoism.
Diferenţa se vede prin priorităţi
Obiectivele ştiinţei antice chineze sunt diferite faţă de cele ale
fizicii moderne. Ştiinţa chineză antică se concentra pe spiritual,
şi a recunoscut atât existenţa imaterială, cât şi pe ce materială.
Comparaţia dintre ştiinţa chineză antică şi fizica modernă
rămâne imprecisă, din cauza faptului că abordările şi cadrul lor
sunt diferite.
În orice caz, unii din cei mai mari fizicieni moderni au fost
inspiraţi de ştiinţa Chinei antice.
Fizica cuantică a arătat că observatorul poate schimba
rezultatul unui experiment pur şi simplu prin actul de
observare. Fenomenul este complet neexplicat până în prezent,
negând, de fapt, “materialismul”
rialismul” cu totul. Noile teorii ale fizicii,
care încearcă să explice acest fenomen, sunt atât de
revoluţionare încât se poate spune că fizica se află pe marginea
unei schimbări majore, care va răsturna din temelii abordările
actuale.
„Misticii spun de asemenea
semenea că observatorul şi obiectul observat
fuzionează, ele nu mai pot fi separate”, a afirmat Capra. Este
posibil chiar ca intenţia cercetătorilor să influenţeze rezultatul
experimentelor. Unele studii au demonstrat efectele intenţiei
minţii umane asupra realităţii fizice, chiar dacă ideea nu a fost
încă adoptată pe scară largă de societate. Dean Radin de la
Institutul de Ştiinţe Noetice şi William A. Tiller din partea
Universităţii Stanford sunt doi oameni de ştiinţă care au
explorat acest subiect.
Punctul
ul de plecare spiritual al ştiinţei antice faţă de punctul
materialist absolut, din care porneşte ştiinţa modernă ar putea
produce rezultate diferite. „Ştiinţa noastră occidentală a fost
obsedată încă din secolul al XVII-lea
lea de noţiunea de control al
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Din istoricul determinării și păstrării orei la
Observatorul Astronomic din Bucure
București al
Institutului Astronomic al Academiei Române

Magda STAVINSCHI
STAVI
– București
Măsura scurgerii timpului a reprezentat dintotdeauna
obiectul unei activităţi astronomice, întrucât fenomenele
periodice ce definesc timpul au fost precizate prin determinări
astrometrice asupra aștrilor.

S

trâns legate de stabilirea
rea longitudinilor şi de precizarea
sistemelor de unităţi fundamentale, problemele legate de
timp au fost definitivate în decursul timpului în strânsă
colaborare cu institutele de geodezie şi de metrologie.
Încă de la începutul secolului al XIX-lea,
XIX
în Europa,
timpul solar adevărat, citit direct pe cadranele solare, este înlocuit
cu timpul solar mijlociu, dat de orologiile publice ale fiecărei
localităţi în parte. Pe măsură ce mijloacele de comunicație
comunica au
început să se dezvolte s-aa impus ca fiecare na
națiune să aibă o
singura oră pe teritoriul său şi anume ora dată de meridianul ce
trecea prin capitala sa. Astfel, în intervalul 1 noiembrie 1880 - 31
decembrie 1911, Observatorul Astronomic din Paris difuzează
prin telegraf, o dată pe săptămână, ora dată de meridianul
meri
lui
Cassini (socotit de Franţa ca prim meridian), definit prin axa nordnord
sud a clădirii principale a Observatorului Astronomic din Paris şi
materializat, începând cu anul 1994, prin 135 medalioane de bronz
de câte 12 cm diametru, care traversează Parisul.
Par
În ultimul deceniu al secolului al XIX
XIX-lea, în cadrul Adunărilor
generale de Geodezie (Roma-1883,
1883, Washington
Washington-1884) s-au făcut
propuneri concrete pentru unificarea longitudinilor şi a orei
(sistemul fuselor orare), atât în scopuri științifice cât şi în folosul
navigatorilor, comerțului,
țului,
căilor
ferate, comunicațiilor
internaționale,
ționale, precum şi la întocmirea hărților geodezice şi a
efemeridelor astronomice. Ca meridian de origine s-a
s ales
meridianul Observatorului Greenwich. România a adoptat ora
fusului doi (ora Europei centrale) în anul 1896.
La 23 mai 1910, de la turnul Eiffel, încep să se emită o dată pe zi
- la miezul nopții,
ții, semnale de timp comandate de păstrătoarele de
timp (situate la 27 m subsol, la presiune şi temperatură constantă)
ale Observatorului Astronomic din Paris. Conform legii din 1911
s-a trecut în Franța
ța de la timpul mijlociu la cel universal. Treptat,
numărul emisiunilor de oră se mărește
ște iar, concomitent, postul
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german de radio Nordich, urmat de posturile din Washington şi
Halifax, încep şi ele să emită semnale orare. Doar că, pentru
navigaţie, semnalele ajungeau cu întârziere de 1-2 secunde de
timp, ceea ce a impus crearea unui organ specializat pentru
unificarea orei.

În iulie 1925, la Adunarea Generală a UAI, comisia care se
ocupa cu determinarea timpului a mai făcut următoarele
propuneri:
- să se observe stele din același catalog, cu acelaşi tip de
instrumente;
- sa se precizeze termenul de GMT pentru timpul ce
începe la amiază, iar cel de CGT (Civil GT) pentru cel ce începe la
miezul nopții;
- să se stabilească dacă rotația Pământului este uniformă.
Printre posibilele erori ce pot afecta determinările de
longitudini sunt fluctuaţiile axei de rotaţie a Pământului,
fluctuaţiile verticalei locului, datorate atracţiei Lunii şi Soarelui,
variaţiilor sezoniere ale atmosferei, cauzelor geologice profunde
sau chiar căderilor de meteoriţi.

Clocks
La propunerea Biroului de Longitudini din Paris au loc
două conferințe internaționale în 1912 şi în 1913, în urma cărora sa creat Asociația Internațională a Orei. Între timp, la Observatorul
din Paris se organizează Biroul Internaţional al Orei (BIH), care îşi
va continua activitatea fără întrerupere şi în perioada Primului
Război Mondial. În perioada anilor 1980, BIH s-a scindat în două:
Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM) şi Serviciul
Internaţional pentru Rotaţia Pământului şi Sisteme de Referinţă
(IERS).

OPERAȚIUNEA MONDIALĂ DE LONGITUDINI –
octombrie - noiembrie 1926
La această primă operațiune mondială de longitudini au
participat 30 de state, cu un număr de 42 de observatoare; dintre
acestea, cele cu experiență în problemele de determinări de
longitudini au constituit vârfurile a două poligoane ce înconjurau
Pământul: Alger, Zi Ka Wei, San Diego - primul poligon şi
Greenwich, Tokio, Vancoover, Ottawa - cel de-al doilea.
Au participat, de asemenea, şi nouă stații de
radiotelegrafie care emiteau zilnic 45 de seturi de semnale orare.

La Adunarea Generală a Uniunii Astronomice
Internaţionale – UAI din anul 1919 s-au stabilit sarcinile ce
reveneau acestui serviciu: unificarea orei prin centralizarea datelor
transmise de serviciile orare, deducerea unei ore cât mai exacte,
transmiterea semnalelor radiotelegrafice destinate navigației,
meteorologiei, seismologiei, căilor ferate, poştelor, administrațiilor
publice.

Primul serviciu orar, Pendula Glass-Hute
Unul dintre obiectivele acestei operațiuni era şi de a
confirma ipoteza lui Wegener 1 de îndepărtare treptată a
continentului american de cel european cu 60 cm pe an, fenomen
ce s-ar reflecta în măsurătorile de longitudini. Datele obținute nu
au putut confirma ipoteza geologului german, drept care

Maser cu hidrogen
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1 Alfred Lothar Wegener (1880-1930), meteorolog german, care s-a
ocupat și de cercetarea poliloi şi ştiinţele Pământului. Cea mai importantă
contribuție științifică a sa este teoria mișcării plăcilor tectonice, recunoscută
postum.
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următoarele adunări generale ale UAI au propus reluarea acestei
operațiuni în 1933 în aceeași perioadă a anului.
OPERAȚIUNEA MONDIALĂ DE LONGITUDINI
octombrie – noiembrie 1933
În intervalul stabilit a avut loc această nouă operaţiune
mondială, cu scopul de a se preciza longitudinile staţiilor de
observaţii astronomice şi de a se confirma sau infirma teza lui
Wegener. Au participat observatoare din 71 de state, cu aceleaşi
instrumente şi metode de observare şi de prelucrare a datelor.
Printre acestea figurează şi România, prin Observatorul
Astronomic din Bucureşti, strada Cuţitul de Argint, nr. 5 şi
Institutul Geografic Militar. Observatorul Astronomic din
Bucureşti figurează cu o medie de 25 de recepţii de semnale/zi, iar
Institutul Geografic Militar cu 5/zi (media generală, pentru toate
observatoarele participante, a fost de 10/zi). Nici de data aceasta
nu s-a putut confirma ipoteza lui Wegener. Rezultatele păreau să
indice o diferenţă sistematică de longitudini, dar în sens invers
decât cea prezisă. Este posibil ca şi intervalul de şapte ani între
cele două operațiuni să nu fi fost suficient de mare.

Ceasuri cu cuarț Rohde & Schwarz
După cum reiese din documentele acad. Gheorghe
Demetrescu referitoare la participarea Observatorului Astronomic
la determinările de longitudini din 1933, au fost folosite
următoarele instrumente:
- observaţiile au fost efectuate cu cercul meridian PrinSteinheil, cu diametrul obiectivului 0,19 m, lungime focală 2,32
m,
- cronograful, construit în atelierul Observatorului,
- pendula fundamentală Leroy, ţinută în cel de-al doilea nivel al
subsolului Observatorului la presiune şi temperatură constantă.

Ceasuri cu cuarț Belin

PARTICIPAREA OBSERVATORULUI ASTRONOMIC DIN
BUCUREȘTI LA OPERAŢIUNEA MONDIALĂ DE
LONGITUDINI OML - 1933
Participarea acestui Observator alături de Institutul
Geografic Militar reprezintă prima participare a României la o
acţiune științifică-astronomică de o asemenea anvergură şi cu
caracter internaţional.
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Pendula Leroy

Observatorii au fost: Gheorghe Demetrescu, Nicolae
Dinulescu, Gheorghe Petrescu, Călin Popovici, iar semnalele orare
au fost recepţionate de Nicolae Dinulescu, Constantin Drâmbă,
Gheorghe Petrescu, Spiridon Plachide (meteorolog) şi Călin
Popovici.
După 1933 numărul observatoarelor în cadrul cărora
funcţiona un serviciu orar a crescut treptat. După o scădere în
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial numărul reîncepe să
crească, astfel încât în 1954 funcţionau deja 23 de servicii de oră
(sau servicii de timp), care alcătuiau Observatorul mijlociu, printre
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care şi cel al Observatorului Astronomic din Bucureşti.
cureşti. Ele erau
preocupate de:
- determinarea mai precisă a coordonatelor observatoarelor
participante precum şi a variației lor,
- ameliorarea timpului terestru,
- determinarea mai precisă a neregularităților
ților rotației terestre,
- ameliorarea cataloagelor stelare.
Următoarea operaţiune mondială a avut loc în perioada 1
iulie 1957 – 31 decembrie 1958, cunoscută şi ca An Geofizic
Internaţional - AGI.

Serviciul orar şi-aa continuat activitatea şi după încheierea
AGI, dar din 1967, orologiul cu cuarţ Belin a fost înlocuit
înlocu cu altul
german Rohde & Schwarz, iar în anii 1980 s-a
s încercat şi
experimentul cu un maser cu hidrogen de fabricaţie românească.

În anul 1957, la Observatorul Astronomic al Academiei,
s-a înființat
țat Serviciul orar (Serviciul Timp) sub conducerea
c
prof.
univ. Constantin Drâmbă.
Pentru a putea participa la AGI, la 7 ianuarie 1956, firma
Zeiss a livrat Observatorului din Bucureşti o lunetă de pasaj cu
obiectivul de 10 cm, distanţa focală de 1 m. Luneta Zeiss a fost
instalată în Sala Meridiană,
nă, cam la 5 m vest de Cercul meridian.

Cilindru Belin
La începutul anilor 1990, observaţiile la luneta de pasaj Zeiss
au fost oprite datorită noilor tehnici folosite în determinarea orei
exacte şi a neregularităților
ților rotaţiei Pământului, prin laser, GPS şi
interferometria de bază foarte lungă VLBI.
Aşadar, cele expuse aici constituie istoricul unor
preocupări de câteva decenii în probleme de timp la O
Observatorul
Astronomic din Bucureşti.

Ni s-a
a scurtat timpul. Trecem într-o
într ALTĂ
DIMENSIUNE? Consecinţele incredibile

Luneta de pasaj Zeiss
Ca păstrător de timp a fost folosită pendula Leroy, înlocuită de la 1
aprilie 1958 cu un orologiu cu cuarţ, marca Belin. De la 10 iunie
1958, semnalele orare au început a fi înregistrate pe un cronograf
cu cilindru, tot marca Belin, ce se sincroniza cu frecvenţa dată de
orologiul cu cuarţ.

Specialiştii susţin că o zi mai are doar 16 ore din 24,
Rezonanţa Schumann accelerând de la 7,8 Hz la 12,5 Hz.
Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanţa Shumann
este adevărata bătaie a inimii planetei noastre. Ei au
concluzionat că există o relaţie directă între accelerarea ritmului
acesteia şi percepţia omului conform căreia timpul trece mai
repede, noteaza evz.ro
Ne-a avertizat

Pendule Leroy, Riefler
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Potrivit cocoon.ro, unele filme precum “Cazul ciudat al lui
Benjamin Button” sau “Ziua în
n care Pământul ss-a oprit”
prezintă subtil acest fenomen, iar multă lume nu înţelege cum se
poate scurta timpul dacă ceasul arată tot atâtea ore. „Ceea ce nu
înţelege omul este că fiind în timp, facem totul mai repede,
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acesta fiind comprimat ca un balon care dacă este umflat şi scrii
ceva pe el cu markerul, vezi literele mari şi largi, dar daca se
dezumflă se strânge scrisul. Aşa
şa este şi timpul sau spaţiul nostru
3D, care se poate măsura în această rezonanţă energetică
Schumann”, conform uneia dintre păreri. Alte păreri subliniază
că Biblia ne-aa avertizat că în vremurile din urmă timpul se va
scurta, viaţa omului se va scurta, caa să se scurteze ororile şi
suferinţele de pe planetă.
Doar Tesla
Timp de mii de ani, Rezonanţa Shumann a avut valoarea
constantă de 7,8 Hz însă, începând din 1980 ss-a constatat o
accelerare rapidă. Astfel, s-aa ajuns ca în zilele noastre
Rezonanţa Shumann să aibă valoarea de 12 Hz, consecinţa
directă fiind că 24 de ore actuale corespund cu 16 ore reale, în
termenii timpului terestru.
Potrivit unora dintre teorii, curgerea timpului terestru se va
accelera în continuare până la apropierea de “punctul zero”,
care
are corespunde inversării polilor magnetici ai Pământului.
Fenomenul este văzut de mulţi ca fiind Apocalipsa prevestită de
Biblie, potrivit căreia planeta va fi cuprinsa de întuneric timp de
trei zile. Conform acestei logici, în “momentul zero” cele 24 de
ore ale timpului terestru vor corespunde la zero ore efective.
Consecinţele acestui fenomen sunt incredibile: planeta şi toţi
locuitorii acesteia vor trece într-oo alta dimensiune. Se pare că
după trecerea prin Punctul Zero, soarele va răsări la Vest şi va
apune la Est. Mai multe texte stravechi descriu astfel de
trasformari radicale în trecutul îndepărtat al omenirii. Cea mai
mare parte a tehnologiilor actuale nu vor mai fi operaţionale, cu
excepţia energiei libere, descoperită de Tesla în urmă cu un
secol.
Creşterea frecvenţei de vibraţie a planetei noastre implică şi
elevarea frecvenţei de vibraţie a locuitorilor sai, ceea ce ar putea
determina efecte asupra organismului, dar şi elevarea asupra
conştiinţei, chiar dacă evenimentele actuale nu susţin această
teorie.

Noi rezultate extraordinare în cercetarea
piramidelor
Marvin ATUDOREI – București
Începând cu anul 1950, în Rusia au început să se
desfăşoare anumite experimente secrete având ca obiec
obiect de
studiu efectele pe care le produc piramidele de mari
dimensiuni.

L

a originea acestui program de cercetare ss-au aflat
studiile renumitului savant rus Nikolai Aleksandrovich
Kozyrev. Kozyrev ajunsese la concluzia că piramidele –
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privite ca dispozitive tehnologice – folosesc aşa
aşa-numitul „câmp
de torsiune”.
Ulterior, după anul 1990, o echipă din cadrul Academiei Ruse
de Ştiinţe, condusă de savantul şi inginerul moscovit dr.
Alexander Golod, a început să construiască mari structuri
piramidale în Rusia şi în Ucraina. Dr. Efimovich Alexander
Golod este o persoană
foarte respectată în Rusia,
fiind directorul general
al NPO Gidrometpribor din
Moscova. Până în anul
2001, dr. Golod a construit
nu mai puţin de 17
piramide în opt locuri
diferite din Rusia şi din
Ucraina, iar până în 2010 numărul acestora ajunsese la 150.
Materialul
utilizat a fost în
principal fibra
de sticlă.
Cea mai mare
piramidă
construită
de
Golod a fost
realizată
în
Rusia, are o
înălţime de 44
de metri (cam cât un bloc cu 10 etaje) şi cântăreşte
cântă
peste 55 de
tone. Construcţia ei a durat cinci ani, iar piramida a costat mai
mult de un milion de dolari! Ea a fost definitivată în 1999 şi au
fost folosite numai materiale ne-conductive,
conductive, neincluzând niciun
element metalic. Golod a descoperit că folosirea
fol
oricărui
element metalic în cadrul structurii piramidei reduce în mod
semnificativ misterioasele câmpuri energetice pe care piramida
le poate genera. Acesta este un element important, de care
trebuie să ţină
cont toţi cei care,
eventual, doresc
să
reproducă
experimentele
sale.
Toate
piramidele
pe
care
le-a
construit
inginerul rus respectă o anumită proporţie, şi anume faimosul
„raport de aur”. Este semnificativ că acest raport (care are
valoarea de 1,618033…) apare permanent în natură, de exemplu
în toate tiparele de creştere ale organismelor vii. Modul în care
a integrat Golod această proporţie face ca piramidele construite
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de el să fie mai ascuţite decât cele din Egipt, unghiul de la bază
al piramidelor ruseşti fiind de aproximativ 700, iar raportul
dintre înălţime şi latura bazei să fie de aproximativ două ori mai
mare.
Este de subliniat că toate aceste studii şi cercetări au fost
realizate de către savanţi de renume din Rusia şi din Ucraina,
care au documentat într-o manieră ştiinţifică procesele şi
fenomenele care au loc în interiorul piramidelor. Printre aceşti
oameni de ştiinţă se numără profesorii Klimenko și Nosik de la
Institutul de Virusologie Ivanovskii al Academiei Ruse de
Științe, dr. N.B. Egorova de la Academia Rusă de Ştiinte
Medicale Mechnikov, profesorul A.G. Antonov de la Institutul
rus de Pediatrie, Obstetrică și Ginecologie, dr. Yuri Bogdanov
de la Institutul Ştiințific și Tehnologic din Kharkiv – Ucraina,
cercetători de la Institutul de Fizică al Academiei de Științe din
Ucraina sau cercetători de la Universitatea Chernovitsky, tot din
Ucraina. Cercetările au vizat studii de medicină, ecologie,
agricultură, fizică, precum şi din multe alte domenii.
În anul 2001, Asociaţia de Cercetare a Piramidelor de la Gizeh,
coordonată de doctorul John DeSalvo, a publicat pe site-ul său,
pentru prima dată în occident, rezultatele extraordinare ale
acestor studii ruseşti referitoare la piramide. Foarte pe scurt, s-a
constatat că piramidele armonizează extraordinar de eficient
toate procesele din mediul ambiant, reduc agresivitatea
oamenilor, elimină stresul, îmbunătăţesc vizibil puterea
sistemului imunitar sau au efecte intense şi remanente de
încărcare cu energii binefăcătoare asupra oricărui tip de
materiale (alimente, apă, medicamente, piatră, metale, produse
radioactive etc.).
Dr. Alexander Golod a petrecut peste 20 ani în construirea şi
cercetarea piramidelor. Pentru o perioadă Golod a lucrat în
parteneriat cu o companie canadiană numită „Piramida vieții”,
care a fost fondată de inginerul și inventatorul Edward
Gorouvein. În ultimii treizeci de ani, colaborarea dintre savanţii
ruşi şi compania canadiană a condus la construirea pe baza
principiului secţiunii de aur a peste 150 de piramide în întreaga
lume.
Ce se ştia despre efectul de piramidă
Înainte de a detalia noile descoperiri ale fenomenelor ce au loc
în piramide, să amintim că încă de la începutul secolului trecut
fuseseră deja observate şi destul de popularizate câteva efecte
foarte interesante ale piramidelor. Prin anul 1930, radiestezistul
francez Antoine Bovis a constatat faptul că structurile biologice
se conservă mult mai bine în piramide, în special în punctul
focar al acestora (raportat pe axul vertical al piramidei, la o
treime de bază). Bovis a observat că orice structură biologică
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menţinută chiar perioade îndelungate în piramidă nu se
descompune, ci doar se deshidratează. El a fost frapat că
mostrele identice care fuseseră plasate în afara piramidei au
putrezit rapid. Experimentul a fost refăcut şi confirmat în anii
’50 de dr. Karel Drbal, un inginer de telecomunicaţii din Praga.
Acest inginer a demonstrat că forma piramidei influențează
procesele fizice care au loc în interiorul său, fiind vorba de o
formă de energie pe care el a numit-o „necunoscută” (ulterior
această energie a fost denumită „energie de formă”).
Dr. Drbal a mai descoperit că lamele de ras plasate în piramidă,
dacă sunt orientate exact pe direcţia Nord-Sud, se re-ascut
singure, în câteva ore. În anul 1959 el a primit chiar un brevet
de invenţie pentru un dispozitiv care ascuţea pe baza acestui
principiu lamele de ras. Drbal şi-a denumit dispozitivul „Keops
Pyramid Razor Blade Sharpener”. Totul funcţiona atât de bine
încât, la scurt timp după aceea, o fabrică a început să producă
piramide de carton în miniatură, iar din anul 1973, micile
piramide au fost confecţionate din polistiren.
Noile rezultate
experimentale
Revenind acum
la noile cercetări
care au avut loc
în
ultimele
decenii în Rusia,
este de remarcat
că oamenii de
ştiinţă ruşi au
efectuat peste 1.000 de experimente care s-au dovedit a fi de-a
dreptul extraordinare. O consemnare oficială a acestora găsim
într-un comunicat de presă emis de Giza Research Association.
Pentru un om neavizat, unele dintre aceste experimente pur şi
simplu sfidează logica. În unul dintre ele, de exemplu, s-a
constatat că iarna, pe o vreme geroasă, în interiorul
piramidei apa nu îngheţă, deşi nu era prezentă nicio sursă de
încălzire. Cercetătorii au plasat mai întâi apă distilată în vase de
plastic. Apa nu s-a congelat, păstrându-şi fluiditatea chiar şi la 38°C! Acelaşi fenomen a avut loc în cazul apei minerale
depozitată în sticle de plastic. Faptul uimitor însă este acela că
atunci când sticlele au fost puţin agitate, apa a început imediat
să se cristalizeze şi în scurt timp apa s-a transformat în gheaţă!
În videoclipul următor îl putem urmări pe dr. Alexander Golod
în una dintre piramidele construite după principiul secţiunii de
aur. Temperatura este foarte scăzută (se văd aburii provocaţi de
respiraţia sa) şi el ţine în mână o sticlă de plastic în care apa
rămâne încă în stare lichidă, fără să îngheţe. La un moment dat
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Golod loveşte sticla cu mâna, ca şi cum i-ar
ar aplica o lovitură de
Karate, şi apoi brusc, cam în opt secunde – se poate vedea clar
aceasta – apa îngheaţă! Concluzia: câmpul energetic al acelei
piramide pur şi simplu împiedică apa să îngheţe atâta timp cât
echilibrul
nu
este
cumva
perturbat!
Înn vârful piramidelor a fost detectată o puternică activitate
electrică. Ca o aplicaţie, se poate pune un transformator în
vârful piramidei şi în felul acesta să se alimenteze cu curent
electric întreaga construcţie piramidală. În videoclipul următor
este prezintat un asemenea experiment:
Să menţionăm că astfel de teste a făcut şi un fost profesor
universitar român, Constantin Bursuc. După cum precizează
site-ul ghidelectric.ro,, din calculele profesorului Bursuc, rezultă
că pentru a alimenta cu energie electrică gratuită o locuinţă cu
patru camere, o baie şi o bucătărie, ar fi nevoie de o piramidă
cam de 15 metri înălţime.
În Rusia,
usia, lângă o sondă de petrol a fost instalată o piramidă.
După câteva zile s-a constatat că vâscozitatea petrolului a
scăzut cu 30%, mărindu-se astfel capacitatea de extracţie a
ţiţeiului. S-a observat că şi compoziția
ția uleiului a fost
modificată. Mai multe
lte asemenea constatări şi experimente au
fost efectuate de Academia Gubkin de Petrol și Gaze din
Moscova.
Rezultate extraordinare au fost obţinute şi în domeniul
agriculturii. Este vorba despre îmbunătățiri
țiri impresionante a
recoltelor rezultate din simpla depozitare a semin
semințelor iniţiale
într-oo piramidă, pentru un timp cuprins între una şi cinci zile.
Astfel, mai mult de douăzeci de culturi au fost semănate pe o
suprafaţă de zeci de mii de hectare de teren. În fiecare caz
randamentul culturilor a crescut cu 30% până la 100%. Mai
mult, culturile au fost mult mai rezistente la secetă, mai
sănătoase, și au prezentat un nivel de toxicitate mult mai scăzut.
În mod uimitor, rezultate similare au fost apoi ob
obținute doar
prin simpla delimitare a culturilor respectivee cu roci care
fuseseră ţinute o anumită perioadă de timp într-oo piramidă.

12 metri a permis creşterea recoltelor de grâu din zonele
înconjurătoare cu 400%.
Un alt experiment a fost realizat în regiunea Arhanghelsk din
Rusia, unde apa era contaminată cu stronţiu şi cu alte metale
grele. Administraţia municipală a fost de acord cu construirea
unor piramide în zonă, iar în scurt timp s-a
s constatat că apa a
redevenit pură şi şi-aa păstrat după aceea puritatea.
puritate Acelaşi
fenomen s-aa petrecut în oraşul Krasnogorskoe de lângă
Moscova, unde o singură piramidă a purificat complet apa de
sărurile nocive pe care le conţinea. În toate aceste cazuri s-a
s
observat că efectele sunt cu atât mai puternice cu cât piramida
este mai mare în dimensiune.

Cu fizica printre oameni*

Ştefan MÎRZAC - Iaşi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
În anul 1997 inele de granit şi cristal care fuseseră supuse în
prealabil efectului de piramidă, au fost răspândite în toată
regiunea Moscovei. Timp de doi ani, până în anul 1999, s-au
făcut aproximativ 40 de inele de acest tip, fiecare având între 50
şi 300 de roci, cu greutatea de la 20 până la 200 kg. Se
estimează că şansele de apariţie a unei epidemii în regiunea
Moscovei sunt minime tocmai datorită protecţiei conferite de
aceste inele.
Într-un
un alt experiment, efectuat în districtul moscovit
Ramenskoe, s-aa verificat că o piramidă cu o înălţime de numai

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Biofizica este o încercare a fizicii de a se apropia de viaţă şi
de suflet.
Dacă te superi pe efect ,râde cauza de tine.
Catalizatorul îşi datorează meritul său rezonanţei.
Când ţi s-aa scurtat circuitul ,ai călcat pe bec!.
bec
Echilibrul fizic îl ai ,chiar dacă stai cu capul în pământ sau
cu coada pe sus.Dar seamănă a echilibristică morală.
O ecuaţie sau o formula este o capcană
apcană în care este prins şi
se zbate un adevăr.
Ce spune electricitatea?Când ne întâlnim,să ne salutăm,să
ne privim în ochi,să zâmbim din suflet,nu din mască,să ne
dăm mâna pentru a ne egala potenţialele electrice şi pentru
a face să dispară tensiunea.
Energia
ergia rea din noi se va acumula şi va forma blocaje de
materie sub formă de tumori.
Energia,impulsul şi puterea din oameni,când sunt
puternice,pot avea altă logica
Dacă lenea are predilecţie pentru conservarea
energiei,impulsul are predilecţie pentru trans
transformarea
energiei.
Prin teoria relativităţii,Einstein a introdus democraţia în
fizică.
Ataşându-ne
ne câte o undă, căsnicia este o interferenţă.
Scurtcircuitele din noi lungesc drumul de la rău la bine.
Din gânduri împrăştiate niciodată nu vom obţine un laser
laser.
Inerţia trăieşte de obicei stând pe loc,pe când impulsul
trăieşte numai în mişcare.
Firele de legătură dintre oameni se rup când oamenii se
mişcă cu acceleraţii diferite.
Sfânta Treime a fizicii este:materia,energia
:materia,energia şi informaţia.
Electromagnetismul din noi este o punte de legătură între
trup şi suflet.
Termodinamica spune că unde îi libertate mare este şi
dezordine mare.
Difracţia ajută pe unii din întuneric să se vadă luminaţi.
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21. Pentru un lucru solid,vacanţa este un defect.
22. Legea lui Pascal pentru pile este:presiunea se propagă
uniform de-aa lungul lanţului slăbiciunilor,de la pretenţii
anormale până la rezolvări anormale.
23. Optica geometrică spune că dacă mergi prin centru,mergi
nedeviat.
24. Ca substanţă suntem separaţi, ca undă putem fi împreună.
25. Fizica cuantică
tică este poarta de trecere de la materialism la
suflet.
26. Firul cu plumb arată sensul căderii noastre ,dar şi sensul
demnităţii .
27. Uneori factorul de amplificare simplifică.
28. Dacă trăim ca scânteia,putem deveni flacără;dacă trăim ca
tăciunele,putem deveni cenuşă.
29. Forţele ascunse mereu trebuie unse.
30. Forţele din spate nu ţin loc de demnitate
*Din volumul ’’Cuvinte cu dor de miez’’,Ştefan Mîrzac, ed.PIM, Iaşi,2006

Previziuni astrologice. Ce-ii aşteaptă pe
români în 2015
Maria SÂRBU – București
În anul
nul 2015, România va traversa câteva culoare
importante din punct de vedere astrologic.
trecere în revistă a principalelor evenimente care se
întrevăd pentru România în noul an, ţinând cont de
instabilitatea
litatea pe plan extern, economic, dar şi din
perspectiva politică, prin prisma schimbărilor la nivel de
conducere care au survenit în ţara noastră.

O

Începând cu anul 2005 şi până în preajma lui 2030 românii au
intrat într-o perioadă în care trebuie să gestioneze,
stioneze, să înţelegă şi
să conştientizeze propriile iluzii, acele vise irealizabile pe care
noi, ca şi societate le avem. Este necesar să coborâm cu
picioarele pe pământ şi să depăşim blocaje mai noi sau mai
vechi, să fim mai puţin temători, mai puţin confuzi
fuzi şi mai plini
de iniţiative şi reacţii.
Un alt culoar important pentru România va fi cel economic,
care va suferi de instabilitate până în preajma lui 2021.
Invenţiile, IT, ingineria, tehnica de calcul, arhitectura se numără
printre cele mai prielnice domenii care pot juca un rol important
în creşterea economiei naţionale.
Cultură şi arta fac apel la suferinţă, subliniind caracteristici
definite de tristeţe, de suferinţă, de traume, cu care emoţionalul
colectiv se va identifica cu uşurinţă. Nu vom depă
depăşi prea repede
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această lecţie, nici peste 10 ani măcar, pentru că abia suntem în
evoluţie de doi ani pe acest segment, pe conştientizarea lui şi pe
înţelegere, schimbarea fiind probabilă undeva într
într-o lună de
Mai 2022, când vom realiza într-un
un număr mult m
mai mare acest
aspect şi vom schimba câte ceva. Perioade dificile pentru toate
clasele sociale se vor evidenţia în lunile Ianuarie, Februarie şi
Mai. Lucrurile vor deveni favorabile pentru populaţie odată cu
luna Septembrie, când se va resimţi o creştere a stării de bine, a
eficienţei, gradului de bucurie.
Se anunţă noi reglementări mondiale sau alianţe
Puţin favorabile pentru clasa politică vor fi şi lunile AugustAugust
Octombrie când vor apărea noi reglementări mondiale sau
alianţe, care ne vor pune în încurcătură,
încurcăt
pe noi ca şi ţară
creştină, dar şi clasa politică, legislativul, guvernul,
preşedintele”.
Legislativul va suferi cel mai mult dintre structuri şi va avea
numeroase etape de renaştere. Veşti bune se întrevăd pentru
muzică şi artă, domenii în care se vor
vo câştiga premii şi
popularitate internaţională în prima jumătate de an.
De asemenea, România va traversa o perioadă de deblocare cu
ajutor divin, resimţită printr-o
o detensionare care se a resimţi la
nivel de ţară începând cu luna Mai pentru un interval de cel
puţin 2 ani, perioadă care se va răsfrânge favorabil la nivel de
familie”. Această deblocare va presupune să dorim mai mult, să
ne asumăm responsabilitatea şi să ne amintim şi de noi în
acelaşi timp.
Românii sunt oameni frumoşi, cu frică de Dumnezeu, buni,
cuminţi, eroi, care adeseori dau dovadă de autosacrificiu. Aici
trebuie să căutam să aducem un plus de curaj şi de dorinţă, de
bucurie. Să dăm frică pe încredere şi ce facem, să facem cu
bucurie, nu doar cu responsabilitate. Probabil că vor fi suficienţi
sufici
2 ani pentru a înţelege aceste aspecte şi pentru a urca într-o
într
etapă de conştientizare mai puternică şi mai amplă.
Nu ne este dat fiecăruia să ne găsim jumătatea, ci doar unul la o
mie de oameni are parte de această bucurie în viaţa curentă. Ei
bine, 2015 este anul în care jumătăţile se găsesc şi se regăsesc,
se recunosc şi încep să-şi
şi trăiască poveştile de dragoste curate şi
împlinite. Nu este idealism, ci realitate.
În acelaşi timp, curajul şi puterea vor fi cele mai râvnite
atitudini din acest an, pentru
entru că ele vor fi încurajate, susţinute şi
căutate, premiate. Excesele vor fi penalizate drastic spre
sfârşitul verii, în unele cazuri poate chiar dramatic.
dramatic
Recomandări pentru fiecare zodie în parte, în funcţie de cele
mai importante lucruri de care ar trebui
rebui să ţinem cont în anul
2015:
Berbec
Faceţi surprize plăcute sau mai puţin plăcute, sunteţi cei mai
avantajaţi în intervalul 20 februarie - 1 aprilie. Atenţie la
tendinţele antisociale subliniate în săptămâna 13-20
13
iulie. Până
pe 10 octombrie se anunţăă revelaţii privind situaţia personală
reală. Anul vă avantajează în domenii de risc şi speculaţii,
jocuri, artă, pasiuni, copii şi noi prieteni de suflet.
Taur
Aveţi forţă şi energie benefică mai mult ca oricând în intervalul
2 aprilie - 20 mai. Dar sunteţi
ţi predispuşi la plăţi faţă de
Dumnezeu şi la situaţii familiale care v-ar
v putea aduce suferinţă
sau lecţii de viaţă. Toamna vă avantajează în tot ceea ce se
referă la speculaţii şi situaţii de risc, dar cu mare atenţie însă
pentru că la un pas distanţă se poate afla şi ruină. Fiţi cumpătaţi.
Doamnele însărcinate trebuie să fie extrem de atente după luna
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august. Relaţii de dragoste romantică sunt favorizate să
debuteze în preajma datei de 19 iulie.
Gemeni
Anul vă avantajează substanţial în tot ceea ce priveşte
prive
studii,
examene, comunicare, exprimare, vânzări, obţinerea permisului
de conducere. Sunteţi plini de idei şi strategii mentale, de curaj
şi idei îndrăzneţe. Se întrevede un posibil blocaj financiar în
perioada de vară, dar şi dorinţe şi ţeluri de viito
viitor pline de
împliniri. Dragostea şi iubirile karmice sunt favorizate.
Rac
Financiarul este cel mai bine susţinut domeniu în ceea ce vă
priveşte. Personal, vă autosabotaţi în iunie-august.
august. Va fi un an
de investiţii, de îmbunătăţiri la nivel de afacere person
personală.
Atenţie la călătorii şi peripeţii în ianuarie-februarie
februarie şi atenţie la
sănătate, în special la căile respiratorii, pe parcursul lunilor mai
maiiunie. Se înregistrează posibile creşteri profesionale, dar şi
reuşite familiale, dar în egală măsura veţi avea parte de o
succesiune de evenimente pozitive şi negative, de tipul “una
caldă, una rece”.
Leu
Susţineţi iubirea şi credeţi în ea. Mergeţi înainte ştiind că există
şi că o veţi găsi în voi şi în ceilalţi şi chiar aşa va fi. Fie că
îndrăgostiţi, fie ca naşi veţi da aripi iubirii. Veţi avea iniţiative
personale care vă vor aduce venituri după 11 august. De
asemenea, se anunţă multe proiecte în care veţi deschide noi uşi
pentru ani buni în viitor.
Fecioară
Sănătatea, iertarea şi dragostea de sine vor fi cele ma
mai
importante domenii de viaţă pentru voi, în prima parte din an.
După iulie va fi şi rândul vostru să beneficiaţi de toate aspectele
frumoase şi miraculoase. Se întrevăd noi deschideri, orizonturi,
oportunităţi şi mulţi paşi de autodepăşire prin autoexigen
autoexigenţă,
obiectivitate. După 10 octombrie veţi face mai mulţi paşi de
asumare personală. Veţi avea parte de un an încărcat şi la fel vor
fi şi următorii doi ani.
Balanţă
O bună parte din an aveţi parte de lecţii de autocunoaştere şi
iniţiative. Reflecţiile la viitor
iitor şi relaţia de dragoste cu persoana
iubită v-ar
ar putea aduce cu picioarele pe pământ în primele luni
din an, astfel că în acest an puteţi fi puşi în situaţia de a rupe o
relaţie, de a divorţa, de a face un compromis. Toamna, între 13
1328 septembrie, vaa aduce decizii majore cu impact pentru tot
restul vieţii.
Scorpion
Sănătatea şi starea psihică sunt foarte importante până în
preajma zilei vostre de naştere, apoi veţi fi susţinuţi substanţial
de protectori, de oameni apropiaţi şi de ţelurile pe care vi le veţi
determina pe viitor. Dacă L-aţi
aţi supărat pe Dumnezeu este
posibil să aveţi parte de câteva neplăceri în intervalul aprilie august. Dacă aţi fost corecţi atunci veţi primi avantaje majore
profesionale şi sociale, de la celebritate până la avantaje de la
superiori.
Săgetător
Vară se anunţă importantă pentru starea de sănătate, pe fond de
imunitate scăzută sau lipsă de energie, şi în ceea ce priveşte
administrarea financiară, contabilitatea afacerii dumneavoastră.
Puteţi beneficia de avantaje din călătorii
torii în străinătate, de
recunoaşterea meritelor şi de bucurii dinpre copii şi prieteni noi
de suflet. Toamna va aduce multe evenimente benefice social,
profesional şi mici lecţii de personalitate.
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Capricorn
Sunteţi rigizi şi este necesar să renaşteţi mult
mul mai flexibili şi
mai adaptabili. Se anunţă moşteniri în urma unor veşti neplăcute
sau situaţii favorabile după decesul cuiva. Cariera vă va ocupa
foarte mult timp din acest an, dar acordaţi atenţie la anumite
blocaje venite dinspre persoana iubită la mijlocul
mij
lunii iulie, sau
posibil un şoc al acesteia care vă poate crea neplăceri. Posibile
călătorii şi îmbunătăţirea relaţiei cu străinătatea după luna
august pe un interval de cel puţin un an.
Vărsător
Susţinuţi extraordinar de bine în plan relaţional, cu
cunoaşteţi toţi
oamenii de care aveţi nevoie în viaţa voastră pentru a vă bucura
de beneficii cel puţin 12 ani. Se anunţă oportunităţi pentru
studii, acte, idei, pregătire profesională şi călătorii. Atenţie la
relaţia cu fraţii, dar şi la călătorii în intervalul
interv
17-30 septembrie,
aceastea
nefiind
recomandate.
Avantaje
financiare,
împrumuturi, susţinere, moşteniri şi cadouri semnificative se
întrevăd după 20 octombrie.
Peşti
Se cere puţină atenţie la problemele legate de anxietate între 25
august - 30 septembrie.
ie. Anul 2015 va fi unul propice pentru
avansări, popularitate, oportunităţi de muncă şi de sănătate. Veţi
fi extraordinar de bine aspectaţi pe sectorul iubirii, cu
posibilitatea unei poveştei de dragoste speciale, chiar dacă va
trebui să aşteptaţi până în a doua jumătate a anului.Va fi un an
decisiv în relaţia de cuplu, cu multe bucurii relaţionale.

Savanţii americani descoperă că de fapt
chimioterapia sporeşte creşterea tumorală
Marco TORRES
Poate chimioterapia vatăma celulele sănătoase? Spui
că nu-ii aşa? Nu ai nevoie de facultate ca să îţi dai seama de
asta. Otrava omoară nediscriminatoriu – întotdeauna a
făcut aşa şi tot aşa va face mereu.

D

eşi vătămând celulele sănătoase, chimioterapia
chi
mai
declanşează şi secreţia unei proteine care susţine
creşterea tumorală şi rezistenţa la tratament.
Cercetătorii din Statele Unite au făcut o descoperire „complet
neaşteptată” atunci când au căutat să explice de ce respectivele
celule canceroase
se sunt aşa de rezistente la tratament în interiorul
corpului uman, când în laborator sunt aşa de uşor de omorât.
Doar prin intermediul forţelor care au conspirat cu grijă pentru a
deturna progresele semnificative ale cercetării şi tratării
cancerului a reuşit
euşit chimioterapia să ajungă metoda preferată şi
recomandată în combaterea acestei epidemii mortale. GândiţiGândiţi
vă, în ce realitate trăim noi? Este oare una în care tăierile,
otrăvurile şi arsurile sunt singurele căi acceptabile de a trata
cancerul?
Nici un medicament chimioterapeutic nu a reuşit vreodată să
vindece sau să rezolve efectiv cauzele ce stau la baza
cancerului. Chiar dacă medicina convenţională le consideră
„pline de succes”, tratamentele chimioterapeutice fac faţă doar
simptomelor, de obicei cu costurile de a interfera cu alte
preţioase funcţii fiziologice ale pacienţilor şi care vor cauza
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ulterior efecte secundare. Nu există ceva precum un
medicament fără vreun efect secundar.
Cercetătorii au testat efectele unui tip de chimioterapie asupra
ţesutului
utului colectat de la bărbaţi cu cancer la prostată şi au găsit
„dovezi ale deteriorării ADN-ului”
ului” după tratament, la celulele
sănătoase. Chimioterapia acţionează prin inhibarea reproducerii
celulelor ce se divid rapid, precum cele găsite în tumori.
S-a descoperit că celulele sănătoase vătămate de chimioterapie
au secretat mai mult dintr-oo proteină numită WNT16B, care
amplifică rata de supravieţuire a celulelor canceroase.
„Sporirea cantităţii de WNT16B a fost complet neaşteptată”, a
spus AFP coautorul studiului,
iului, Peter Nelson de la Centrul de
Cercetări asupra Cancerului Fred Hutchinson. Proteină a fost
preluată de celulele canceroase din vecinătatea celulelor
vătămate.
„WNT16B, atunci când este secretată,, va interacţiona cu
celulele tumorale din imediata vecinătate
inătate şi le va face să
crească, să invadeze şi, cel mai important lucru, să reziste
terapiei ulterioare”, a mai adăugat Nelson.
În tratarea cancerului, tumorile răspund adesea bine la început,
dar acest lucru este urmat de o rapidă reluare a creşterii
tumorale
morale şi apoi de rezistenţă la chimioterapia administrată în
continuare.
Rata reproducerii celulelor tumorale este accelerată între
tratamente.
„Rezultatele noastre indică faptul că răspunsul la deteriorare în
celulele benigne… ar putea contribui în mod direct
irect la cinetic
cinetica
sporită a creşterii tumorale”, a fost consemnarea în scris a
concluziilor echipei.
Cercetătorii au spus că au confirmat descoperirile lor la
tumorile cancerului la sân şi a celui ovarian.
Pacienţilor cu cancere incurabile le este promis uun acces mai
larg la ultimele medicamente care le-ar
ar putea oferi câteva luni
sau ani suplimentari de viaţă, totuşi mulţi doctori au fost
îndemnaţi să fie mai precauţi în oferirea de tratamente
anticanceroase pacienţilor în faza terminală, întrucât
chimioterapia
apia poate face mai mult rău decât bine, sfat sprijinit
de studiul lui Nelson.
Investigatia
nvestigatia
Naţională
Confidenţială
În
Rezultatele
Tratamentelor şi Decesul Pacienţilor
ienţilor din Statele Unite
(Naţional Confidenţial Enquiry into Paţient Outcome and
Death – NCEPOD) a găsit că mai mult de patru din zece
pacienţi care au primit chimioterapie către sfârşitul vieţii au
suferit efecte potenţial fatale datorate medicamentelor, iar
tratamentul a fost „neadecvat” în aproape o cincime din cazuri.
Mai mult de jumătate dintre toate cazurile de cancer, ale tuturor
pacienţilor, suferă de toxicitate semnificativă datorată
tratamentului. Tratamentul mai poate avea ca rezultat infecţii ce
ameninţa viaţa pacienţilor sau pacienţii pot muri doar datorită
cancerului.
Când a fost întrebat
at despre cum să se îmbunătăţească răspunsul
pacientului la tratament şi rezultatele respective, Nelson a dat
replică „alternativ, ar putea fi posibil să se utilizeze doze mai
mici
şi
mai
puţin
toxice
de
terapie”.
Concluzia finală este că de fapt chimioterapia
apia distruge practic

p. 186

toate celulele şi sistemele, înainte de a ajunge efectiv la cancer.
Asta înseamnă că sistemul tău nervos central, sistemele
cuprinzând diverse organe şi sistemul tău imunitar (pentru a
numi doar câteva) sunt toate compromise, chiar şi la ani de zile
după întreruperea tratamentului. Uită despre cancerul care te
omoară, deoarece chimioterapia va face o astfel de treabă mult
mai bine pe termen lung.
Chimioterapia cauzează moartea celulelor cerebrale sănătoase
cu mult după ce s-a încheiat tratamentul şi poate fi una dintre
cauzele fundamentale ale efectelor cognitive secundare – sau
„chimiocreierul” – pe care le experimentează mulţi pacienţi cu
cancer.
Tratamentul convenţional al cancerului este o fraudă masivă şi
costisitoare – un nontratament
ament care îmbolnăveşte şi omoară
chiar mai mulţi oameni decât „vindec
vindecă”. Nu poate niciodată
vindeca ceva, deoarece otrăveşte corpul, ceea ce nu poate cauza
decât mai multe boli în viitor.
Chestiunea [dacă chimioterapia prelungeşte cu adevărat viaţa
sau nu]] probabil nu mai poate fi decisă. În studiile clinice
producătorii de medicamente compara întotdeauna noile lor
medicamente cu vechile otrăvuri celulare. Nu există grupuri de
control care să nu primească nici un fel de tratament.
Pentru a primi permisiuneaa de intrare în piaţă, este de ajuns ca
ei să realizeze un avantaj „semnificativ statistic” într-un
într
grup
mic de subiecţi selectaţi special şi comparaţi cu cei trataţi cu o
otravă celulară deja aprobată.
http://preventdisease.com/news/12/080812_Surprised-UShttp://preventdisease.com/news/12/080812_Surprised
Scientists-Find-That-Chemotherapy-Boosts
Boosts-CancerGrowth.shtml–cancer chimioterapie (Sursă:
Sursă: Viaţa verde viu)

A refuzat chimioterapia și a trăit 102 ani
Cristian
n IACOV - București
Adevărata poveste care demonstrează că pacienţii
bolnavi nu ar trebui să-şi
şi piardă speranţa şi ar trebui să
lupte până la final.
Stamatis Moraitis care a trăit în SUA provine din Ikaria, Grecia.
Acest om a fost diagnosticat cu cancer pulmonar incurabil în
anul 1976. El s-aa împăcat cu gândul că va muri curând. De la
aflarea verdictului dat de medici, el a cerut opinii diferite de la
diverşi medici, dar toţi i-au
au spus că nu va trăi mai mult de 6 luni
şi pentru a-şi prelungi viaţa
ţa este necesară începerea
chimioterapiei agresive.
Acest om nu a vrut sub nici o formă să trateze boala lui cu
chimioterapie, aşa că a refuzat tratamentul şi ss-a întors la locul
său de naştere în Grecia. Atunci să întâmplat ceva remarcabil.
La început acest om a fost foarte dezamăgit şi depresiv. Soţia sa
a avut grijă de el. Din fericire, cu trecerea timpului, dorinţa lui
de viaţă a reapărut. Pentru că ştia că nu mai are mult timp de
trăit, a decis că puţinul timp pe care îl mai are să-l
să petreacă cu
prietenii.
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2. Consumul zilnic în cantităţi mari de diverse ceaiuri.
În cazul în care ceaiul este preparat natural, el va stimula
detoxifierea organismului.
3. Odihnă

În următoarele săptămâni ajunsese să se simtă ca şi cum puterea
lui se întorcea încet încet. După ceva timp, a decis chiar să se
apuce de grădinărit, chiar dacă nu se mai aştepta să
experimenteze apariţia fructelor plantate de el. Cu toate acest
acestea,
a fost un motiv bun de a se bucura de soare, mare şi aer curat.
Şase luni au trecut şi iată că Stamatis nu a murit. În loc să fie pe
patul de moarte, el era zi de zi în propria grădină, se trezea
devreme şi îşi petrece toată ziua în soare şi aer curat.
curat Iată că
plantele au început să dea roade, el ajungând chiar să se
hrănească cu ele.
Anii treceau iar Stamatis se simţea mai bine şi mai puternic.
După 30 de ani de la această nouă viaţă, la vârsta de 97 de ani,
Stamatis a decis să meargă să vorbească cu medicii care ii-au
prescris chimioterapia. Nu mare i-aa fost surpriză să constate că
nici unul din medicii din acea vreme nu mai trăia.
Acest bătrân a murit la vârsta de 102 ani şi în certificatul de
deces a fost declarat că a murit „de bătrâneţe” cancerul nu a fost
menţionat.
Mesajul din povestea vieţii acestui om este că oamenii trebuie
să ştie că o persoană bolnavă nu se va vindeca doar cu
medicamente; în schimb are nevoie de credinţă, voinţă şi
dragoste asupra naturii. Pentru o stare bună de sănătate,
regenerarea corpului şi a spiritului este singurul lucru care este
cel mai necesar.
Un fapt interesant este că mulţi dintre noi nu ştim că locuitorii
din Ikaria, Grecia cam „uita să moară” ei neştiind ce este o
boală de inimă sau cancer.
Rucolă, linte, ulei de măsline, oregano, pătrunjel şi ierburi
similare se regăsesc zilnic pe mesele locuitorilor din Ikaria. De
asemenea, în Ikaria, carnea roşie nu este consumată mai mult de
o dată pe săptămână.
Secretul unei vieţi lungi:
1. Dieta mediteraneană
- Consumul de cantităţi mari de legume crude cultivate în
propria grădină.
- Consumul de carnea se limitează la o dată pe săptămână.
- Consumul de ulei de măsline, seminţe şi cereale trebuie să fie
mereu prezent în dieta ta.
- Nu uita despre consumul de peşte.
- Consumul zilnic de fructe cultivate în propria grădină.
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Odihna este o parte foarte
rte importantă, ea este de fapt secretul
pentru o viaţă lungă. Dacă vă simţiţi obosit, odihniţi-vă
odihniţi
imediat.
Nu vă forţaţi corpul, nu-ll privaţi de odihnă, este un lucru vital.
4. Fii activ în natură
Fă zilnic plimbări lungi, şi bucură-te
te de lumina soarelui.
soare
Munceşte, creează, odihneşte-te.
te. Simte-te
Simte util!
5. Nu-ţi grăbi viaţă şi eliberaţi-vă
vă de temeri şi de stres
Păstrează-ţi
ţi aproape familia şi prietenii. Dacă este posibil,
mutaţi-vă într-un
un loc cu aer curat şi fără poluare.
(http://www.secretele.com/2014/11/a
http://www.secretele.com/2014/11/a-refuzat-chimioterapiasi-trait-102-ani.html#sthash.QA7xB3iu.dpuf
ani.html#sthash.QA7xB3iu.dpuf)

Un studiu fals vrea să credem că Ibuprofenul ne
face să
ă trăim 10 ani în plus! Manipulare a
corporaţiilor farmaceutice!
Ibuprofenul, un antiinflamator nesteroidian, ar putea
contribui la menţinerea stării de sănătate şi la prelungirea
considerabilă a speranţei de viaţă, potrivit cercetătorilor
americani.

U

n grup de cercetători de la Universitatea Texas a
descoperit că ibuprofenul poate prelungi viaţa unor
microorganisme cu aproximativ 15%, informează The
Telegraph. În studiul lor, oamenii de ştiinţă au utilizat
medicamentul pe drojdia folosită în brutărie,
br
dar şi pe viermi
Caenorhabditis elegans şi musculiţe drosofila, administrând
doze comparabile recomandate oamenilor. Drept urmare, cele
trei tipuri de organisme testate au trăit mult mai mult decât cele
care n-au
au au primit tratamentul. În cazul oamenilor,
oam
aceasta
prelungire a vieţii ar echivala cu circa zece ani. Mai mult decât
atât, atât viermii, cât şi musculiţele au părut a avea o stare mai
bună de sănătate, au precizat autorii studiului în lucrarea
publicată în revista ştiinţifică americană Publ
Public Library of
Science-Genetics.
“Nu înţelegem încă prea bine acest mecanism, dar merită să
facem mai multe cercetări“, a afirmat profesorul Michael
Polymenis, cel care a coordonat studiul. Cercetătorii cred că
ibuprofenul acţionează asupra capacităţii celulelor
celu
de a asimila
triptofanul, un aminoacid care formează proteinele şi care este
esenţial pentru dezvoltarea oamenilor şi care nu trebuie să
lipsească din alimentaţie. Ibuprofenul este, la fel ca aspirină,
un antiinflamator nesteroidian utilizat pentru a trata durerea şi
febra. El a fost creat de compania Boots în anii 1960 şi a
devenit disponibil fără reţetă în întreaga lume în anii 1980.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a inclus ibuprofenul
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pe lista sa de „medicamente esenţiale“, necesare fiecărui
sistem de sănătate.
De ce această ştire este manipulatoare? Pentru că este absolut
ridicol să spui că un anume medicament prelungeşte viaţa
omului cu 10 ani. Dacă, de exemplu, cineva ar lua Ibuprofen
toată viaţa, şi ar trăi 82 de ani, atunci aşa-zişii
zişii cercetători
cer
ar
spune: “Uite, datorită Ibuprofenului a trăit atât. Dacă nu lua acel
medicament, trăia 72 de ani”. Total greşit! Dar se poate spune
altfel: “Din cauza Ibuprofenului, omul a trăit 82 de ani, când
putea trăi 92 de ani”. Nici afirmaţia mea, dar nic
nici afirmaţia aşazişilor cercetători nu poate fi adevărată, atât timp cât nu se
cunoaşte în mod real cât ar fi trăit acel om.
Precum am mai spus şi alte dăţi, marea majoritate a cercetărilor
în domeniul medical sunt făcute în scopul promovării unor
anumite medicamente şi compuşi medicali produşi de marile
corporaţii farmaceutice. Şi asta pentru că aceste corporaţii să fie
cât mai profitabile.
Ibuprofenul este un medicament antiinflamator nesteroidian,
analgezic şi antipiretic şi un antiagregant plachetar (de
trombocite); din clasa să fac parte Nurofenul şi Aspirină. În loc
de Nurofen, folosiţi mai degrabă lămâi, usturoi, ghimbir, căci
sunt mult mai bune!

Ce se afla în mod real în vaccinuri?
Te-ai
ai întrebat vreodată ce este în mod real în
vaccinuri? Potrivit paginii despre aditivii vaccinurilor,
pagina de informare aparţinând Centrelor SUA pentru
Controlul Bolilor, toate ingredientele următoare sunt
utilizate ca aditivi ai vaccinurilor:
Aluminiu –un
un metal uşor care provoacă dement şi boa
boala

Monoglutamat de sodiu (MSG) – O chimicală neurotoxica
numită “excitotoxina”. Face că neuronii cerebrali să fie
supraexcitaţi până mor. MSG este toxic chiar şi când
c
este
consumat în alimente, unde cauzează migrene şi afecţiuni ale
sistemului endocrin. Nu ar trebui NICIODATĂ să îţi injectezi
MSG în corp. Dar este ceea ce fac lucrătorii din sănătate când îţi
injectează vaccinuri.
Thimerosal – un compus metil-mercuri
mercuric ce cauzează vătămări
permanente şi severe ale sistemului nervos. Mercurul este
extrem de toxic pentru creier.. Niciodată nu ar trebui să îl atingi,
înghiţi sau injectezi în nici o doză. Nu exista doza sigură de
mercur! Chiar şi CDC admite prompt ca unele vaccinuri tot mai
conţin mercur (thimerosal).
EFECTE SECUNDARE!!!
În plus, Programul Naţional de Toxicologie admite în propriile
documente ca:
“Vaccinările… ar putea produce o mică, dar măsurabila, sporire
a nivelului de mercur din sânge”. “Thimerosalul a fost găsit ca
traversând
barierele
sange-creier
creier
“… pericolele thimerosalului includ

şi
placenta”.
neurotoxicitate şi

nefrotoxicitate (adică toxicitate pentru creier/nervi şi rinichi).
“… profilele toxicologice similare intre etilmercur şi
metilmercur (thimerosal)
erosal) ridică posibilitatea ca neurotoxicitatea
să poată interveni de asemenea şi la doze mici de thimerosal.”
“… nu există linii directoare pentru expunerea sigură la
etilmercur, metabolitul thimerosalului.”

Alzheimer. Nu ar trebui niciodată să îţi injectezi aluminiu.
apariţia

“… evaluarea a determinat că uzul thimerosalului
thimerosalul în calitate de
conservant al vaccinurilor ar putea avea ca rezultat introducerea

supermicrobilor, care sunt tulpini mortale de bacterii rezistente
la antibiotice, şi care omoară zeci de mii de americani în fiecare

în corp în primele şase luni de viaţă a mercurului în doze ce
depăşesc prescripţiile din liniile directoare ale Agenţiei pentru

an.

Protecţia Mediului (Environmental Protection Agency –
EPA)…”

Antibiotice –substanţe

chimice

care favorizează

Formaldehida – o chimicală de “murat” utilizată pentru
conservarea cadavrelor. Este foarte toxică pentru sistemul
nervos, cauzând orbire, deteriorarea creierului şi convulsii.
Departamentul SUA pentru Sănătate şi Servicii Umane admite
deschis ca formaldehida
hida cauzează cancer. Poţi vedea tu însuţi pe
website-ul
ul Programului Naţional de Toxicologie, prezentând cel
de-al
XII-lea
Raport
asupra
Cancerigenelor.
Acolo fișa informativă neglijează complet să menţioneze
formaldehida din vaccinuri. Totuşi afirma că “formaldehida
cauzează leucemia mieloida, şi cancere rare, inclusiv sinonazal

“În SUA şi nu numai thimerosalul este încă prezent ca şi
conservant în unele vaccinuri furnizate copiilor mici, ca şi în
anumite produse biologice recomandate în timpul sarcinii.
Thimerosalul rămâne un conservant în unele vaccinuri
administrate
trate adolescenţilor şi adulţilor. În plus, thimerosalul
continua să fie utilizat internaţional, ca şi un conservant de
vaccinuri.”
Raportul continua apoi să spună că FDA (Agenţia pentru
Alimente şi Medicamente a SUA) studiază thimerosalul şi
oarecum l-a găsit
ăsit a fi perfect sigur. Mai declara că producătorii

şi nazofaringian”.
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de vaccinuri “lucrează” pentru a elimina thimerosalul din

şi de aceea este ok să fie injectate. Dar acest argument suferă de

vaccinuri, dar în realitate este încă utilizat la fabricarea acestora.

o eroare fatală: copiii primesc acum peste douăzeci de
vaccinuri până ajung la şase ani! Care este efectul

Apropo, acest raport mai dezvăluia ca FDA impune conservanţi
ca thimerosalul doar în aşa-numitele vaccinuri “multi-doze” –
fiole ce conţin mai mult de o doză de vaccin. Companiile
producătoare ar putea, dacă ar vrea, să producă vaccinuri
“curate” mono-doza fără vreun conţinut de mercur/thimerosal.
Dar nu o fac, pentru că este mai profitabil să se producă
vaccinuri multi-doze cu conţinut de mercur. Aşa după cum
admite raportul, “conservanţii nu sunt necesari pentru produsele
în format fiola cu o singură doza. Fiolele multi-doze sunt
preferate de unii doctori şi unele clinici, deoarece sunt adesea
mai puţin scumpe ca preţ pe doza şi cer mai puţin spaţiu de
depozitare”.
“Mercurul în vaccinuri este o teorie a conspiraţiei!”

cumulativ al tuturor acestor vaccinuri, plus mercurul din
plombele dentare şi sursele alimentare? Care este efectul
mercurului injectat asupra unui copil cu sistemul imunitar
suprimat şi trăind într-o stare de deficienţă nutritivă
cronică?
Savanţii nu cunosc acest răspuns, deoarece astfel de studii nu au
fost făcute niciodată. Aşa că ei pretind că nimic rău nu se va
întâmpla, şi continuă să forţeze tot mai multe vaccinuri asupra
bebeluşilor, copiilor şi chiar asupra viitoarelor mame. Ei joacă
ruletă rusească cu copii noştri, cu alte cuvinte, fiecare
injecţie, ar putea provoca convulsii, comă, autism sau
moarte.
De ce industria vaccinurilor nu oferă vaccinuri “curate”,

Mi s-a spus de către numeroşi “sceptici” şi unii doctori că nu

fără toţi aceşti aditivi toxici?

există aşa ceva ca mercurul în vaccinuri, şi că orice astfel de
sugestie nu este nimic mai mult decât o “sălbatică teorie a

Dacă se presupune că vaccinurile sunt bune pentru tine, de ce

conspiraţiei”.

conţin ele aşa de mulţi aditivi care sunt RĂI pentru tine? Nu ai
vrea să mănânci mercur în tonul din farfurie. Nu ai vrea MSG în

Tot ce aveţi de făcut este să vizitaţi pagina despre aditivi ai

sandvişul tău, şi cu siguranţă nu ai vrea formaldehida în sucul
tău. Aşa că de ce ţi-ai permite ţie şi copiilor tăi să fie injectaţi cu

vaccinurilor de pe site-ul CDC, care admite deschis ca aceste
chimicale sunt utilizate chiar acum la vaccinuri. Nu este o teorie

aceste substanţe mortale?

a conspiraţiei, este starea de fapt a producerii de vaccinuri în
timpurile noastre moderne!

Şi chiar la fel de important, de ce nu ar oferi industria
vaccinurilor vaccinuri CURATE? Fără vreun aditiv vătămător
pentru creier?

Simţiţi dureri de cap după un vaccin?

Gândeşte-te la asta: când cumperi hrana sănătoasă, vrei ca hrana

Acum luaţi în considerare acest lucru: cel mai comun efect

sănătoasă să nu aibă NICI mercur, NICI MSG, NICI aluminiu,
şu cu siguranţă NICI formaldehidă. Nici o persoană sănătoasă

secundar al unei injecţii cu vaccin este durerea de cap. CDC
admite ca peste 30% dintre cei ce primesc vaccinuri
experimentează dureri de cap sau migrene.

la cap nu ar mânca în mod conştient aceste otrăvuri
neurotoxice. Şi totuşi, uluitor, aceleaşi persoane efectiv stau la

Ce ar putea fi în vaccinuri, şi care să provoace dureri de cap,

coadă pentru a fi injectate cu exact aceleaşi otrăvuri
vătămătoare pentru creier, cu justificarea că, oarecum, “aceasta

migrene şi vătămări cerebrale? Ce-aţi spune despre mercur,

injecţie este bună pentru mine”!

formaldehida, aluminiu şi MSG!

Am crezut că teoria din spatele vaccinurilor era ca virusurile

Chiar dacă credeţi în teoria vaccinurilor ca un mod de a ajuta
sistemul imunitar să se pregătească pentru recunoaşterea

slăbite ar oferi sistemului imunitar un prilej de repetiţie astfel
încât să construiască anticorpi împotriva chestiei reale. Unde se

patogenilor, de ce cineva, în special un doctor, să creadă că este
ok să injecteze fiinţe umane cu mercur, MSG, formaldehida şi

potrivesc mercurul, MSG-ul sau formaldehida în această teorie?
Beneficiază corpul tău în vreun fel de la expunerea la

aluminiu?

formaldehidă? Desigur că nu. Însăşi ideea în sine este absurd de
ridicolă.

Argumentul celor ce forţează vaccinurile este că fiecare vaccin
conţine doar o mică doză din aceste extrem de toxice substanţe,
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Deci există astfel de lucruri precum vaccinurile curate? Vă
provoc să găsiţi măcar unul. Ele nu există pentru populaţie în
general. Aproape toate vaccinurile pentru mase sunt deliberat
formulate cu chimicale
icale neurotoxice care nu au absolut nimic dede
a face cu ştiinţa vaccinării, ci orice cu autismul, Alzheimerul,
dementa timpurie, suprimarea funcţiei imunitare şi prostirea în
masa datorită afectării funcţiei cerebrale.
Surse pentru acest articol cuprind :
http://www.naturalnews.com
http://www.cdc.gov/vaccines/
http://www.foodmatters.tv/articles-1/whats-really-in-vaccines
vaccines ce este în
vaccinuri

Mai multor copii din România li s-aa făcut rău
după vaccinare! Medicii spun că totul a fost doar
o… halucinaţie!! Dar adevărul e că vaccinurile
sunt toxice!
Informaţie de pe stirileprotv.ro din luna ianuarie 2015,
confirma acest lucru:
Mai mulţi elevi, de clasa a opta, din curtea de Argeş, au ajuns
spital după ce ar fi suferit reacţii adverse de la un vaccin
vacci antitetanos, aflat în schema obligatorie, administrat la şcoală.
Medicii spun că în mod normal, nu ar fi trebuit să apară
ameţeli şi stări de leşin, iar cei de la Direcţia de Sănătate
Publică cred că ar fi vorba despre o reacţie emoţională. Însă şi
dintr-oo comună din Bacău, 18 elevi care au făcut acelaşi vaccin
s-au simţit rău.
Părinţii celor 18 copii din Bacău spun că, imediat ce li ss-a
administrat vaccinul împotriva difteriei şi tetanosului, au acuzat
stări de vomă, ameţeli, frisoane şi o amorţeală a braţului
b
în
care s-aa făcut injecţia. Copiii, elevi în clasa a VIII
VIII-a, au fost
internaţi de urgenţă în spital. “Sunt manifestări uşoare, locale.
De la acest vaccin, este o reacţie alergică, emoţională”, a
explicat dr. Adrian Branzaniuc director medical Spita
Spitalul
Municipal Oneşti.
Şi totuşi, alţi 8 elevi din curtea de Argeş au ajuns la spital cu
aceleaşi simptome. Copiii, în vârstă de 14 ani, au fost şi ei
injectaţi cu acelaşi vaccin, de provenienţă franceză. Mai multe
ambulanţe i-au dus la spital. “Amorţeala dee mână, dureri de
cap, frisoane, voma, de toate” a povestit un părinte.
Medicii spun că, în mod normal, elevilor nu ar fi trebuit să li se
facă rău, mai ales că în urmă cu 7 ani au mai primit o doză din
acelaşi vaccin. Specialiştii Direcţiei de Sănătate pu
publică susţin
că au verificat atât lotul administrat cât şi maniera în care au
fost făcute injecţiile. ŞI nu au găsit nimic în neregulă. “Nu ss-a
putut pune în evidenţă nici un semn sau simptom obiectiv la
examenul medical. Mai mult, nu s-aa semnalat nici un
diagnostic. Este o reacţie emoţională exagerată”, a spus Adrian
Stoica director executiv al DSP Argeş.
Vaccinul împotriva difteriei şi tetanosului face parte în
programul naţional de imunizare. Părinţii ar fi trebuit totuşi săsă
şi dea acordul scris pentru administrarea injecţiilor – ceea ce,
în cazul de la curtea de Argeş şi în cel din Oneşti nu ss-a
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întâmplat. Din acest motiv, asistentele care au făcut vaccinurile
vor fi anchetate.
P.S. Eu rămân siderat nu pentru reacţiile toxice produse de acest
vaccin, ci pentru reacţiile autorităţilor. Întâi, ele spun că “vina”
e a copiilor care ar fi avut o reacţie emoţională exagerată! E
total absurd să vorbeşti de isterie emoţională de masă! Frică
putea să apară la 1-2
2 pacienţi, nu la toţi! Aşa-zişii
Aşa
specialişti de
DSP care vin cu asemenea explicaţii ar trebui să-şi
să dea demisia
imediat, când fac asemenea afirmaţii năucitoare! Ce fel de
doctor poate să fie ăla care spune că toţi cei 18 copii au avut
reacţii exagerate!? Atunci
tunci când vomiţi, când îţi amorţeşte mâna,
când ai frisoane, nu e nicio halucinaţie, ci totul chiar se
întâmplă!
În al doilea rând, se încearcă a se da vina pe asistente! Atunci
când o injecţie sau un vaccin are efecte adverse, asistentă e de
vină că nu a ştiut să-ll facă! Niciodată nu e de vină vaccinul!
Într-un articol publicat în 2011 (Conspiraţia
Conspiraţia vaccinurilor: un
expert în domeniu ne avertizează cât de periculoase sunt
vaccinurile),
), un cercetător care a lucrat în domeniu arata cât de
periculoase sunt vaccinurile
* Declinul
eclinul bolilor se datorează de fapt îmbunătăţirii condiţiilor
de trai (apă mai curată, sisteme moderne de canalizare, hrană
mai bună, reducerea sărăciei etc.), nu vaccinurilor. Germenii
sunt într-adevăr
adevăr peste tot, însă dacă suntem sănătoşi nu
contactăm bolile atât de uşor.
* Toate vaccinurile
le sunt periculoase. În primul rând, acestea
obliga sistemul imunitar la un proces ce pare să compromită
presupune că ar trebui să o prevină.
* Dacă un vaccin suprima simptomele vizibile ale unei boli cum
ar fi rujeola, toată lumea consideră că vaccinul este
es un real
succes. Însă ceea ce nu se vede este faptul că vaccinul poate
afecta sistemul imunitar. Şi dacă vaccinul respectiv mai
provoacă şi alte boli – de exemplu meningita – acest fapt este
ascuns, căci nimeni nu crede că un vaccin poate face acest
lucru.
u. Legătura dintre vaccin şi boala este trecută cu vederea.
* Toate informaţiile oferite au fost aranjate pentru a convinge
oamenii de siguranţă şi eficientă de netăgăduit a vaccinurilor.
Majoritatea oamenilor nu cunosc faptul că la fabricarea
vaccinurilor poliomielitice, a vaccinurilor anti-rubeola,
anti
oreion,
adenovirus şi a celor împotriva hepatitei A s-au
s
folosit ţesuturi
de fetus avortat. Publicul trăieşte cu impresia că aceste
laboratoare sunt cele mai curate locuri din lume, când de fapt nu
e deloc aşa. Există mereu câte un caz de contaminare.
Vaccinurile sunt în permanenţă expuse contaminării, în
vaccinuri ajung tot felul de reziduuri.
* În vaccinul pentru pojar, Rimavex, am găsit diferite virusuri
specifice găinilor. În vaccinul pentru poliomielita am găsit
achantamoeba, sau aşa numita amoebă „mâncătoare de creier”
şi citomegalovirusul simian. În vaccinul anti-rotavirus
anti
am găsit
virusul simian. În vaccinul MMR am descoperit diferiţi viruşi
producători de cancer. În vaccinul pentru antrax am găsit
diferite micro-organisme.
organisme. În mai multe vaccinuri am descoperit
inhibitori enzimatici deoasebit de periculoşi. În vaccinul pentru
rubeola am găsitt viruşi specifici câinilor, ra
rațelor şi iepurilor. În
vaccinul antigripal am găsit virusul leucozei aviare, iar în
vaccinul MMR – pestivirus.
Într-un alt articol (Datele
Datele istorice ne arată că vaccinurile sunt
făcute degeaba! Declinul bolilor infecţioase din ultimul secol
se datorează creşterii nivelului de trăi şi nu vaccinurilor…
vaccinurilor…)
se arată clar că majoritatea vaccinurilor sunt inutile:
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* În Germania, deşi începând cu 1940 s-aa realizat o campanie în
masă de vaccinare împotriva difteriei, până în 1945 s-au
s
semnalat peste 250.000 de cazuri de îmbolnăviri cu difterie.
* În 1967, Ghana a fost declarată de către Organizaţia Mond
Mondială
a Sănătăţii drept ţară “liberă de pojar”, ca urmare a vaccinărilor
masive întreprinse. Şi totuşi, în 1972, Ghana a experimentat o
revenire masivă a pojarului, cu cea mai ridicată rata de
mortalitate.
* În Marea Britanie, între 1970 şi 1990 s-au
au înregi
înregistrat peste
200.000 de cazuri de tuse convulsivă la copiii vaccinaţi
împotriva acestei boli.
* În anii 70, în India a fost încercat un vaccin împotriva
tuberculozei. Rezultatul? Mai multe cazuri a fost semnalate în
cazul persoanelor vaccinate decât pentru cele nevaccinate.
* În 1977, Dr. Jonas Salk, cel care a dezvoltat primul vaccin
împotriva poliomelitei, a recunoscut că vaccinarea de masă anti
antipoliomelita a fost principala cauză pentru izbucnirea celei mai
mari epidemii de poliomelita din istoria Statelorr Unite.
* În 1979, Suedia a abandonat vaccinul impotrivei tusei
convulsive ca urmare a ineficientei sale. Din cele 5.140 de
cazuri de tuse convulsivă înregistrate în 1978, 84% dintre
pacienţi erau deja vaccinaţi de trei ori!
Aşadar, atenţie când mai acceptaţi
taţi să faceţi aceste
vaccinuri!

Argint Coloidal – antiseptic si
antibiotic natural
Ce este argintul coloidal?
1.Compoziţie
Din punct de vedere ştiinţific, argintul coloidal este o dispersie
lichidă de argint elementar. Într-oo dispersie coloidală,
particulele
iculele au o dimensiune între 1 nanometru şi 1 micron.
Particulele de argint (neutre sau cu sarcină pozitivă) din argintul
coloidal au dimensiunea de aproximativ 5 nm, echivalentul a
aproximativ 15 atomi.
2. Efect
Particulele de argint încărcate electric (ioni pozitivi) cu
dimensiunea specifică dispersiei coloidale au un efect germicid
rapid, distrugând peste 600 tipuri cunoscute de microbi (viruşi,
bacterii, ciuperci, stafilococi etc.).
3.Cum se produce
Argintul coloidal este produs electrolitic cu surse de tensiune
normate, certificate de laborator.. Pentru a se împiedica formarea
de compuşi nocivi ai argintului, se utilizează apă multiplu
distilată, până când conductivitatea electrică acesteia ajunge la
aprox. 1 microSiemens/cm. Electrozii din argint uti
utilizaţi au
puritatea de 99,999%. Puritatea apei şi a argintului din electrozi
sunt condiţii absolut necesare pentru obţinerea unui argint
coloidal de calitate şi fără compuşi chimici nocivi.
4.Concentraţie
Concentraţia se exprimă uzual în ppm (părţi per m
milion). Cu alte
cuvinte, o concentraţie de 1 ppm argint coloidal înseamnă 1
gram de argint la 1.000.000 grame (1.000 litri) apă. În funcţie

p. 191

de aplicaţie (uz intern uman, dezinfecţie
dezinfecţie, fitoterapic, grădinărit
etc.). Concentraţia este indicată pe ambalaj.
5. Dozare, terapii
Pentru infecţii bacteriene sau virale, se recomandă ca terapie
standard administrarea pe care orală de trei ori pe zi a unei doze
de argint coloidal de 25 ppm, timp de trei zile. Terapia se
continuă cu două administrări pe zi, dimineaţa şi seara, până
când se constată îmbunătăţire (de regulă, o răceală dispare însă
în 2-3
3 zile). O doză standard este de 2ml/kg corp. Exemplu:
pentru o persoană de 50 kg, o doză înseamnă 100 ml. Înainte de
ingerare, lichidul se plimbă prin gură timp de 30
30-40 secunde,
deoarece absorbţia începe de la nivelul mucoaselor. Se bea cu
înghiţituri mici, neapărat pe stomacul gol, nu se mănâncă şi nu
se bea nimic în următoarea jumătate de oră. Se evită contactul
cu plasticul sau cu metalul. Ideal este să se bea dintr-un
dintr
pahar
de sticlă.
Ca tratament dermatologic:
Distruge toate microorganismele vătămătoare. Pielea va fi
împrospătată, destinsă şi protejată.
Ca deodorant eficient şi fără miros, distruge bacteriile
responsabile pentru producerea mirosului specific al
transpiraţiei.
În caz de tăieturi după bărbierit, prezenţa argintului coloidal
împiedică infectarea.
– Spray purificator pentru pielea feţei: se pulverizează pe piele
şi se acoperă timp de 8-10
10 minute. Alternativ, se poate pulveriza
seara (deoarece argintul coloidal
oloidal este
es sensibil la lumină).
–Deodorant:
Deodorant: se pulverizează sub braţ, când este necesar.
– Apă de bărbierit: se pulverizează pe piele, după bărbierit.

Antioxidanţii care îţi prelungesc viaţa (III)

Cercetările moderne asupra proceselor metabolice
m
au pus în evidenţă rolul deosebit de important al
substanţelor cu efect antioxidant în menţinerea unei bune
funcţionări a organismului.

D

egradarea care apare odată cu vârsta, diminuarea
performanţelor sistemului imun precum şi degradarea
accentuată
uată ce se observă în cazul bolilor degenerative
sau a cancerului, se datorează în mare parte supunerii trupului la
un stres oxidativ permanent ca urmare a multitudinii de
substanţe chimice pe care le introducem în organism prin
alimentele şi băuturile pe care le consumăm şi prin aerul tot mai
poluat pe care îl respirăm.
Tocmai de aceea, pentru menţinerea structurilor organismului
în stare de bună funcţionare, este necesar ca în alimentaţia
noastră să fie prezente legume, fructe, seminţe, uleiuri bogate în
antioxidanţi naturali.
Vitamina E
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Este unul dintre cele mai bune remedii naturale antiîmbătrânire. Acţiunea sa este legată în mod special de sfera
genitală, având un rol important în mecanismul fecundităţii.
Vitamina E stimulează regenerarea celulară şi protejează
celulele şi ţesuturile de acţiunea radicalilor liberi. Se găseşte în
diferite seminţe oleaginoase, uleiuri, fructe şi legume.
Sub numele de vitamina E sunt adunaţi opt compuşi, patru
tocoferoli şi patru tocotrienoli, denumiţi specific cu primele
patru litere din alfabetul grecesc. α-tocoferol este forma cea mai
activă dintre toţi compuşii şi este prezent în uleiul de germeni
de grâu, uleiul de floarea soarelui şi cel de şofrănel. γ-tocoferol
Aliment

Concentrație
vitamina
(mg/100g)

Prune kakadu

1000-5300

Fructe de camu camu
Acerola
Cătina
Coarne
Coacăze
Măceşe
Baobab

2800
1677
695
500
445
426
400

de
C Aliment

de
Concentrație
vitamina C (mg/100g)

Chili verde (ardei
244
iute verde)
Guave
228,3
Coacăze negre
200
Piper roşu
190
Chili roşu
144
Pătrunjel
130
Kiwi
90
Broccoli
90

este cel mai obişnuit în dieta persoanelor din America de Nord,
găsindu-se în uleiul de porumb, uleiul de soia şi diferite sosuri
consumate în mod curent de nord americani.
În organism, vitamina E are acţiune antioxidantă – oprind
producerea de specii reactive de oxigen (radicali liberi) care tind
să apară când grăsimile sunt supuse oxidării –, acţiune
enzimatică, inhibă coagularea sângelui, susţine diferite funcţii
neurologice şi ajută la exprimarea genelor şi semnalizarea
celulară. Un studiu realizat în 2013 pe pacienţi cu boala
Alzheimer în formă moderată, a arătat că administrarea de
vitamina E face ca diminuarea capacităţilor mentale să fie mai
lentă.
Diferite cercetări au arătat că deficitul de vitamina E poate
determina afectarea răspunsului imun, distrugerea globulelor
roșii din sânge, ataxie spinocerebeloasă, probleme ale
muşchilor, ale nervilor periferici sau afectări ale retinei.
Datorită acțiunii anticoagulante a vitaminei E, s-a stabilit o doză
maximă admisibilă de 1000mg (1500UI) pe zi, o cantitate mai
mare conducând la hipervitaminoză E şi creșterea riscului de
apariție a hemoragiilor. În combinaţie cu anumite medicamente,
cum ar fi aspirina, hipervitaminoza E poate reprezenta chiar un
risc pentru viaţă.

Vitamina C
Este una din vitaminele esenţiale pentru menţinerea sănătăţii
omului deoarece contribuie la sinteza colagenului, previne şi
combate infecţiile, favorizează cicatrizarea rănilor, previne
stresul şi oboseala. Cele mai bogate surse naturale de vitamina
C sunt fructele şi legumele.Vitamina C se găseşte în cantitate
mare în prunele kakadu, fructele de camu camu, acerola,
măceşe, ardei iute verde, guave, pătrunjel, broccoli, kiwi.
Vitamina C sau acidul L-ascorbic este un nutrient esenţial
pentru om şi anumite specii de animale întrucât acestea nu îşi
pot sintetiza în interiorul trupului această vitamină. Prin urmare,
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ele au nevoie să şi-o procure prin intermediul dietei. Rolul
biologic al vitaminei C este de agent reducător, adică donator de
electroni în diferite reacţii enzimatice şi non-enzimatice.
Această disponibilitate face ca vitamina C să acţioneze ca
antioxidant ajutând la neutralizarea radicalilor liberi. Când în
organism există mai mulţi radicali liberi decât antioxidanţi,
condiţia se numeşte stres oxidativ şi administarea de vitamină C
ajută la neutralizarea acestei probleme. La cei cu stres oxidativ
s-a observat că nivelul vitaminei C este mai mic de 45 µmol/L
comparativ cu persoanele sănătoase care au nivelul de 61-80
µmol/L de vitamina C.
Pe lângă acţiunea antioxidantă, vitamina C îndeplineşte şi alte
funcţii în organism: participă la sinteza colagenului, a carnitinei
– un compus care ajută la transportul acizilor graşi în
mitocondrii în vederea metabolizării acestora –, la generarea de
energie şi sinteza neurotransmiţătorilor, intervenind în
biosinteza noradrenalinei din dopaminei. De asemenea,
vitamina C este implicată şi în sinteza şi catabolismul
hormonilor tiroidieni.
Vitamina C este prezentă în concentraţii mari în celulele
sistemului imun, fiind consumată rapid în timpul infecţiilor,
însă nu este clar deocamdată cum anume intervine în modularea
imunității.
Având o acţiune antagonică histaminei, o substanţă implicată în
principal în reacţiile alergice, vitamina C contribuie la
diminuarea proceselor declașate de diferiți alergeni. Pe de-o
parte, ea previne eliberarea de histamină din celule, iar pe de
altă parte ajută la eliminarea acesteia din organism, după ce a
fost eliberată din granulele celulare care o conţin.
Vitamina C creşte absorbţia fierului, fiind utilă în combaterea
anemiilor care au acestă cauză.
Laureatul premiului Nobel Linus Pauling şi cercetătorul G.C.
Willis au arătat că niveluri scăzute pe termen lung de vitamina
Sursa alimentară de vitamina E

Conţinut
minim
în
vitamina E (mg/100g)
150
41
34

Ulei de germeni de grâu
Ulei de floarea soarelui
Ulei de şofrănel
Seminţe oleaginoase şi uleiuri din aceste
15
seminţe, cum ar fi alune şi migdale
Ulei de palmier
15
Ulei de măsline
14
Spanac, gulie, frunze de sfeclă, frunze de
1,5
păpădie
Avocado
2,1
Sparanghel
1,1

C în sânge conduc la ateroscleroză. Alte studii au arătat că
niveluri moderat crescute de vitamina C în sânge au fost
corelate cu un risc scăzut de boli cardiovasculare printre care şi
boala ischemică cardiacă, şi cu o speranţă de viaţă mai mare.
Acelaşi studiu a descoperit o relaţie inversă între nivelul
sanguin al vitaminei C şi riscul de cancer, adică nivel crescut de
vitamina C – risc redus de cancer, nivel scăzut de vitamina C –
risc mare de cancer.
Nivelul maxim de vitamina C în sânge este de 1,5mg/dL pentru
bărbaţi şi 1,3mg/dL pentru femei. Pentru o anumită perioadă de
timp, anumite organe acumulează vitamina C. Astfel, creierul,
splina, plămânii, testiculele, ganglionii limfatici, ficatul, tiroida,
mucoasa intestinului subţire, leucocitele, pancreasul, rinichii şi
glandele salivare stochează vitamina C în cantitate de 10-50 de
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ori mai mare decât nivelul acestei vitamine în sânge, iar
suprarenalele, hipofiza, timusul, corpul galben şi retina de 100
de ori. Cu toate acestea, organismul uman poate stoca doar o
anumită cantitate de vitamina C, iar rezervele se golesc dacă nu
sunt consumate legume şi fructe proaspete.
Lipsa din alimentație a vitaminei C pentru un timp mai
îndelungat conduce la apariția scorbutului. Această boală,
întâlnită cel mai adesea printre marinarii din secolul trecut, este
caracterizată de apariţia unor spoturi maronii pe piele, gingii
moi, buretoase, sângerări la nivelul mucoaselor. În cazul
scorbutului avansat apar răni deschise, survine pierderea dinţilor
şi uneori chiar decesul. În funcţie de resursele de vitamina C
existente în organism, scorbutul poate apare într-o lună, până la
șase luni.
Următorul tabel arată conţinutul în vitamina C a diferitelor
fructe şi legume, în miligrame (mg) la 100 de grame de aliment.
Între 80-89 mg vit.C/100g aliment: varza de bruxelles, dude
Înter 70-79 mg vit.C/100g aliment: lichi, goji
Între 60-69 mg vit.C/100g aliment: căpşuni, papaya, elderbery, cloudbery,
persimmon
Între 50-59 mg vit.C/100g aliment: lămâi, portocale
Între 40-49 mg vit.C/ mg vit.C/100g aliment: lămâie lime, varza, spanac, fructul
pasiunii, mandarine, zmeură, grapefruit, usturoi
Între 20-29 mg vit.C/100g aliment: pepene galben, cartof, mure, mango
Între 10-19 mg vit.C/100g aliment: pepene roşu, prune, caise, struguri, afine,
merişor, roşii
Între 0,3 – 9 mg vit.C/100g aliment: smochine, vinete, castravete, salata verde,
pere, sfeclă, sparanghel, mere, morcovi, piersici, ceapa, avocado, banana

Concentraţia vitaminei C în diferite alimente scade cu timpul, în
funcţie de temperatura la care acestea au fost stocate. De
asemenea, vitamina C se descompune chimic în timpul
pregătirii diferitelor feluri de mâncare. Gătitul pare să reducă cu
60% conţinutul de vitamină C din legume. Cu cât timpul de
coacere/fierbere este mai lung, cu atât distrugerea vitaminei C
este mai accentuată. De asemenea, utilizarea vaselor de cupru la
gătit contribuie la reducerea semnificativă a conţinutului de
vitamina C din mâncare, deoarece cuprul catalizează
descompunerea acesteia.
Licopenul
Este un carotenoid cu proprietăţi antioxidante şi detoxifiante,
conţinut în special de roşii. El ajută la buna funcţionare a
procesului de creştere celulară, are proprietăți fotoprotectoare şi
o influenţă benefică asupra pielii şi mucoaselor. Studiile arată
că licopenul inhibă dezvoltarea celulelor canceroase de la
nivelul esofagului, stomacului, colonului, sânilor sau prostatei.
Denumirea „licopen” provine de la cuvântullycopersicum, care
înseamnă „referitor la speciile de roşii”. Licopenul este un
pigment, fiind totodată şi un intermediar important în
biosinteza multor carotenoizi, inclusiv betacaroten, responsabil
pentru culoarea galbenă, portocalie sau roşie a legumelor sau
fructelor. Prin urmare, licopenul se găsește în roşii, dar şi în
fructe roşii şi în alte legume cum sunt morcovii, pepenii roşii,
gacul şi papaia. Pe de altă parte există alimente care nu sunt de
culoare roşie şi care pot conţine licopen – sparanghelul,
pătrunjelul, busuiocul. O altă sursă de licopen este
ciuperca Blakeslea trispora. De asemenea, există fructe și
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legume roşii care nu conţin licopen – portocalele roşii,
căpşunile, cireşele, ardeiul gras roşu.
Datorită culorii sale puternice, licopenul este folosit în industria
alimentară pentru colorarea multor preparate. Dar din păcate, în
acest scop este utilizat de cele mai multe ori licopen sintetizat
chimic, notat pe etichete ca E160d.
În mod obişnuit, licopenul este prezent în dietă mai ales în
felurile de mâncare preparate din roşii – sucul, pasta, piureul
sunt surse bogate în acest carotenoid. Conţinutul de licopen din
roșii depinde de specie şi creşte pe măsură ce acestea se coc.
După ce este absorbit în intestin, licopenul se poate acumula în
ţesutul adipos, piele, ficat, glande suprarenale, prostată,
testicule, chiar sânge, dar poate fi găsit în multe alte ţesuturi.
Diferite studii au observat că o dietă bogată în alimente care
conţin licopen este asociată cu un risc scăzut de boli cornice,
cum ar fi bolile cardiovasculare. De asemenea, un nivel crescut
de licopen în ser şi ţesuturi a fost corelat cu un risc scăzut de
cancer de plămân şi de prostată, licopenul diminuând
agresivitatea tumorală și inhibând carcinogeneza (apariția de noi
celule canceroase).
În ultimul deceniu, mai multe echipe de cercetători au evidențiat
acțiunea antioxidantă a licopenului: pe lângă scăderea
concentraţiei radicalilor liberi, participă și la protecţia
lipoproteinelor plasmatice, a ADN-ului din limfocite şi a
proteinelor din sânge faţă de acţiunea acestora.
Betacarotenul
Face parte din familia carotenoidelor şi
este un veritabil aliat al pielii
frumoase.
Carotenul
este
binecunoscutul
pigment
puternic
colorant roşu-portocaliu din morcovi,
dovleac şi cartofi dulci. Absorbţia sa în
tubul digestiv este crescută în prezența
grăsimilor, deoarece carotenii sunt
liposolubili.
Kiwi
1,5
Betacarotenul este cea mai frecventă formă de
Broccoli 0,78
caroten în plante. Forma chimică este înregistrată
Dovleac 0,8
de FDA ca E160a.
Cartof
dulce

0,26

Mango 0,9
Roşii

0,54

Papaya 0,3
Salată
verde

0,13

Gacul vietnamez şi uleiul de palmier sunt în mod
special bogate în betacaroten. De asemenea, o
concentraţie sporită de betacaroten o au şi fructele
galbene şi portocalii de tipul cantalup, mango şi
papaya, şi rădăcinoasele de tipul morcovilor şi
yam-ului. Culoarea betacarotenului este mascată
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de clorofilă în anumite legume, cum sunt spanacul, kale-ul,
frunzele de cartof dulce, frunzele de dovlecel.
Redăm în tabelul următor alimentele cu cel mai mare conţinut
Miligrame betacaroten
Aliment
la 100g
Cartof dulce gătit, copt în coajă,
11,5
fără sare
Cartof dulce gătit, fiert, fără coajă 9,4
Suc de morcovi, conservat
9,3
Morcovi, gătiţi, fierţi, uscaţi, fără
8,3
sare
de betacaroten:
Morcovi îngheţaţi, fierţi, uscaţi, fără sare

8,2

Spanac îngheţat, tăiat sau frunze, gătit, fiert7,2
Dovleac conservat fără sare
6,9
Spanac conservat, uscat
5,9
Cartof dulce conservat, ambalat în vid
4,8
În organism, betacarotenul este transformat în vitamina A.
Excesul de betacaroten este stocat predominant în ţesutul adipos
al trupului, de aceea rezervele de grăsime ale adultului sunt
deseori galbene, în timp ce ale copiilor sunt albe.
Betacarotenul previne diferite tipuri de cancer, boli de inimă,
cataractă şi degenerescenţa maculară corelată cu vârsta. De
asemenea, s-a observat că betacarotenul este de mare folos în
boli precum astmul bronşic, boala Alzheimer, depresie,
epilepsie, dureri de cap, hipertensiune arterială, infertilitate,
boala Parkinson, artrită reumatoidă, schizofrenie, unele
afecţiuni cutanate, cum sunt psoriazisul şi vitiligo.
Datorită proprietățor sale fotoprotectoare, consumul alimentelor
bogate în betacaroten este recomandat celor cu pielea sensibilă
la acțiunea razelor solare, mai ales pe timpul verii, pentru a
evita arsurile specifice.
Sucuri de legume
1. Sucul de andive – este una din sursele cele mai bogate în
vitamina A. Combinat cu suc de morcovi, ţelină şi pătrunjel este
hrănitor pentru nervii văzului şi pentru sistemul muscular; luat
în cantitate de 0,5 l pe zi corectează defectele de vedere, făcând
chiar inutilă purtarea ochelarilor. Împreună cu suc de morcov şi
ţelină este de ajutor în astm şi guturai. Sucul de andive cu ţelină
şi pătrunjel foloseşte în anemie şi tulburări cardiace; luat
simplu, ajută secreţia biliară.
2. Sucul de cartofi – este indicat în ulcere gastrice şi duodenale
sau în diabet; o jumătate de pahar de 4-5 ori pe zi, timp de o
lună, pentru ulcere; mici cure de 10 zile, în fiecare lună sau din
două în două luni, la diabetici. În combinaţie cu morcovi sau
ţelină, în cantităţi egale, este deosebit de bogat în principii
revitalizante.
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3. Sucul de castravete – dizolvat de acidul uric, depurativ,
dezintoxicant. Are un gust nu foarte plăcut, fiind indicat a se
consuma în amestec cu sucuri de morcov, struguri, măr, ţelină,
etc. Conţine peste 40% K, 10% Na, 7% Ca, 7% Cl. Amestecat
cu suc de morcov are efecte benefice în reumatism, când există
un exces de acid uric; cu adaos de suc de sfeclă se obţine un
efect mai activ contra reumatismului. De asemenea, reglează
presiunea sângelui, previne căderea părului, crăparea unghiilor,
este indicat în afecţiunile dinţilor şi gingiilor.
4. Sucul de ceapă – în cantităţi mici, va fi adăugat în mod util
altor sucuri; diabeticii, reumaticii, suferinzii de prostată, cei
obosiţi, cei cu endeme vor beneficia în cel mai înalt grad de
efectele lui.
5. Sucul de creson – conţine sulf, numeroase minerale şi
vitamine; are efect anticancerigen şi antidiabetic; indicat în
dermatoze şi afecţiunile sistemului pilos. O cură cu suc de
creson este o cură de dezintoxicare şi totodată de înfrumuseţare.
6. Sucul de hrean ras – nestors, cu adaos de suc de lămâie
îndoită cu apă, luat câte o jumătate de linguriţă de două ori pe
zi, între mese, ajută foarte bine la dizolvarea mucozităţilor din
sinusuri. Trebuie consumat proaspăt.
7. Sucul de lăptucă – adăugat celui de morcov şi lucernă, are
un efect de întărire a rădăcinii părului: un consum zilnic de 0,5 l
din această combinaţie poate ajuta în mare măsură la creşterea
părului. Conţine: K, Na, Ca, Mg, Fe, Si şi F. După morcov şi
lucernă, ocupă al treilea loc ca valoare nutritivă pentru refacerea
celulelor nervoase şi a ţesuturilor; are aproape toate vitaminele.
8. Sucul de lucernă – indicat în bolile inimii şi arterelor, în
tulburările respiratorii, în infecţii ale sinusurilor şi ale
plămânilor, ca şi ale bronhiilor. Este foarte tare pentru a fi
consumat simplu, deci trebuie combinat cu suc de morcovi.
9. Sucul de mărar – va fi adăugat la alte sucuri pentru
proprietăţile sale diuretice, antireumatismale, vermifuge,
galactogoge (pentru sporirea secreţiei de lapte).
10. Sucul de morcovi – conţine Fe, Ca, P, Mg, necesare
elementelor sanguine şi ţesuturilor organice în general, vitamine
multiple, mai ales provitamina A, pectine. Iată câteva indicaţii
ale acestui suc deosebit de preţios: anemii, ulcere gastrice şi
duodenale, colite, enterite, diaree sau, dimpotrivă, constipaţie,
afecţiuni hepatobiliare, intoxicaţii, dermatoze.
11. Sucul de orz verde – se pune orzul la înmuiat o zi, după
care se seamănă în ghivece, lădiţe, solare, grădini, în serii
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succesive. Se udă. Când firul ajunge la înălţimea de 15-20 cm,
se poate folosi. Se curăţă de rădăcină, se spală în câteva ape, se
mărunţeşte. Se înmoaie în apă şi imediat se dă prin maşina de
tocat, iar apoi prin centrifugă. Ce se depune pe sita extractorului
se înmoaie din nou în apă şi se centrifughează încă o dată.
Rezultă un suc verde închis, cu un gust uşor amărui, care se
păstrează în sticle astupate, la frigider. Se pot face 1-2 l odată.
Pentru consum se iau 50 ml suc concentrat care se diluează cu
50-100 ml suc de mere, sau apă. Se bea la temperatura camerei,
cu înghiţituri rare. Se poate prepara şi dintr-o liguriţă de pudră
de orz verde la 150-200 ml de apă sau suc de mere.
Compoziţia biochimică a orzului verde conferă plantei un efect
curativ deosebit, încetinind totodată procesul de îmbătrânire a
celulelor. Bogăţia în proteine, vitamine, minerale şi enzime face
ca orzul verde să fie eficient în buna funcţionare a organismului.
Comparativ cu alte plante, orzul verde conţine:
-de peste 250 ori mai multă vitamina A decât în salată;
-de peste 25 ori mai mult K decât în banane;
-de peste 11 ori mai mult Ca decât în lapte;
-de peste 11 ori mai mult Fe decât în ţelină;
- de peste 7 ori mai multă vitamina C decât în portocale;
-de peste 10 ori mai multă vitamina B1 decât în spanac;
-2000 micrograme SOD (superoxid dismutaza) activ, la o porţie
de 2g de pudră de orz verde. SOD este o enzimă proteică activă
cu un efect deosebit în vindecarea bolilor, revitalizarea
organismului şi în încetinirea procesului de îmbătrânire.
Această enzimă intervine în inactivarea radicalilor liberi oxidril,
radicali care, atunci când sunt activi, favorizează îmbătrânirea
celulelor şi apariţia bolilor. Orzul verde este până în prezent cea
mai bogată sursă de SOD cunoscută.
Sucul de orz verde este indicat în următoarele boli: anorexie,
anemie, stomatite, afecţiuni oculare, boli de stomac, boli
hepatice, cancer, colite, pancreatite, boli de inimă,
arteroscleroză cerebrală, astm bronşic, gripă, viroze pulmonare,
TBC, rinită alergică, dereglări hormonale, diabet, obezitate,
retard psiho-motor, neurastenii, insomnii, reumatism, acnee,
hemoroizi, hemoragii, afecţiuni ginecologice, avitaminoză,
sterilitate, impotenţă sexuală.
12. Sucul de păpădie – se foloseşte în curele depurative
indicate celor cu suferinţe litiazice, celor cu insuficienţă biliară,
celor cu exces de colesterol. Se adaugă în amestecuri.
13. Sucul de pătrunjel – are proprietăţi esenţiale în
metabolismul oxigenului, în menţinerea funcţionării normale a
suprarenalei şi tiroidei, în păstrarea sănătăţii vaselor sanguine,
mai ales a capilarelor, este excelent pentru căile genito-urinare,
de mare ajutor în cazul pietrelor la rinichi şi fiere; este eficient
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în afecţiuni ale ochilor: ulceraţii de cornee, cataracte,
conjunctivite, afecţiuni ale nervului optic şi, combinat cu
morcov, ţelină, andive, a dat rezultate în inerţii ale pupilei.
Împreună cu sfeclă, morcov, castravete, luat regulat, şi fără a
consuma zaharuri, reglează şi vindecă tulburările menstruale,
înlăturând durerile.
14. Sucul de ridiche – combinat cu suc de morcov ajută la
refacerea mucoaselor; eficacitatea creşte dacă este luat la o oră
după sucul de hrean. Are efectul de a linişti şi vindeca
mucoasele, eliminând mucusul dizolvat de hrean. Datorită
conţinutului de Na, Fe şi Mg, dă rezultate de durată în sinuzite,
eliminând necesitatea intervenţiilor chirurgicale. Neagră sau
roz, ridichea este un stimulent hepatic şi al vezicii biliare, un
antiscorbutic puternic, diuretic, antiseptic pulmonar; este de
asemeni folositor în cazuri de reumatism, inapetenţă, lene
hepatică, litiaze biliare sau urinare. Se va consuma în
combinaţie cu alte sucuri.
15. Sucul de roşii – este recomandat în cazuri de: intoxicaţii,
demineralizări, reumatism, arteroscleroză şi pentru prevenirea
îmbătrânirii precoce.
16. Sucul de sfeclă – este unul dintre cele mai preţioase pentru
refacerea globulelor roşii şi a sângelui în general. În special
femeilor li se recomandă să consume sucuri de sfeclă cu
morcov, minim 0,5l pe zi. Băut
simplu, mai mult de un pahar o dată,
are efect de purificare, dar dă greaţă
şi ameţeală tocmai datorită efectului
asupra ficatului; se recomandă deci,
iniţial, să se consume mai puţin suc
de sfeclă, până ce acţiunea lui de
curăţire este tolerată, apoi să se
crească porţia la un pahar mare de
două ori pe zi. Este indicat celor care
suferă de: anemie, demineralizare,
tuberculoză, nevroză şi gută. De asemenea, este foarte eficient
la menopauză, fiind mult mai eficient decât medicamentele sau
hormonii sintetici.
17. Sucul de spanac – este cel mai bun mijloc natural de
curăţire şi regenerare a tubului digestiv. Consumat în cantitate
de 0,5 l pe zi vindecă cele mai grave constipaţii în câteva zile
sau săptămâni. Combinat cu suc de morcovi, are un efect
valoros asupra dinţilor şi gingiilor.
18. Sucul de sparanghel – conţine un alcaloid, „sparanghina”,
cu acţiune diuretică, mai ales combinat cu suc de morcov (nu se
bea simplu). Folosit în: tulburări renale, reglarea glandelor
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endocrine, tulburări de prostată (împreună cu sucul de morcov,
sfeclă şi castravete), descompunerea cristalelor de oxalaţi în
nefrite.
19. Sucul de ţelină – este preferat sucul din frunze de ţelină,
dar şi rădăcina are proprietăţi asemănătoare. Poate fi folosit ca
atare sau combinat cu cel de morcovi, lămâie, etc. Are
numeroase indicaţii: drenor hepatic şi renal, tonic al sistemului
nervos şi al suprarenalelor, depurativ, antireumatismal şi
antigutos, antiseptic. Combinat cu sucul de morcov ajută la
îndepărtarea unor afecţiuni nervoase. Prin conţinutul de Fe şi
Mg este preţios pentru sânge.
20. Sucul de usturoi – este bogat în uleiuri volatile foarte
puternice şi pătrunzătoare, încât ajută la dispersia acumulării
mucozităţilor în cavităţile sinusurilor, bronhii şi plămâni. Ajută
la eliminarea toxinelor din corp prin pori; elimină paraziţii
intestinali; măreşte peristaltismul şi diureza.
21. Sucul de varză – este un excelent curăţitor, prin acţiunea
combinată a S şi Cl pe care le conţine, dar numai dacă sucul
este crud şi fără sare. Conţine de asemenea Ca, I şi vitamina C.
Este util în ulcere, constipaţii şi erupţii pe piele. Singurul
dezavantaj este balonarea datorată acţiunii lui de descompunere
a deşeurilor în tubul digestiv; balonarea arată însă o situaţie
anormală în stomac şi intestin. În acest caz, este bine să se
înceapă cura cu suc de morcov sau spanac, cu 2-3 săptămâni
înainte.

Sucuri de fructe
1. Sucul de afine – este indicat în mod special în tratamentul
infecţiilor intestinale: enterite, diaree, dizenterie, putrefacţii
intestinale, colibaciloză; are o acţiune selectivă asupra unui
anumit număr de agenţi patogeni intestinali cum ar fi bacilul
tifoidei şi colibacilii; este şi un dizolvant al acidului uric;
stimulează vederea nocturnă.
2. Sucul de ananas – este bogat în vitamine, oligoelemente şi
săruri minerale şi conţine un ferment digestiv foarte puternic.
Este indicat în cazuri de insuficienţe digestive, de creştere, în
convalescenţe; diuretic, posedă şi proprietăţi dezintoxicante.
3. Sucul de caise – este folosit în cazuri de astenii fizice şi
psihice, anemie şi convalescenţă.
4. Sucul de cireşe – este demineralizant, depurativ,
antireumatismal; indicat în cazuri de: arteroscleroză, gută,
artrită şi stări pletorice. Este energetic şi previne îmbătrânirea
precoce prin acţiunea regeneratoare şi de eliminare a toxinelor.
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5. Sucul de coacăze – acţionează asupra circulaţiei sângelui,
asupra ficatului, asupra inflamaţiilor tubului digestiv şi a căilor
urinare, asupra reumatismului şi gutei; este un bun diuretic,
digestiv şi depurativ.
6. Sucul de dude – este răcoritor şi laxativ şi se poate folosi la
gargară contra anghinelor, aftelor şi stomatitelor.
7. Sucul de fragi – este remineralizant, indicat în cazurile de
reumatism şi gută, datorită acţiunii eliminatorii a acidului uric.
Este un bun stimulent hepatic, reglementează sistemul nervos şi
este indicat în arteroscleroză, autointoxicaţie, litiaze urinare;
posedă proprietăţi bactericide vădite, mai ales împotriva
bacilului tifoidei.
8. Sucul de grapefruit – este digestiv, depurativ, stimulent
hepatic şi un excelent drenor al vezicii biliare; fluidifiant
sanguin şi protector vascular.
9. Sucul de lămâie – este folosit în cazurile de ulcer gastric, iar
datorită proprietăţilor depurative sanguine se recomandă
consumul zilnic, pur sau amestecat cu alte sucuri.
10. Sucul de mere – este un bun tonic muscular şi al sistemului
nervos, diuretic şi antireumatismal, antiseptic intestinal,
depurativ, indicat în cazurile de gută şi constipaţie; poate fi
folosit în amestecuri cu alte sucuri, pentru a le oferi un gust mai
bun.
11. Sucul de pere – este depurativ,
diuretic, eliminator al acidului uric,
remineralizant, indicat în anemii,
surmenaj, tuberculoză; este astringent
şi calmează durerile.
12. Sucul de piersici – diuretic şi
laxativ uşor, folosit cu succes în cazul
dispepsiilor. Sunt preferabile de
consumat fructele ca atare, bine coapte.
13. Sucul de portocale – este tonic, fluidifiant sanguin şi
protector vascular (pentru un efect mai puternic se va folosi şi
coaja).
14. Sucul de prune - stimulent nervos, energetic, diuretic,
laxativ şi dezintoxicant, se recomandă în cazuri de: reumatism,
arteroscleroză şi astenii.
15. Sucul de struguri – are o valoare calorică foarte mare: 900
calorii/kg. Este un foarte bun stimulent, remineralizant,
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dezintoxicant; indicat în cazuri de artrite, reumatism, gută,
litiaze, exces de uree sanguină, tulburări de hipertensiune,
enterite şi congestii hepatice.
16. Sucul de zmeură – estee indicat pur sau diluat cu apă în
reumatisme, gută, dermatoze şi stări febrile. În amestec cu suc
de coacăze este recomandat în febrele eruptive şi în inflamaţii
urinare.

Valoarea bio-alimentară
alimentară a vinului
Avram D. TUDOSIE – Huși

număr de peste 500 de compuși,
și, din cei 2000 existenți, precum
apa, alcoolul etilic, zaharurile, compuși
compu polifenolici (antociani,
taninuri, procianidine, flavoni, catechine), compu
compuși ai aromei
(alcooli terpenici, esteri complecși),
și), substanțe
subst
oxidante și
reducătoare, catalizatori metalici sau enzimatici, coloizi, acizi
organici, aminoacizi etc. Deci vinul, este un aliment foarte
complex, o băutură hrănitoare (a cărei obținere
ob
pe cale sintetică
este greu de imaginat). Prin alcoolul pe care îl conține, vinul
constituie o băutură energetică; fiecare gram de alcool ingerat
furnizează organismului uman 7 calorii. Aceasta înseamnă că un
litru de vin de 12º conține
ține 700 de calorii. De aceea, este
suficient un pahar la mesele principale.

A

Alcoolul din
n vin trece prin sânge în organism în 15
15-30 de
minute, când stomacul este „gol” și 1-3
1 ore, dacă ingerarea a
avut loc după consumul alimentelor. Metabolizarea alcoolului
se produce, în cea mai mare parte, la nivelul ficatului. Ingerat
peste anumit cantități, vinul sporește
ște toxicitatea (otrăvirea)
celulelor hepatice, pancreatice și nervoase. Ideal este ca vinul să
fie consumat cu alimente de natură protidică, lipidică și
glucidică, când absorbirea în organism se face mai greu și mai
târziu.

Dintotdeauna vinul a exercitat o fascinaţie asup
asupra omului,
acordându-ii o serie de atribute specifice fiinţelor vii :supleţe,
eleganţă, nobleţe, vivacitate, bărbăţie etc.

i, al cărui pH este în jur de 3,3 – valoare
Aciditatea vinului,
apropiată de cea a sucului gastric (2-3)
3) și corespunde condițiilor
optime pentru digestia alimentelor. Deci vinul, este apreciat și
pentru calitățile sale digestive.

La strălucirea vinului românesc, de secole şi-au
şi
adus
contribuţia multe generaţii de viticultori, care ii-au făurit un
renume nepieritor transmis până în zilele noastre.
stăzi, cu un patrimoniu viticol de 268 000 ha, România
ocupă locul al 8-lea în lume şi al 6--lea în Europa.
Luând în considerare producţia de vin (10 milioane hl
la nivelul anului 1988), ţara noastră ocupa locul al 77-lea în lume
şi al 5-lea în Europa.

Este bine cunoscut astăzi rolul privilegiat pe care vinul îl ocupă
în istoria civilizaţiilor, în mitologie, credinţe, precum şi în
economia și comerţul a numeroase ţări.
Îşi păstrează prospeţimea şi actualitatea, de peste 25 de secole,
aforismul lui Hipocrate – părintele medicinii – potrivit căreia
„vinul este un lucru ce se potriveşte de minune omului, fie el
sănătos sau bolnav, dacă și-ll administrează cu cuviinţă şi
dreaptă măsură”.
Pe baza ultimelor cercetări ale specialiştilor în medicină,
oenologie, farmacie, sociologie etc., treptat se face lumină într
întrun domeniu mult controversat in care, o serie de statistici
dirijate şi uneori false,
alse, în funcţie de pasiunea autorilor,
încriminează şi vinul ca responsabil al alcoolismului.
Prin consumul moderat de vin se contribuie la prevenirea
alcoolismului
mului (generat în principal de consumul exagerat al
băuturilor „tari”).
Se știe că în regiunile viticole din Franța,
ța, Italia, Spania,
Portugalia, Germania și în județul Vrancea și Cotnari cu nordul
Moldovei se întâlnesc cei mai puțini alcoolici.
Tehnicile de investigație
ție performante folosite pe scară largă în
cercetarea modernă au condus la identificarea
carea în vin a unui
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Vinul asigură nevoilor zilnice ale omului cu elemente
e
minerale;
sporește
ște rezistența parietală (pereții vaselor) la hemoragii ș.a.;
evită prin aceasta depunerea ateromului pe pereții
pere
vaselor
sanguine.
Efectele protectoare ale procianidinelor din vin explică
rezultatele unor anchete întreprinse de OMS, prin care se
manifestă existența
ța unei corelații între un consum obișnuit și
responsabil de vin și infarctul miocardic. În țările cu consum
mare de tării și evitarea vinului, precum Finlanda, Norvegia,
Suedia, Scoția și SUA, s-aa dovedit un număr impresionant
impresionan de
bolnavi de ciroză.
Fenolii – procianidinele, acționează
ționează ca niște captatori ai
radicalilor liberi oxigenați
ți pe care îi neutralizează, vinul având
astfel o putere antioxidantă foarte favorabilă. Se știe că radicalii
liberi, prin mecanismele de oxidare, pot provoca degradarea
țesuturilor conjunctive, a pereților vasculari, ducând la o
îmbătrânire prematură ca și la alte numeroase patologii
metabolice. Oligomerii procianididolici constituie principiul
elaborării unor medicamente a căror posologie zilnică este
e
de
100-200
200 mg. Deci, oligomerii procianidolici (200-1000
(200
mg/l)
din vinul roșu are un efect favorabil în distrugerea radicalilor
liberi.
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Proprietățile bactericide și antivirale ale compușilor fenolici din
vin se explică prin proprietatea proteinelor de a se combina cu
taninurile. De aceea, vinurile cele mai colorate sunt cele mai
eficace, ele constituind adevărați agenți protectori față de
poluarea alimentelor.
Rezvelatrolul este o altă substanță descoperită în vin și poate
cea mai eficientă dintre toate. El este sintetizat în frunzele vițeide-vie, dar mai ales în boabele de struguri negri, ca urmare a
atacului unor agenți patogeni, precum mucegaiul cenușiu nobil.
O serie de cercetări recente au subliniat faptul că un început de
atac al putregaiului cenușiu nobil favorizează concentrația
ridicată de rezvelatrol. Acesta, variază cu soiul și culoarea.
Soiurile Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, produc o
cantitate mai mare de rezvelatrol față de vinurile albe. Dacă în
vinurile albe conținutul în rezvelatrol este în medie de 0,1 mg/l,
în cele roșii, cantitatea este cuprinsă între 1 și 5 mg/l, până la 10
mg/l.
Descoperirile științifice au demonstrat că rezvelatrolul previne
bolile cardiovasculare, cancerul și, mai ales, îmbătrânirea.
Aceste molecule absorbite în sânge oxidează și distruge
colesterolul, sunt antiagregante și explică protecția arterelor
coronariene de arterioscleroză. Tot rezvelatrolul blochează
primele faze ale procesului de carciogeneză (producerea
cancerului). El inhibă și formarea radicalilor liberi, asigurând și
o protecție eficientă a împotriva agenților mutageni (care
provoacă mutații nedorite în genele umane), stimulează
enzimele ce distrug genele care favorizează formarea
cancerului; blochează îmbătrânirea oxidativă și previne apariția
tumorilor canceroase.
Lumea medicală este optimistă în privința folosirii vinului roșu
pentru binefacerile citate mai sus. În plus, tot el blochează bolile
cardiovasculare, cancerul și îmbătrânirea prematură.
Din rezvelatrolul provenit din pielița, mustul și vinul strugurilor
roșii, ziarul Daly Mail, arată că s-a descoperit cel mai eficient
„medicament” împotriva îmbătrânirii, cancerului și bolilor
vasculare, a diabetului și a altor boli, considerate în prezent
incurabile. Medicamentul este de 100 de ori mai eficient pentru
organism decât un pahar cu vin roșu, și ne va ajuta să trăim
minim 150 de ani, când acest medicament, peste cinci ani, va fi
pus pe piață. Deocamdată, este experimentat doar pe animale.

schimburilor sociale, favorizează conviețuirea și oamenii devin
mai sociabili, mai omenoși cu ei și cu alții.
Vinul este singurul produs care ameliorează calitățile gustative
ale multor mâncăruri, dând farmec vieții cotidiene, calității
acesteia. Nu întâmplător a devenit obiectul de studiu al celor
mai mari oameni de știință, în frunte cu laureații Premiului
Nobel.
OMS a stabilit că pentru a ne înțelege pe noi, viața și greutățile
ei, trebuie să savurăm, măcar la mesele principale, un pahar de
100-200 g pentru bărbați și 100 g pentru femei, căci bându-l
cumpătat, duce la înfrumusețarea vieții în general și rezultatele
muncii sunt tot mai vizibile.

Vinul și câteva citate celebre ale unor mari
savanți
– Un pahar de vin conține a opta parte din rația alimentară și
9/10 din buna dispoziție. (prof. univ. V. Landouzy)
– O băutură igienică folositoare organismului, bucurându-se tot
mai mult și în epoca modernă de încrederea medicilor și
igieniștilor: «Vinul este cea mai igienică, sănătoasă și bucuroasă
băutură a vieții». (L. Pasteur, Fleming)
– Această băutură fermentată, de care popoarele au fost și au
rămas pasionat atașate, s-a dovedit a fi expresia unei nevoi
reale, deoarece «ușurează transmutația, digestia, exaltă tonusul
individual etc.» (Ilia Meșnicov, laureat al Premiului Nobel)
– Departe de a provoca alcoolismul, consumul moderat de vin
este singurul mijloc de al combate; cu cât popoarele prescriu
vinul, cu atât ele nu mor de alcoolism. (Hulbart M., directorul
OMS)
– Vinul este, ca să îl numim așa, indispensabil omului și a-l
înlătura, înseamnă să condamni inexorabil omenirea să recurgă
neliniștită la alți echivalenți toxici și la decăderile sociale cele
mai rele. (prof. Parturier Y.)
– Vinul este un stimulent al psihicului, care, încă de la primul
pahar, produce o veritabilă deconectare din monotonia
preocupărilor și timpului, propagă unde de veselie, desfată,
veselește și înalță, face bun vorbitori pe cei tăcuți. (B. Mezlosi)

Dintre aditivii folosiți la prepararea și conservarea vinului,
dioxidul de sulf nu este otrăvitor, decât unii sulfiți pentru
astmatici. De aceea, Uniunea Europeană a fixat limite de 160
mg/l SO2 total pentru vinurile roșii și 210 mg pentru cele albe.

– Influența vinului asupra spiritului omenesc a fost dintotdeauna
recunoscută. În sprijinul precizării de mai sus, se ne referim la
consumul moderat de vin, aducem aserțiunea enciclopedistului
Blaise Pascal: „În prea puțin vin nu poți găsi adevărul, în prea
mult îl pierzi”.

Vinul are și alte calități, pe care nici un alt produs nu le are:
produce euforie, relaxează tensiunea intelectuală, are acțiune
foarte puternică asupra bunei dispoziții. Este un îndreptar al

– Mihai Eminescu, auzind expresia de mai înainte, la Huși, în
1874, l-a depășit în cugetare: „Puțin vin ascute minte,, mai mult
o tocește”.
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– Andrei Malraux, consideră vinul „una din civiliza
civilizațiile lumii
moderne, în care – datorită lui – caracterele alese ale oamenilor
și finețea însușirilor vinurilor se armonizează și se pun în
valoare reciprocă deopotrivă”.
– Marele scriitor francez, Charles Baudelaire, a răspuns
juraților, în marele său proces celebru, care i s-aa înscenat pentru
că a scris prea mult și prea frumos despre vin și despre femei, ca
despre niște
ște statui celebre vii dar cam despuiate: „Cine știe să
bea un pahar de vin bun, soarbe din el sclipiri de geniu și
picături de amor și umor”. Pentru acest răspuns, jurații ll-au
achitat. Aceste aserțiuni
țiuni sunt suficiente pentru ca și celui
chemat să producă vinul i se cere să adauge și o înaltă conștiință
profesională și socială, conștiința deplină că rodul nobil al
pământului și soarelui – strugurii – trebuie transformat în rodul
tot atât de nobil al cunoștințelor,
ștințelor, priceperii și pasiunii unui
profesionist. Să nu ne fie indiferent ce licoare iese de sub teasc,
ci fiecare să își dorească – ceea ce spunea ministrul Constantin
Prisnea – să facă din fiecare picătură de vin o mare de raze de
soare în pahar.
Aceeași
și cerință se impune și celor ce manipulează, prezintă și
vând calitatea vinului, veghind ca aceasta să nu fie depreciată,
iar prin modul în care este servit, consumatorul să caute în vin –
nu un mijloc zadarnic, de altfel – de potolire a setei, ci o
satisfacție
ție totală, și atunci nu se va mai aprecia vinul cu litrul, ci
cu picătura și paharul, pentru alesele sale însușiri de aromă,
buchet, bună dispoziție
ție și speranță (M. Papasotir).

Cum să-ţi
ţi „cureţi“ ficatul în mod natural

Ficatul este comparat cu o menajeră pentru organism
deoarece „curăţă“ toxinele pe care le înghiţi zi de zi, fie că
vrei, fie că nu.
ietele nesănătoase, poluarea şi dependenţa noastră de
produse cosmetice
ce toxice stresează această „menajeră“
şi o fac să lucreze foarte multe ore peste program. Este
foarte important să ştim cum să ajutăm ficatul în lupta lui şi să
facem mici trucuri pentru o „curăţenie“ de milioane.
Ficatul „munceşte“ din greu să cureţe sângele
ngele şi să îndepărteze
substanţele toxice pe care le-am mâncat, inhalat sau pe care leam pus pe corpul nostru.. Atunci când este suprasolicitat, cum
este cazul multor adulţi din zilele noastre,, sau când este supus
unei game largi de stres fizic sau psihic, ficatul, pur şi simplu,
abia mai luptă să ţină pasul.

D

miile de sisteme de enzime necesare organismului, există o
întrerupere a funcţionării generale a corpului şi un stres
metabolic imens“, explică medicul specialist Karl Maret.
Maret
Aşadar, ce e de făcut pentru a ajuta acest minunat organ? În
primul rând te poţi folosi de mici ingrediente din cămară. Uite
cinci moduri prin care poţii să „cureţi“ ficatul:
Apă caldă cu lămâie
Apa caldă cu suc de lămâie este un mod extraordinar de a
detoxifia
etoxifia ficatul în fiecare dimineaţa. Ţine minte! Nu vorbim de
limonadă, aşadar zahărul nu are ce să caute în această
combinaţie. Foloseşte, pur şi simplu, apă plată încălzită cu o
doză sănătoasă de suc de lămâie proaspăt stors. Experţii sunt de
părere că ficatul va produce mai multe enzime ca răspuns la
această combinaţie decât în cazul oricărui alt aliment.
Usturoiul
Adaugă usturoi la gătit sau măcar feliază un căţel de usturoi în
salata preferată. Usturoiul conţine sulf care poate ajuta la
activarea enzimelor din ficat. Mai conţine şi alicină şi seleniu,
care sunt excepţionale pentru protejarea ficatului.
fica
Avocado
Dacă mai avem nevoie de un alt motiv pentru a adăuga avocado
la dieta noastră, atunci
ci trebuie să menţionăm un studiu japonez
care a descoperit că avocado conţine substane care protejează
ficatul. Atunci când a fost comparat cu 21 de alte fructe,
avocado a demonstrat cea mai mare eficienţă în protejarea
ficatului de „galactosamina“, o toxină
ină extrem de puternică care
produce asemenea leziuni încât este comparată cu hepatita.
Coriandrul
Acest condiment versatil poate fi adăugat la aproape orice fel de
mâncare, inclusiv la salate sau la sucurile din legume şi fructe,
aşa numitele „smoothies“. Coriandrul ajută la îndepărtarea
metalelor grele din organism, substanţe cu care ficatul se luptă
din greu acum, mai ales din cauza poluării.
Turmericul
Un alt condiment puternic care are o listă întreagă de beneficii,
turmericul, încurajează şi regenerarea celulelor hepatice, pe
lângă protejarea ficatului de toxine. Mai mult, măreşte producţia
bilei în mod natural şi astfel ajută la detoxifierea organismului.

„Miile de sisteme de enzime care sunt responsabile pentru
aproape fiecare activitate a organismului sunt «construite» în
ficat. Funcţionarea
rea ochilor, a inimii, a creierului, a testiculelor, a
încheieturilor şi a rinichilor depinde de activitatea ficatului.
Dacă ficatul este împiedicat să «construiască» fie şi unul dintre
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Cele mai bune remediii de urmat acasă
împotriva bronşitei
Bronşita este de fapt o inflamaţie, fiind un rezultat
al umflării sau infectării tuburilor bronşice dintre nas şi
plămâni. Aceasta este de obicei cauzată de un virus, o
bacterie, sau particule care irita tuburile
uburile bronşice.
Simptomele asociate bronşitei includ o tuse cu mucus,
dificultăţi de respiraţie, dureri în piept, congestie nazală,
oboseala, dureri musculare şi febra. Bronşita poate fi acută sau
cronică.
Persoanele care suferă de bronşita încearcă extrem de multe
medicamente pentru a gestiona simptomele. Iată că de azi
înainte nu mai trebuie să vă suprasaturaţi organismul cu
medicamente chimice, întrucât tratamentul natural al bronşitei
cu siguranţă va elimina această condiţie de şanţate destul de
persistenta.
Iată primele căi de atac, pe care le poţi face acasă, împotriva
bronşitei:

2. Usturoi
Datorită proprietăţilor sale antibiotice şi antivirale, usturoiul
este foarte benefic în tratamentul bronşitei, în special al
bronşitei acute. Ce trebuie să faci : Îţi trebuie trei căţei de
usturoi. Curăţă-i şi zdrobeşte-i. Pune usturoiul zdrobit în 150150
200 de ml de lapte şi pune-ll la fiert. Când laptele va începe să
fiarbă, opreşte focul. Se consuma înainte de a merge la
culcare. \
3. Turmeric (Curcuma)
Proprietatiile anti-inflamatoare
inflamatoare ale turmericului sunt excelente
în tratamentul tusei asociate bronşitei. Urmaţi de urgenţă acest
remediu pentru a expectora mucusul în exc
exces şi în curând vei
scăpa de problemă care te macină! Adăugă o linguriţă de praf de
turmeric la un pahar de 200 de ml de lapte. Fierbe amestecul. Se
administrează după ce s-aa răcit suficient. Bea de două sau de
trei ori pe zi. Pentru rezultate mai rapide, consuma acest
remediu pe stomacul gol.
NOTĂ:: Acest remediu nu este potrivit pentru persoanele care
au pietre la vezica biliară, hiperaciditate, ulcer gastric sau icter
obstructiv.
Toate remediile de mai sus trebuie să fie însoţite de un consum
mare de apă.
pă. Cât se poate de multă apă….chiar şi 33-4 litri pe zi.
Nu bea cofeină sau alcool, întrucât acestea vor face procesul de
expectorare mai greoi.
Încercaţi unele dintre aceste remedii naturale pentru a trata
problemele create de bronşita şi nu veţi regreta.
regre
Dacă simptomele se agravează, consultaţi de urgenţă un medic.

Percepția
ția mediului înconjurător în postul
mediu și lung
1. Ghimbir
Ghimbirul este adesea folosit pentru tratamentul răcelilor, dar
acesta nu se opreşte aici. Vă anunţ că această “minune a naturii”
vă poate ajuta, de asemenea,
emenea, destul de eficient în tratamentul
bronşitei. Fiind un foarte bun Anti-inflamator
inflamator şi Imuno
Imunostimulator, ghimbirul are capacitatea de a calmă şi vindecă într
întrun timp destul de scurt iritarea, inflamarea şi umflarea
renumitelor “tuburi” bronşice. Adăugă
gă câte o jumătate de
linguriţă de ghimbir praf, scorţişoară şi cuişoare într
într-o ceaşcă cu
apă fierbinte. Amestecă bine şi consumă-ll de fiecare dată când
ai câte o criză prelungită, însă nu de mai mult de 5 ori pe zi.
Poţi face orice ceai doreşti, însă pentru a-ll face un ceai
miraculos, trebuie să adaugi o linguriţă de praf de ghimbir şi o
jumătate de linguriţă de piper negru. Acestea se adăugă la o
cană de 200 de ml de ceai fierbinte. Lasă-ll puţin să se răcească
(15-20de minute) mai adaugă o linguriţă de miere
iere şi vei avea un
remediu perfect. Consum acest ceai de maxim 3 ori pe zi.
La oricare dintre remediile de mai sus, puteţi folosi şi ghimbir
proaspăt dat pe razătoare.
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După primele săptămâni de post cu apă, uneori chiar
mai devreme, cel care postește
ște observă că modul în care
percepe, înțelege
țelege și relaționează cu lumea înconjurătoare ss-a
schimbat.

D

e asemenea, modul său de a gândi și de a acționa s-au
schimbat. Lucrurile si întâmplările din jur și-au
modificat situarea pe scara valorilor.

Se formează o nouă percepție asupra a ceea ce ne îl înconjoară.
De multe ori, cel care a avansat în post îi prive
privește pe ceilalti
detașat,
șat, ca și cum ar privi actorii unei piese de teatru, se simte
ca și cum nu ar fi deplin prezent și implicat în desfășurarea
vieții din jurul lui.
O parte din acțiunile pe care obișnuia
șnuia să le facă cel care acum se
află într-un
un post mai avansat, o parte din lucrurile care îl
interesau își
și micșorează drastic importanța, chiar dacă înainte de
a posti avea un mare interes față
ță de acestea. Multe dintre
persoanele care avanseazăă în postul cu apă au impresia că o
parte din lucruri trebuiesc învățate
țate de la capăt. Acțiuni precum
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condusul mașinii sau scrisul la calculator par o
experiență nouă. Lucruri pe care înainte le făceau automat , fără
să gândească, pot cere acum o atenție cu totul deosebită, ca și
cum ar fi fost uitate parțial sau ca și cum nu ar mai fi fost facute
de foarte mult timp.

“ În loc să folosești leacuri (medicamente) mai bine postește o
zi.” Plutarch

Pe de altă parte, alte acțiuni care cereau concentrare, se pot face
acum mai usor, mai natural. Postitorul aflat într-un stadiu mai
avansat percepe în mod involuntar imagini, sunete și mirosuri
care nu i-ar fi atras atenția înainte. Fiecare individ își poate
observa propria gamă de schimbări care au loc în interiorul său
pe parcursul unui post avansat, cele descrise aici fiind însă cele
mai frecvente.

Unui animal, atunci când este bolnav, instinctul său natural îi
spune să refuze hrana. După ce starea acută a bolii este depășită
și activitatea internă de auto-vindecare se apropie de sfârșit,
apetitul revine în mod natural, de la sine. Și organismul uman
are acest instinct de a intra în starea de refuz a alimentării
întocmai ca și cel animal. Observându-se revenirea poftei de
mâncare ca rezultat al ieșirii din starea de boală, omul cel mai
adesea procedează anapoda, forțând consumul alimentar în idea
că mâncatul înseamnă cumva, în mod inexplicabil, eliminarea
afecțiunii respective.

În general, percepția și înțelegerea realității lumii înconjurătoare
este schimbată față de perioada cu alimentare normală. Cel care
vrea să avanseze într-un post cu apă trebuie să cunoască și să
rețină aceste aspecte pentru a nu fi înșelat sau speriat de
impresia că ceva nu este în regulă din punct de vedere psihic cu
sine. La fel ca si cel aflat în post, cei apropiati pot avea impresia
unui comportament diferit la persoana respectivă.

Capacitatea de adaptare a organismelor vii a făcut ca acestea să
fie foarte eficiente în a depozita rezerve de energie și de a apela
la acestea atunci când alimenarea este deficientă dintr-un motiv
sau altul, inclusiv cel al declanșării unei afecțiuni. Așadar,
oraganismele vii nu numai că sunt pregătite pentru un repaus
alimentar ci și dau semnalele corespunzătoare atunci când
acesta este necesar.

Au loc multe schimbări într-adevăr într-o persoană aflată întrun post prelungit. Odată cu obișnuirea cu postul, mintea și-a
modificat în parte modul de succesiune al priorităților. Ca
aspect general, ea devine mai calmă. De asemenea glandele
endocrine lucrează diferit. De exemplu sunt secretate mai multe
endorfine și mai puțină adrenalină în timpul postului față de
perioada de hrănire cu solide. Unii compară chiar această
stare cu cea proprie unei persoane influențate de anumite
substanțe de tip drog.

Postul este la fel de vechi percum este si existența omului.
Izvoarele istorice arată că oamenii au postit de-a lungul
timpului motivați de diverse aspecte. Anticii credeau în această
practică a postului cu efect purificator și vindecător iar scrieri
precum cele al lui Hipocrate, Platon, Aristotel, Galen și
Avicenna o susțin.

Acest mod deosebit de a se simți al celui care a înaintat în post
are o perioadă variabilă, de la individ la individ. Este un timp
propice auto-observării, auto-cunoașterii și a învățării despre
sine.

Pe scurt, din punct de vedere fizic, postul permite organismului
să se detoxifice, să facă o necesară curățenie interioară. Faptul
că la baza majorității problemelor de sănătate de află autointoxicarea este și motivul pentru care postul are o atât de largă
eficiență terapeutică. În plus el oferă organelor digestive o
necesară pauză si restului organismului un plus de energie
(provenit din rezerve) pe care acesta îl va investi în autovindecarea realizabilă prin detoxifiere. Faptul că un organ
încetează să funcționeze corect la un moment dat se întâmplă
din cauza perturbărilor coplesitoare generate de toxicitatea sau
parazitarea acestuia, perturbari care genereaza semi-blocaje
funcționale la nivelul respectivului organ.

” Cu un secol în urmă, naufragiații nu supraviețuiau mai mult de
câteva zile, iar autopsia ulterioară arăta că ei au murit de foame.
Astăzi, când oamenii au aflat că abstinența alimentară poate fi
benefică și că există metode speciale pentru ținerea unei cure de
foame, s-a constatat ca 20, 40, 50, 70 de zile de abstinență nu
provoacă 0 epuizare excesivă. S-a remarcat următorul lucru:
dacă, în timpul curei de foame, omul începe să se enerveze sau
să se îngrijoreze, cura trebuie întreruptă neîntârziat, întrucât ea
devine dăunătoare sănătății. “ S.N.Lazarev
Medicul din noi
”În interiorul fiecăruia dintre noi există un doctor, noi trebuie
doar să îl ajutăm să își desfășoare activitatea. Puterea naturală
proprie fiecărei ființe de a se auto-vindeca reprezintă cea mai
mare capacitate de însănătoșire posibilă. Ceea ce mâncam ar
trebui să ne fie medicament. Medicamentul nostru ar trebui să
ne fie însăși hrana. Dar a mânca atunci când suntem bolnavi
înseamnă a ne hrăni boala.”
Hipocrate
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Există două motivații ale postului: una de natură fizică, alta de
natură spirituală.

Spiritual postul oferă ocazia transcenderii numeroaselor tipuri
de dependențe și atașamente legate de mâncare dar nu numai.
Odată cu creșterea clarității mentale se obține prețioasa
adâncire în conștientizarea de sine. Eliberată temporar de
necesitatea satisfacerii foamei fizice, persoana își îndreaptă
atenția către hrănirea spirituală și echilibrarea emoțională. Se
spune că Pitagora nu admitea primirea ca discipoli ai săi a
acelora care nu treceau mai întâi printr-o etapă de autopurificare personală prin post. Pentru toate tipurile de febră
precum și în stadiile acute ale bolilor Hipocrate prescria fie un
post strict cu apă și ceaiuri specifice afecțiunii respective, fie o
dietă extrem de ușoară, constând exclusiv în lichide.
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Revenind la vremurile actuale este demn de men
menționat
experimentul științific de laborator în urma căruia ss-a
concluzionat că o rație
ție de mâncare restrictivă din punct de
vedere caloric, administrată șoarecilor de laborator, le-a
le crescut
acestora durata de viață.
Poate că ar trebui adăugat că, pe termen mediu și lung,
respectiva rație
ție hipocalorică ar trebui să cuprindă acea largă
paletă a diversității
ții nutrienților necesari unei finite sănătoase.

Intenția
ția de VINDECARE are putere
asupra CELULELOR CEREBRALE
Pentru realizarea studiului, oamenii de știință au
recrutat patru practicanti experimentați
ți în Johrei.
Practicienii Johrei consideră că simpla intenție
ție de vindecare
determina schimbari pozitive la nivelul fizic și energetic al
organismului.

A

ceasta terapie își
și are originea în Japonia și este
similară în multe privințe
țe cu alte terapii, cum ar
fi Reiki si Qigong,, pentru a enumera doar câteva.

În cadrul acestui studiu, efectele intenției
inten
de vindecare au fost
studiate atât asupra sistemelor vii, cât și a celor lipsite de viață.
Mai precis, în acest caz, sistemele vii au fost reprezentate de
celulele creierului uman, astrocitele umane, cele mai abundente
celule ale creierului uman. Cercetatorii au studiat aceste celule
cu scopul de a vedea dacă intenția
ția de vindecare îîndreptată spre
ele are puterea de a produce schimbări
mbări sau de a le face să se
multiplice.
De cealaltă parte, sistemele lipsite de via
viață au fost reprezentate
de ceea ce este cunoscut sub denumirea de GNA, sau generator
de numere aleatoare. Cercetătorii au dorit să afle dacă
distribuirea numerelor ar putea fi alterată ca urmare a expunerii
la intenția de vindecare.
"Experimentele anterioarea sugerează că exprimarea numerică
a GNA, care prin design tinde spre o stare de entropie maximă
devine ordonată neașteptat
șteptat atunci câ
când este expus unor stări
mentale coerente,
ente, inclusiv unor inten
intenții de vindecare sau a
atenției concentrate."
Generatoarele de numere aleatoare au fost folosite și înainte cu
scopul de a examina efectul conștiinței
științei umane asupra lumii
noastre fizice, unul dintre cele mai importante experimente fiind
f
cel desfășurat
șurat de către cercetătorii de la Universitatea Princeton,
numit Global Conscousness Project.
Cum a fost efectuat acest studiu?

"Johrei susține ideea potrivit căreia există o energie universală
sau o forță spirituală care poate fi cultivată și direcționată
prin puterea intenției. Când se concentrează asupra corpului
uman, Jorhei poate crește
ște vibrațiile spirituale, sau poate realiza
purificarea spirituală și astfel poate îmbunatăți sănătatea
pentru a-i permite naturii să se manifestee corespunzător.
Practica Jorhei presupune, prentru ca vindecarea optimă să se
manifeste, tratamente repetate cu scopul de a sprijini
organismul în depășirea
șirea stării de inerție în care se află. Se
presupune că aceste efecte nu sunt limitate exclusiv la nive
nivelul
organismului, dar pot afecta și modifica împrejurimile fizice."
Este minunat să participăm la examinarea științifică a intențiilor
de vindecare într-un cadru științific. Aceste studii pot oferi
practicilor alternative o validare și un potențial mult mai
ma mare
atât în fața
ța comunității medicale cât și a celei științifice de
pretutindeni.
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Oamenii de știință au pus 16 celulele ale creierului uman în
vase dreptunghiulare sigilate și le-au
au pus apoi în incubatoarele
in
de culturi celulare ale celor de la Centrul California Pacific
Medical. Acestea au fost lăsate să se dezvolte vreme de 48 de
ore, după care au fost selectate în mod aleatoriu pentru ca mai
apoi să fie plasate în locații
ții diferite. Dintre cele 16 celule, 12
dintre ele au fost plasate în interiorul unor recipiente de plastic
izolate termic și au fost transportate către un laborator din
cadrul Institutului de Științe Noetice, acolo unde au fost
protejate electromagnetic și acustic. Acesta este locul în care
urma să aibă loc experimentul în sine.
Efectele intenției de vindecare
Practicienii Johrei au fost așezați
șezați la 20 de centimetri distanță de
recipientele din plastic. Aceștia și-au
au îndreptat intenția
inten
de
vindecare către aceste recipiente timp de 25 dde minute. În
decursul unei perioade de trei zile, au fost realizate mai multe
sesiuni de vindecare. De asemenea, cei patru practicanți
practican au
intrat în camera supravegheată video pentru a cânta timp de 75
de minute, practică care avea scopul de a purifica came
camera de
orice ar fi putut împiedica desfășurarea
șurarea corectă a procesului.
Rezultatele studiului nu au întârziat să apară, sugerând faptul că
efectele intețiilor
țiilor de vindecare sunt slabe, dar cumulative. Cu
alte cuvinte, aplicațiile
țiile repetate pot avea consecințe măsurabile,
m
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Cimbrișorul
șorul

dar o singură "lovitură" nu ar putea fi detectabilă. Aceasta a fost
concluzia finală a oamenilor de știință.

cimbrișor,
șor, timian, timișor

Rezultatele studiului au arătat că repetata aplicare a inten
intențiilor
de vindecare pot avea consecințe
țe măsurabile, atât în cazul
celulelor creierului, cât și în cazul generatoarelor de numere
aleatoare. Ca urmare a acestor constatări, viitoare studii sunt cu
sigurantă garantate.
Concluzia
oncluzia cercetătorilor ridică o întrebare foarte importantă –
care ar fi rezultatul în cazul în care un colectiv gigant format din
zece milioane de oameni, de exemplu, și-ar
ar direc
direcționa intenția
de vindecare către o vietate?
"Punctul important pentru prezentul studiu este acela că atât
culturile de celule tratate și GNA au arătat abateri
semnificative de la așteptări în decursul câtorva ore, unul fa
față
de altul, iar acele abateri erau în concordanță
concordan cu ipoteza
condiționării
ționării spațiului. Coincidența unor astfel de abateri
apărută atât la sistemele vii cât și la cele lipsite de viață susține
probabilitatea unui fenomen fizicc veritabil asociat cu intenția.
inten
"
Nici un studiu bun nu vine fără propriile
propriile-i limitări.

Multiple studii au fost efectuate, într-un
un cadru științific,
referitoare
la
consecințele
țele
vindecării
la
distanță.
Unul dintre ele se referă la următorul fapt: dacă ceaiul
c
binecuvântat cu intenții
ții bune de către călugării budiști ar putea
avea vreo consecință măsurabilă. Ceaiul binecuvântat cu bune
intenții,
ții, de fapt, a îmbunătățit starea de spirit a participanților la
studiu, care l-au
au consumat, comparativ cu doar un ceai
ce
obișnuit.
Într-un alt studiu s-a constat că o motivație
ție puternică pentru a
vindeca o persoană, dar și pentru a se vindeca ea însăși
intensifică acest fenomen.
S-a concluzionat: orientarea intenției
ției de vindecare către o
persoană aflată la distanță estee asociată cu activarea sistemului
nervos al persoanei respective, înn acest caz, folosind măsurători
de conductibilitate a pielii.(Sursa:
Sursa: http://earthweareone.com/scientists
http://earthweareone.com/scientists-observe-braincells-while-healing-intention-is-directed-towards-them-heres-what-happened/)

Cimbrișor. Thymus serpyllum.. Plantă erbacee perenă,
aparţinând genului Thymus din familia Lamiaceae, înrudită de
la distanță
ță cu menta și alte plante aromatice.
Cum îl recunoaștem?
Cimbrișorull este o specie sălbatică, întâlnită în flora spontană
de pe coline, pajiști
ști și pășuni alpine, în aproape toată Europa și
Africa de Nord.
Dacă ați
ți călătorit în această perioadă la munte, probabil ați
observat adevăratele covoare de flori roz
roz-purpurii ce
împestrițează
țează iarba măruntă de pe platourile Carpaților, pe
Transalpină, Transfăgărășan
șan și Bucegi. Ei bine, această floare
micuță,
ță, plăcut odorată, este nimic altceva decât sora sălbatică a
cimbrișorului de grădină (Thymus
Thymus vulgaris)
vulgaris și verișoara
cimbrului (Satureja hortensis),
), numită uneori și timian sau
timișor.
Planta are tulpina culcată sau ascendentă în funcție
func de zona în
care s-aa dezvoltat. Cele de pe stâncării și în locurile expuse
vântului se vor dezvolta , firesc, de-aa lungul solului. Frunzele
cresc ca la cimbru, în perechi oposite, aproape fără pețiol,
pe
și
sunt ovale, de dimensiuni micuțe.
țe. Frecate între degete, ele
emană un puternic miros caracteristic, foarte plăcut. Florile rozroz
purpurii (rar albe) sunt dispuse în verticile, formând mici
panicule numite raceme.. Fiecare floricică are un caliciu
cilindric cu cinci petale din care cele trei inferioare mai mari. Se
înmulțește
țește prin semințe și prin divizare.
Etimologie
Cuvântul cimbru pare a fi preromanic și este posibil să fii fost o
rădăcină indoeuropeană care
are a dat grecul timos din care s-au
păstrat azi θύµος (greacă), timijan (croată și bosniacă) și
тимијан (sârbă), dar și românescu cibru cu varietățile regionale
pomenite de dicționarele
ționarele românești: čombrŭ (slava veche),
thýmbros (greacă), thymbra (latină), čuber (bulgară), csomber
(maghiară), csömbör (secuĭește).
ĭește). (Scriban, 1939)
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Utilizare
La fel ca cimbrul, de oricare fel ar fi el (de câmp, de grădină –
există mai multe varietăți),
ți), cimbrișorul sălbatic se folosește atât
pentru condimentarea alimentelor, cât și în medicina naturistă.
Sub formă de ceaiuri are o acțiune
țiune diuretică și antiseptică
intestinală și se mai recomandă ca remediu în tusea spastică,
convulsivă și astmatică.

Siminocul - planta
lanta românească MINUNE
ce vindecă ficatul şi rinichii
Înfloreşte din iunie, de la începutul verii, şi până înspre
mijlocul toamnei. Substanţele amare din compoziţie, ca şi
flavonoidele, fac din siminoc o plantă de neocolit în
tratamentele naturiste.

S

iminocul este o plantă ierboasa frumoasă, cu flori
rezistente
tente şi galbene că soarele, cunoscută în popor sub
diferite denumiri: cireşar, flori de paie, iarba flocoasă,
imortele, mărgica, ochişori sau siminic.

Infuzia se prepară din 30 g flori uscate la un litru de apă
clocotită. Se infuzează zece minute, se filtrează printr
printr-o
strecurătoare cât mai fină şi se bea câte o cană, de două, trei ori
pe zi. Efect mai mare în tratamentul cu siminoc îl are pulberea
plasată sublingual, timp de 15-20
20 minute, 0,5 g/3-4
g/3 ori pe zi
înainte de masă.
În medicină populară, florile de siminoc se fierbeau în rachiu şi
băutura se administra intern pentru stimularea secreţiei gastrice,
combaterea paraziţilor intestinali şi în difer
diferite boli, precum
gălbinare, guta sau reumatism. Trebuie spus că siminocul nu are
contraindicaţii şi nu interacţionează cu medicamentele.
Infuzia de siminoc creşte secreţia biliară şi de suc gastric, scade
colesterolul, diminuează spasmele create de bila le
leneşă.
Siminocul este, de asemenea, un bun diuretic, la nivelul
aparatului urinar tratând retenţia de apă. După patru, cinci zile
de folosire a infuziei, se constată creşterea presiunii sanguine şi
o îmbunătăţire a stării generale a organismului.
Că remediu pentru rinichii se prepară o fiertură dintr
dintr-un sfert
de litru de lapte în care se pune o linguriţă de pulbere de plantă.
Amestecul se fierbe cinci minute după care se strecoară. Se pot
bea două căni pe zi. Are efect diuretic şi ajuta chiar şi la
eliminarea nisipului format la rinichi.
Datorită proprietăţilor sale antialergice, antiinflamatorii şi
astringente, siminocul se foloseşte şi pentru îngrijirea pielii,
ajutând la îndepărtarea celulelor moarte şi curăţând pielea în
profunzime. Sub formă de comprese ccu infuzie, preparată mai
concentrat, dintr-o
o lingură de plantă la o cană de apă, siminocul
ajuta la vindecarea cicatricelor şi în tratamentul acneei, a
dermatitelor şi furunculelor.

5 Ierburi Miraculoase care te ajută să treci
cu bine de Gripă

Numit ştiinţific Helichrysum arenarium, siminocul se foloseşte
în tratarea unor boli ale aparatului digestiv, rezultate excelente
constatându-se
se în hepatită, insuficienţă hepatică, dischinezie
biliară, inflamaţii ale vezicii biliare, colecistite cornice,
hipoaciditate gastrică, tulburări digestive, helmintiaza. De
asemenea, ajuta în ameliorarea durerilorr reumatice şi artritice,
în caz de gută şi tulburări metabolice.
Florilor de siminoc li se mai spune şi imortele pentru că îşi
păstrează culoarea vie chiar şi după ce se usucă. Despre apariţia
acestei flori pe pământ, legenda spune că, pe când Fecioara îl
plângea pe Iisus răstignit, lângă piciorul Crucii a înflorit o
buruiană, udată de lacrimile Mariei. Când l-aa înmormântat pe
Iisus, Maria a împodobit mormântul cu florile acelea galbene.
Era siminocul, căruia, de atunci, i se mai spune şi floarea
nemuririi.
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Nu foarte mulţi dintre noi cunoaştem ceea ce conţine
un vaccin antigripal şi de aceea facem o încercare fără să
ştim cu exactitate la ce pericole ne expunem şi dacă este cu
adevărat eficient.
n ziua de azi tot mai multe persoane optează pentru a preveni
prev
şi a trata gripă în mod natural, având la dispoziţie o varietate
de plante şi remedii naturale . Iată mai jos, cinci dintre cele
mai bune remedii naturale pentru a reuşi să intrăm în sezonul
rece fără probleme:

Î

Astralagus
Una dintre plantele cele maii apreciate şi des utilizate în
medicină chineză, Astralagus poate fi uşor de găsit în
magazinele naturiste.
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Această plantă ajuta la întărirea sistemului imunitar, ceea ce va
face mai puţin probabil să contactaţi gripă. Potrivit lui JE
Williams, autor al "Combate gripă: reţete naturiste pentru a
supravieţui pandemiei de gripă şi gripei aviare" consumând 250
mg până la 500 mg dimineaţa, de trei ori pe săptămână, în
timpul sezonului rece poate face o mare diferenţă (notă: nu luaţi
planta dacă aveţi febră).

Cu toate acestea vă rugăm să alegeţi pentru a trata gripă, doar
plante organice, atunci când este posibil, şi asiguraţi-vă
asiguraţi
că veţi
consulta un medic naturist înainte de a face o alegere.

NAŞTEREA GEOCHIMIEI MEDICALE
Constantin TOMA, Lăcrămioara IVĂNESCU – Iași

Ginseng
Se pare că ginsengul este apreciat pentru beneficiile sale asupra
întregului corp, dar ştiaţi că ginsengul poate ajuta, de asemenea,
şi la prevenirea şi tratarea gripei, în conformitate
ormitate cu un studiu
recent? Publicat în aprilie 2014 de Sang-Moo
Moo Kan
Kang de la
Universitatea de Stat din Georgia, studiul a demonstrat că
ginseng poate ajuta la tratarea şi prevenirea gripei şi virusului
respirator, un virus care infectează plămânii şi căile respiratorii.
Socul
Un studiu din 2004 publicat în Journal of Internaţional
ernaţional Medical
Research a concluzionat că "extractul de soc
oc pare să ofere un
tratament eficient şi sigur împotriva gripei" Cei care au
participat la studiu şi care s-au
au însănătoşit destul de repede au
primit 15 ml de sirop de soc
oc de patru ori pe zi, co
comparativ cu
alţi pacienţi care nu au primit nici un tratament. Siropul de soc
poate fi procurat de la orice magazin naturist sau poate fi făcut
destul de uşor în casă.
Echinacea
Mulţi oameni cred că numai medicamentele sunt
"vindecătoare", însă Echinaceaa este una dintre cele mai
importante suplimente naturale care ajută la întărirea sistemului
imunitar, drept urmare şi vânzările sunt în conformitate cu
rezultatele ei. Un studiu efectuat pe 95 de persoane a constatat
că cei care beau ceai de echinaceea timp
mp de 5 zile, ss-au simţit
mult mai bine faţă de cei care nu au consumat deloc. Un lucru e
sigur: aceasta este una dintre cele puternice plante stimulatoare
a sistemului imunitar.
Usturoiul
Usturoiul este bine cunoscut că unul dintre cele mai puternice
antibiotice
ntibiotice naturale, iar unii oameni chiar au început să
să-l
folosească în supe, chiar şi 50 de căţei de usturoi pentru a
elimina infecţiile virale încă de la faza
za de început. În anul 2012,
în urma unui studiu publicat în Jurnalul American de Nutriţie, ssa constatat
onstatat că usturoiul chiar lupta cu gripă de orice fel,
utilizarea lui reducând simptomele bolii şi scurtând perioada
manifestărilor gripei. Aşadar, usturoiul este una dintre cele mai
puternice tratamente naturale de acest gen, el împreună cu alte
tratamente anti-virale
virale puternice, cum ar fi uleiul de nucă de
cocos şi ulei de oregano.
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Pornind de la studii efectuate în legătură cu toxicitatea
metalelor, s-aa constatat că, în ţările industrializate, cazurile
de cancer al căilor respiratorii
espiratorii sunt mai frecvente decât cele
ale căilor digestive. Oare nu este implicat aerul tot mai
viciat?
xaminarea statisticilor Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii1 arată că sunt mai puţin frecvente cazurile de
cancer de colon în Japonia decât în S.U.A.
S.U.A sau
Danemarca; în consecinţă, cancerele rectale situează
Japonia şi S.U.A. în mijlocul tabloului (5 cazuri/
100.000 oameni); aceleaşi statistici arată că pentru ansamblul
tubului digestiv, constelaţia Danemarca-Anglia-Belgia-CanadaDanemarca
Finlanda prezintă celee mai ridicate riscuri; în timp ce în Chile,
Israel şi Portugalia par cele mai scăzute. Se pune întrebarea:
aceste rezultate n-ar
ar trebui puse în legătură cu calitatea diferită a
mediului, deci cu toxicitatea anumitor metale sau compuşi
absorbiţi în doze variabile
riabile şi cu gradul diferit de dezvoltare
industrială sau agroalimentară a acestor ţări?
Autorităţile ştiinţifice americane au întreprins pe la
mijlocul anilor ’70 ai secolului trecut o serie de studii destinate
evidenţierii unor relaţii cauzale cu ajuto
ajutorul anchetelor statistice
globale. Ideea era de a realiza o veritabilă cartografiere
medicală a diverselor tipuri de maladii; apoi, plecând de la
această hartă şi de la conţinuturile în elemente chimice găsite în
atmosferă, sol, apă, de a încerca reperarea unor corelaţii, fie
globale, fie locale.
Studii realizate în S.U.A. leagă cazurile de cancer ale
tubului digestiv de consumul de bere! Este de vină apa din ţările
cu consum mare de bere, cu modul de preparare în Australia,
Mexic, China.
Două elemente chimice
imice par interesante: cadmiu şi
seleniu, ambele implicate în cancer. Concentraţia de cadmiu din
sânge pare corelată cu procentajul de cancere mortale gastrogastro
intestinale. Studii efectuate pe şobolani de laborator par să
confirme această relaţie cauză-efect.. Dacă se adaugă puţin
seleniu alimentelor ingerate, dezvoltarea cancerelor (de piele,
tub digestiv, ficat) este redusă; studiile făcute în America de
Nord privind procentajul de seleniu din sol şi ape au confirmat
această ipoteză. Statele unde seleniul este
es foarte abundent
(Colorado, Kansas, Nebraska, Dakota, Wyoming) sunt cele
unde s-au
au întâlnit cele mai scăzute procentaje de cancer.
De asemenea, studiile au stabilit o corelaţie între cupru
şi cancerul intestinal; un altul, între crizele cardiace şi
conţinutul
inutul în crom din aer; alte studii, însă, le contrazic.
Legătura între litiu şi maladiile depresive a fost de asemenea
confirmată; insulele indoneziene, cu vulcanisme, par ţinte
privilegiate. Precipitarea carbonatului de calciu în circuitul

E

1 Conform datelor publicate de Claude Allègre în lucrarea
lu
„Economiser
la planète” (Edit. Fayard, Paris, 1990)
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sanguin se află la originea maladiilor cardio-mortale.
mortale. Studiul
mecanismului de precipitare a carbonatului de calciu în apa
mării (a cărei compoziţie este asemănătoare cu cea din sângele
uman) a evidenţiat rolul inhibitor al magneziului; ceea ce este
important pentru maladiile cardio-vasculare.
Pentru toxicitatea lentă (determinată de conţinutul
scăzut al diferitelor elemente chimice rezultate din pesticide,
îngrăşăminte chimice etc.) trebuie prudenţă în informarea
populaţiei umane, fără a o înspăimânta. Trebuie respect
respectată
legislaţia referitoare la plumb, magneziu şi arsenic. Pentru
moment se lasă de o parte elementele radioactive.
În domeniul riscurilor continue, două surse de pericol,
esenţiale, ar trebui urmărite permanent: poluanţii agricoli şi cei
atmosferici. Utilizarea
izarea intensivă a îngrăşămintelor şi
pesticidelor a permis agriculturii moderne să-şi
şi sporească de 55
10 ori randamentul la hectar. Specialiştii invocă pentru viitor
pericole mari din utilizarea lor excesivă.
Toxicitatea nitraţilor este de multă vreme dov
dovedită, ca
şi cea a DDT-ului.
ului. Toxicitatea unor produşi destinaţi tratării
culturilor legumicole şi pomicole este de asemenea dovedită,
produşii trecând în circuitul alimentelor fie prin apa potabilă, fie
chiar prin alimente.
Ar putea o legislaţie mai strictă
tă să ne facă să revenim
la o agricultură mai puţin chimică? Se apreciază că da, utilizând
biologia modernă referitoare la selecţionarea seminţelor,
manipularea genetică a speciilor, ceea ce ar duce la randamente
agricole ridicate, reducând utilizarea produselor
uselor chimice. Iată un
câmp de cercetare-cooperare
cooperare între toxicologi, agronomi şi
biologi, ceea ce n-ar
ar propovădui întoarcerea la era omului
culegător.
O altă preocupare priveşte atmosfera oraşelor, adesea
cu influenţă nefastă asupra sănătăţii oamenilor: vorbim de
maladii pulmonare, fără a avea însă o strategie clară în Europa.
Este necesar a distinge în atmosferă gazele şi aerosolii
(pulberea, praful).
În oraşe, praful este de 10.000-100.000
100.000 ori mai abundent decât
la sate. În timp ce particulele de pulbere
re sunt mai mari de 20
microni, ele sunt oprite de căile respiratorii superioare, putând
irita sau răni alveolele pulmonare, provocând leziuni grave; ele
pot acţiona chimic, dizolvându-se
se în sânge şi injectând în
sistemul circulator compuşii pe care-i poartă.
rtă. Originea acestor
particule de praf este diferită: de la arderi în aer liber, de la
maşini (în special când uleiul aprins este amestecat în benzină).
Ca măsuri practice: interzicerea focurilor (aprinderi, arderi),
filtrarea maşinilor industriale şi a automobilelor.
Poluarea gazoasă urbană. Dintre gazele ce otrăvesc aerul
oraşelor menţionăm: SO2, NO, CO, O3, Pb, toate fiind extrem
de toxice pentru oameni. SO2 este adesea de origine industrială,
celelalte provenind de la automobile. În primul metru de la
nivelul solului, proporţia acestor gaze este extrem de mare în
oraşele mari; or, tocmai acesta este nivelul pe care
care-l respiră
copiii mici; ar trebui purtaţi în braţe, nu în landouri joase.
Ozonul (O3) este adesea abundent în oraşele însorite din Sud, cu
trafic
afic puternic de automobile. În Los Angeles, de exemplu,
conţinutul de ozon din aer, este uneori, de 10-20
20 ori mai mare
decât într-un oraş cum ar fin Montréal.
Acest ozon se obţine plecând de la N2O care, supus
razelor solare la sol, se disociază eliberândd oxigen, care
reacţionează el însuşi asupra produşilor organici din atmosferă.
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Oxizii de azot (NO) şi de carbon (CO) provin în cea
mai mare parte din combustia incompletă a gazelor de
eşapament de la maşini.
Acest dualism pulbere (praf) – gaz îi este posibilă
asocierea proceselor de interacţiune între cele două stări, ceea
ce favorizează crearea de noi compuşi sau condensarea
vaporilor, rezultând acea ceaţă a oraşelor – smogul californian
(în variantă mai înegrită: în Lagos, Mexic).
În cazul calităţii aerului
erului este necesară o decizie politică
şi alegerea de investiţii. Procedeele de filtrare sau de cataliză
permit combustia completă; şi ele există, deci trebuie să le
folosim.
Prioritatea nr. 1 constă în punerea în practică a unei
legislaţii care să obligee primarii marilor oraşe să instaleze
observatori ai calităţii aerului, care să măsoare zilnic conţinutul
în pulbere, în gaze toxice, în plumb, iar rezultatele să fie
publicate săptămânal.
Prioritatea nr. 2: fixarea normelor admisibile pentru
toţi aceşti produşi.
Prioritatea nr. 3; luarea de măsuri accesorii; obligaţia
de a echipa maşinile cu punţi catalitice.
Acest program nu are nimic utopic. El este
implementat treptat în oraşele americane şi japoneze, calitatea
aerului fiind ameliorată. Eforturile se izbesc, totuşi, zilnic de
acelaşi obstacol: automobilul. Smogul din Los Angeles, San
Francisco, Tokyo şi alte mari oraşe nu are decât o singură sursă:
gazele de eşapament.

Românii cumpără zilnic otravă cu 1 leu.
Ştiţi ce conține
ține cafeaua de la automat?
automat
Tudor MATEI – București
Pentru mulţi dintre noi, cafeaua nu mai e ce a fost.
Mereu pe fugă, grăbiţi, ne mulţumim cu comoditatea: bagi o
bancnotă, şi gata cafeaua!

C

afeaua de la automat conţine
con
mai multe chimicale
decât cea din boabe de cafea măcinate. Organismul
nu este pregătit să digere avalanşa de chimicale şi

face eforturi în acest sens. În timp, afectează pe rând, ficatul,
rinchii şi imunitatea.
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Producătorii cafelei de la automate au fost
ost obligaţi recent să
afişeze ingredientele cafelei pe care o vând cu doar 1 leu.
Aşa am aflat că populara cafea cu lapte (caffe latte) conţine apă,
zahăr, pudră de lapte (lapte praf semidegresat 1,5%, zer praf,
lactoză), cafea solubilă (3,3%) şi urme de soia. Aceleaşi
substanţe se regăsesc şi espresso machiatto. În capuccino apar şi
alte

ingrediente,

printre

care

un

agent

de

îngroşare

(carboximetilceluloză) din care se face hârtia!
Un espresso de la automat conţine 100 mg de cofeină, jumătate
din aportul zilnic acceptabil pentru un adult, dar la automate se
foloseşte cafea instant, care se resoarbe din organism de cinci
ori mai greu. Cei care beau două cafele de la automat într
într-o zi
depăşesc rapid maximumul de cofeină admis, iar în timp
supradoza duce la formarea pietrelor la rinichi.

Cum se instalează cancerul, fără să bagi de
seamă,, daca bei cafea pe stomacul gol
Cafeau și țigările pe stomacul gol și alimentația haotică
pot duce la apariția unuia dintre cele mai răspândite
spândite tipuri
de cancer.
e vină pentru apariţia acestui tip de cancer este și
moştenirea genetică, dar mai ales stilul de viaţă
dezordonat, cu excese şi puţină mişcare. Ţintele sunt
persoanele de peste 50 de ani, dar din ce în ce mai mulţi tineri
de 20-30 de ani încep să fie afectaţi.
fectaţi. Cancerul de colon este a
doua cauză de deces dintre toate tipurile de cancer din Europa
şi, anual, în lume mor 700.000 de oameni din această cauză.
Conform Globocan 2008, incidenţa anuală a acestei forme de
cancer, în ţara noastră, este de 8.696 cazuri noi, fiind pe locul al
doilea ca frecvenţă a celor mai întâlnite forme de cancer la
ambele sexe. Acesta definește
ște o aglomerare, la nivelul
intestinului gros, de celule cu morfologie anormală care cresc și
se multiplică rapid, formând tumori. Din păc
păcate, boala
evoluează mult timp fără simptome, de aceea screeningul este
foarte important pentru depistarea în faze incipiente, când poate
fi tratată. Cauze: exces de cafea pe stomacul gol la constipaţie
Istoricul familial (rude de gradul I cu cancer de int
intestin gros sau
orice formă de cancer, boli inflamatorii ale colonului, polipoza
colică) este un factor important de risc. Polipii adenomatoşi care
apar în interiorul intestinului gros se pot transforma în cancer în
şapte-zece ani de la apariţie. Ceilalţi factori
actori de risc au legătură
cu stilul de viaţă: dieta bogată în grăsimi animale şi prăjeli,
fumatul şi consumul de alcool, excesul de cafea (mai ales pe
stomacul gol), consumul frecvent de alimente picante sau acre,
constipaţia cronică, din cauza lipsei fibrelor
relor din alimentaţie,
lipsa celor 2 litri de lichide pe zi, dar şi lipsa lichidelor calde

D
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(supele, ciorbe, ceaiuri), curele drastice de slăbire (o masă pe zi)
sau excesele, mesele neregulate sau servite în grabă, stresul,
sedentarismul şi epuizarea prin muncă.
uncă. O simplă ecografie
abdominală poate depista boala în fază incipientă. Alte
investigaţii care se pot face sunt testul pentru sângerări oculte,
examinare rectală, irigografie, colonoscopie, markeri tumorali,
analiză la computer tomograf, Imagistică prin
pri Rezonanţă
Magnetică. Cu cât este depistat mai devreme, cu atât mai bine.
Speranţa de viaţă a bolnavilor scade de la 90%, în stadiul
incipient al bolii, până la 5%, în ultimul stadiu, când cancerul ssa extins dincolo de intestinul gros, atrag atenţia medi
medicii.
Tratamentul bolii înseamnă operaţie, chimioterapie şi
radioterapie. Ce să mâncaţi ca să nu vă îmbolnăviţi Iată o listă
cu alimentele care reglează tranzitul şi previn constipaţia:
Lactate: lapte, lapte bătut, chefir, iaurt; Pâine şi produse de
patiserie:
ie: pâine integrală, pâine graham bine coaptă, prăjituri cu
fructe; Fructe: prune, piersici, mere, caise, portocale,
mandarine, căpşuni, zmeură, pepene galben, struguri, curmale;
Carne, peşte: carne slabă şi albă (a se evita consumul excesiv);
Supe, ciorbe şi sosuri: nu se recomandă sosurile picante, nici
ciorbele acrite cu borş, sare de lămâie sau oţet. Legume şi
salate: fasole, mazăre uscată, morcovi, varză; Băuturi: sucuri
naturale, apă plată, lapte, ceaiuri din plante (laxative), dar nu
ceai chinezesc. Nu săriţi peste micul--dejun, respectaţi cele trei
mese principale ale zilei şi nu serviţi cina mai târziu după ora
19.00. Nu combinaţi făinoasele cu carne ori fructele cu alte
alimente. (Sursa – www.doctorulzilei.ro )

Conspiraţia sării: Este o minciună
minciun ca o dietă
săracă în sare ar preveni bolile de inimă!
Consumaţi sare naturală şi nu vă lăsaţi
manipulaţi !

Ideea că sarea este rea pentru om şi contribuie la
apariţia bolilor de inimă este una extrem de răspândită în
societatea noastră.
i se spune peste tot: “Nu consumaţi sare” sau
“Consumaţi cât mai puţină sare”, căci altfel vă veţi
distruge rinichii şi inimă. Dar oare această idee este una
adevărată? Sau este din nou o manipulare a societăţii în care
trăim? Văă voi arăta că sarea nu numai că nu este rea pentru
organism, dar constituie o adevărată “mina de aur” nutriţionala,
dacă este consumat tipul corect de sare.
De zeci de ani, ni se bagă în cap faptul că trebuie să avem o
dietă săracă în sare. Cu toate acestea, zeci de ani de cercetare

N
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ştiinţifică nu au reuşit să dovedească în mod indubitabil
beneficiile unei diete sărace în sare, când, de fapt, lucrurile stau
pe dos. Studiile au reuşit, de asemenea, să nu demonstreze
existenţa unei conexiuni între sare şi bolile de inimă.
Sarea este un nutrient esenţial
Sarea este esenţială pentru viaţă, nu poţi trăi fără ea. Sare a fost
întotdeauna importantă pentru viaţa umană pe această planetă.
Chiar şi cuvântul “salariu” vine de la “sal”, adică “sare”, şi asta
pentru că romanii erau plătiţi în sare. Exploratorii africani şi
europeni comercializau o uncie de sare pentru o uncie de aur;
sarea era literalmente la fel de valoroasă ca şi aurul.
Sarea naturală nerafinată este importantă pentru multe procese
biologice:
* este o componentă majoră a plasmei din sânge, a lichidului
limfatic, a fluidului extracelular şi chiar a lichidului amniotic;
* transporta nutrienţi în şi din celule;
* menţine şi reglează tensiunea arterială;
* creşte celulele gliale din creier, care sunt responsabile pentru
gândirea creativă şi planificarea pe termen lung;
* ajuta la comunicarea creierului cu muşchii, astfel încât să vă
puteţi mişca prin intermediul schimbului de ioni de sodiupotasiu.
Sărea din alimentele procesate este mai mult sodiu şi este
periculoasă… nu e sare naturală!
Mai mult de 80% din sarea pe care majoritatea oamenilor o
consumă face parte din alimentele procesate. Într-adevăr, exista
mult prea mult sodiu în produsele alimentare prelucrate. Dar voi
nu ar trebui să consumaţi prea multe alimente procesate,
întrucât “sodiul chimic” este doar unul dintre multele
ingrediente din produsele alimentare ambalate, care vă va afecta
negativ sănătatea.
Sarea adăugată la aceste alimente semipreparate este în cea mai
mare parte, sodiu chimic, spre deosebire de sarea naturală, care
este mult mai redusă în sodiu şi mai bogată în alţi nutrienţi. Să
nu uitaţi că există diferenţe mari între sarea naturală şi cea
rafinată.
Există vreo legătură între consumul de sare şi hipertensiune
arterială?
Mitul conform căruia s-ar părea că există o legătură între sare şi
hipertensiune arterială a fost dat de mai multe studii, dar cel mai
important a fost studiul DASH din 1997, care a fost efectuat
pentru a determina dacă o dietă săracă în sare ar putea reduce
hipertensiunea arterială. Dieta luată în considerare este formată
în mare parte din legume şi fructe proaspete, proteine slabe,
cereale integrale, lactate scăzute de grăsimi, şi nu conţine
aproape deloc sare. Dar, de asemenea, ea este scăzută în zahăr /
fructoza. Deci, hipertensiunea arterială redusă se va datora nu
reducerii consumului de sare, ci reducerii consumului de
fructoza. Hipertensiunea arterială este, de fapt, mai dependenta
de excesul de fructoza decât de excesul de sare.
Cercetătorii au fost atât de dornici şi au investit atâtea resurse
materiale în a-şi dovedi teoria lor (că sarea creşte semnificativ
tensiunea), încât au trecut complet cu vederea alţi factori,
trăgând astfel o concluzie total greşită. Astfel, sarea şi-a câştigat
un “renume” nemeritat că nu ar fi benefică pentru sănătate, în
detrimentul zahărului. Sarea a devenit astfel “inamicul public
nr.1″ al sănătăţii umane.
Dar de ce?
Un motiv ar putea fi acela că s-a îndreptat atenţia spre un
vinovat fals (fals) care s-ar afla în spatele hipertensiunii arteriale
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şi a bolilor de inimă (sarea), şi nu spre adevăratul vinovat:
excesul de zahăr şi de carbohidraţi. Altfel, ar fi fost afectate
interesele unor mari corporaţii (Coca-Cola, Pepsi, McDonald’s
etc.) dacă zahărul şi carbohidraţii ar fi fost consideraţi adevăraţii
vinovaţi.
Legătura dintre zahăr/fructoza şi bolilor cardiovasculare
Să analizăm modul în care excesul de zahăr alimentar şi de
glucide rafinate poate contribui la dezvoltarea de boli
cardiovasculare. Hipertensiunea arterială este afecţiunea
comună care leagă boli ca obezitatea, diabetul de tip 2, guta,
bolile de inimă şi accidentul vascular cerebral. Dar exista un alt
numitor comun între aceste boli: rezistenta la insulina. Şi care
sunt cauzele rezistenţei la insulina? Zahărul şi carbohidraţii
rafinaţi, în primul rând fructoza.
Zahărul şi glucidele rafinate ridică nivelul de insulina, care, la
rândul său, creşte tensiunea arterială şi facilitează depozitarea
de grăsime corporală, obezitatea, diabetul şi bolile de inimă.
Motivul pentru care fructoza face acest lucru mai mult decât
orice alt tip de zahăr este acela că trupul produce acid uric, ca
un produs secundar al metabolismului fructozei, iar creşterea
nivelului de acid uric conduce la creşterea tensiunii arteriale.
Aşadar, nu sărea e “vinovată”, ci fructoza.
Probleme de sănătate pentru un consum redus de sare
Este posibil să nu fim conştienţi de acest lucru, dar riscul de
apariţie a unor probleme de sănătate creşte semnificativ dacă
nivelul de sodiu este prea mic, o afecţiune cunoscută sub
numele hiponatremie. Sodiul este un electrolit responsabil
pentru multe procese biologice esenţiale, inclusiv reglarea
cantităţii de apă care este în şi în jurul celulelor, aşa că, dacă
sângele dumneavoastră este prea scăzut în sodiu, nivelurile
lichidelor din corp creşte şi celulele încep să se umfle. Acest
lucru poate cauza o serie de probleme de sănătate. În cazuri
extreme, hiponatremia vă poate pune viaţa în pericol, prin
umflarea creierului, intrarea în comă şi moartea. În cazuri mai
uşoare, hiponatremia produce modificări la nivelul stării de
spirit şi a poftei de mâncare.
Lipsa sodiului din organism poate duce şi la creşterea riscului
de fracturi, dar şi a atacurilor de cord. Un studiu din 2009, a
constatat că pacienţii ce sufereau de hiponatremie aveau un risc
dublu de a face fracturi faţă de ceilalţi pacienţi. Un studiu din
1995 publicat în revista “Hypertension” a constatat că o urina
săracă în sodiu este asociată cu un risc crescut de atac de cord.
Dovezi ştiinţifice care demonstrează că nu exista niciun
beneficiu al unei diete sărace în sare
Iată mai jos câteva studii ştiinţifice care arata ca reducerea
consumului de sare nu duce la o scădere a incidenţei bolilor de
inimă:
* Studiu din 1987 publicat în J Chronic Dis: “Numărul de
oameni care au experimentat o scădere a tensiunii arteriale
după diete bogate în sare este aproape egal cu cel al oamenilor
care nu au mâncat diete bogate în sare.”
* Studiu din 1988 publicat în BMJ: “Nu există vreo legătură
între sodiu şi hipertensiune; de fapt, cei care au mâncat mai
multă sare au avut o tensiune mai scăzută decât cei care au
mâncat mai puţină sare”.
* Studiu din 1998 publicat în Lancet: “Aceste rezultate nu
sprijină recomandările curente pentru reducerea consumului de
sodiu; nu au efect nici creşterea dar nici descreşterea
nivelurilor de sare din diete”.
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* Studiu din 2003 publicat în Cochrane: “Exista puţine dovezi
pentru beneficii pe termen lung în urma reducerii consumului
de sare.”
* Studiu din 2006 publicat în Am J Med: “Concluzie: Cei care
au diete sărace în sodiu au rate de mortalitate mai ridicate în
boli cardiovasculare, ceea ce pune la îndoială beneficiile
dietelor sărace în sare”.
* Studiu clinic Londra 2008: “Dietele scăzute în sodiu sunt mai
rele pentru pacienţii cu probleme de inimă”.
Cel mai recent şi mai cuprinzător studiu demonstrează şi mai
clar beneficiile consumului de sare. Acest studiu recent a
analizat 3.681 de pacienţi, timp de 8 ani. Participanţii la studiu
au fost împărţiţi în trei grupuri: cei care consumă puţină sare,
cei care consumă moderat sare şi cei care au consumat multă
sare. Cercetătorii au urmărit ratele de mortalitate pentru cele trei
grupuri,
şi
au
aflat
următoarele
rezultate:
* Cei care au consumat puţină sare: 50 de oameni au murit
* Cei care au consumat moderat sare: 24 oameni au murit
* Cei care a consumat multă sare: 10 de oameni au murit
Deci, singura concluzie rezonabilă pe care cercetătorii o pot
trage din acest studiu este următoarea: cu cât consumaţi mai
puţină sare, cu atât sunt şanse mai mari să muriţi din cauza
bolilor cardiovasculare.
Contează tipul de sare folosit
Totuşi, trebuie să spunem că nu orice tip de sare este benefic
pentru benefic. De fapt, sarea de masă din ziua de azi nu are
practic nimic în comun cu sarea naturală. Sărea de masă rafinată
este dăunătoare sănătăţii, pe când sarea naturală este benefică.
Sare naturală conţine clorura de sodiu 84%, iar sarea prelucrata
98%. Restul de 16% din sarea naturală este formată din alte
minerale naturale, inclusiv urme de minerale, cum ar fi siliciu,
fosfor şi vanadiu. Restul de 2% din sarea prelucrata artificial
cuprinde substanţe chimice, cum ar fi absorbanţii de umiditate,
ferocianura sau aluminosilicat.
Unii ar putea spune că “sarea tot sare rămâne”, dar lucrurile nu
stau chiar aşa; structură chimică a sării procesate este
modificată în mod radical în procesul de rafinare. Sarea rafinată
este uscată la peste 1.200 de grade Celsius, dar numai că această
căldură excesivă modifica structură chimică naturală a sării.
Ceea ce rămâne după ce sărea este chimic “curăţată” este
clorura de sodiu (98%), aşa cum spuneam mai sus.
De aceea, vă recomand să consumaţi sare brută naturală,
zgrunţuroasă, chiar dură, ambalată direct din minele de sare şi
să renunţaţi la sarea fină, prelucrata. La noi în România exista o
mulţime de saline, aşa că nu ar fi mare greutate în a găsi această
sare naturală.

Ţigara electronică poate fi de 15 ori
mai toxică decât ţigările clasice
Vaporii care conţin nicotină produşi de ţigările
electronice pot duce la formarea formaldehidei, o substanţă
cancerigenă care face ca aceste dispozitive să fie de cinci
până la cincisprezece ori mai toxice decât ţigările clasice,
potrivit unui studiu american publicat miercuri, transmite
AFP.
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"Am constatat că în timpul procesului de vaporizare care are loc
în ţigările electronice se poate forma formaldehidă", au scris
cercetătorii de la Portland State University, din Oregon, nordestul Statelor Unite ale Americii, într-un articol publicat în cea
mai recentă ediţie a revistei New England Journal of Medicine
(NEJM).
Oamenii de ştiinţă au folosit o maşină de "inhalare" a vaporilor
produşi de ţigările electronice, la voltaje scăzute şi ridicate,
pentru a afla cum se formează formaldehida, un agent
cancerigen cunoscut, din substanţele chimice de aromatizare,
propilenglicol şi glicerină.
Savanţii nu au descoperit formaldehidă atunci când ţigara
electronică, funcţionând la un voltaj scăzut (3,3 volţi), încălzea
în mod normal lichidul care se găseşte în rezervorul ei. Aceste
dispozitive folosesc o rezistenţă electrică, alimentată de o
baterie, pentru a produce căldura necesară.
Dar atunci când lichidul era încălzit mult mai mult (rezistenţa
folosind o tensiune electrică de 5 volţi), nivelul de formaldehidă
care se forma era mult mai ridicat decât cel care apare în cazul
ţigărilor obişnuite.
Astfel, un utilizator de ţigări electronice care inhalează zilnic
echivalentul a trei mililitri din acest lichid încălzit la maximum
absoarbe aproximativ 14 miligrame de formaldehidă.
Comparativ, o persoană care fumează un pachet de ţigări pe zi
absoarbe circa trei miligrame din acest agent cancerigen.
Pe termen lung, inhalarea zilnică a 14 miligrame (+ sau - circa
trei miligrame) din această substanţă nocivă poate multiplica de
5 până la 15 ori riscul de cancer, potrivit studiilor precedente.
Peter Hajek, directorul secţiei care se ocupă de tabagism din
cadrul Facultăţii de medicină şi stomatologie din Londra,
consideră că acest studiu nu reflectă realitatea.
"Atunci când utilizatorii de ţigări electronice supraîncălzesc
lichidul, acesta capătă un gust acru, neplăcut, ceea ce utilizatorii
evită să facă", a explicat Hajek într-un comunicat.
(http://www.descopera.ro/dnews/13781073-tigara-electronicapoate-fi-de-15-ori-mai-toxica-decat-tigarile-clasice )
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Află secretele făinii albe care te vor șoca
Călin Petru BĂRBULESCU – București

Standardul dietei americane este o dietă de boli cronic
cronice
şi moarte. Aprovizionarea cu alimente a fost făcută pentru a
ucide încet dar sigur. Faină albă este unul dintre
ntre alimentele
făcute să te ucidă!
n 1910, Curtea Districtuală Federală Missouri a declarat
faina albă ca fiind impropriei în alimentaţia uma
umană. Dar, din
păcate, potrivit H.W. Wiley, primul şef al „Food and Drug
Administration”, punerea în aplicare a acestei legi a fost "oprită
prin influenţa politică a producătorilor de făină" şi "Nu printr-o
printr
încălcare a avizelor date de FDA”. În zilele noastr
noastre, faina se
face din grâu care este tratat cu fungicide, pesticide, insecticide
de la răsaduri până la depozit. Din anul 1910 au fost aprobate
până în ziua de azi, utilizarea a peste 55 de diferite substanţe
chimice în industria agricolă.
Iată mai jos câteva
teva din secretele pe care industria panificaţiei nu
şi-ar dori să le aflaţi :

Î

1. Decolorarea Fainii nu are elemente nutritive
Producătorii de făină albă scot mai întâi tărâțele
ele de grâu din
sămânţa, este vorba despre cele 6 straturi exterioare şi germe
germenul
care conţine 76% din vitamine şi minerale. 97% din fibră
dietetică este, de asemenea, pierdută."Se
"Se elimină toate
Vitaminele E, 50% din calciu, 70% din fosfor, fier, magneziu şi
vitaminele B.
2. Adăugarea de Bromat de potasiu
După îndepărtarea tuturorr straturilor şi nutrienţilor, faina este
decolorată, conservată şi tratatăă cu dioxid de clor. Este albită în
continuare prin adăugarea de cretă, alaun şi carbonat de amoniu
pentru a o face să arate şi să se simtă mai atrăgătoare pen
pentru
consumator. Un agent anti-sărare
rare numit sorbitan mono
mono-saturat
se adăugă în etapa finală. Bromatul de potasiu este, de
asemenea, adăugă la făina
ina albă. Este un oxidant foarte puternic,
care distruge celulele. Bromatul este considerat un agent
cancerigen de categoria 2B (= posibil
il carcinogen pentru om) de
către Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului
(IARC).
3. Faină albă este un insecticid natural
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Ştiaţi că, dacă o insectă ajunge în sacul de făină albă şi începe
să o mănânce, insectă va muri consumând
consumând-o? De câte ori nu aţi
găsit insecte moarte în sacul de făină? Faină albă este un
insecticid natural, pentru că ucide orice insectă care încearcă să
trăiască din consumul ei. Ce te face să crezi că pentru tine este
ok dacă o consumi?
4. Conţine L-cisteina
Această bază
ză non aminoacid esenţial, se adăugă la cele mai
multe produse de patiserie convenţionale pentru a accelera
prelucrarea industrială. L-cisteina
cisteina se găseşte în majoritatea
aluaturilor de pizza, paşte, produse de ppatiserie şi chifle fastfood. Acesta poate fi sintetizat într-un
un laborator, dar metodele
de producţie mai ieftine includ pene de raţă şi par uman. În
afară de păr uman, alte surse de L-cisteina
cisteina includ pene de pui şi
coarne de vacă.
5. Faină albă conţine substanţe care provoacă apariţia
Diabetului
Faină albă conţine alloxan. Este ceea ce face ca pâinea să aibă
un aspect proaspăt şi curat. Studiile arată că alloxanul distruge
celulele beta ale pancreasului. Efectele nocive ale alloxanului în
ceea ce priveşte pancreasul sunt atât de grave încât Manual
Manualul de
Medicină Naturală o numeşte chimic "o toxină puternică a betabeta
celulelor." Din păcate, ştiind că alloxanul este atât de toxic
pentru corpul tău, OMS ( Organizaţia Mondială a Sănătăţii) încă
permite companiilor să-ll folosească atunci când procesează
alimentele.
imentele. Din fericire pentru noi, studiile au descoperit că
efectele alloxanului poate fi inversat cu vitamina E în
conformitate cu rezultatele obţinute de Dr. Gary Null în urma
unui experiment efectuat pe şoareci, cărora le-au
le
fost
administrate ambele substanţe.
bstanţe. La început li ss-a administrat
alloxan iar apoi vitamina E. S-aa constatat faptul că efectele
toxice ale alloxanului au fost eliminate după administrarea
vitaminei E.
Nu înţeleg de ce oamenii, având informaţia la îndemână, mai
consuma asemenea produse,
use, având în vedere că pe piaţa există
produse de panificaţie făcute din faina neagră, mult mai puţin
procesată....
Oameni buni, renunţaţi la consumul de pâine în general, iar
dacă nu puteţi renunţa complet, măcar încercaţi să consumaţi
pâine neagră....!

Aluminiul - metalul
etalul care ne otrăveşte zi de
zi: acumularea lui în creier poate duce
la demenţă
Nenumărate produse pe care le folosim zilnic –
alimente, cosmetice, medicamente – conţin aluminiu, care se
acumulează în creier şi poate favoriza
favor
apariţia maladiei
Alzheimer, avertizează un specialist britanic.
Profesorul Christopher Exley, de la Keele University, trage un
semnal de alarmă în privinţa aluminiului pe care îl ingerăm
zilnic, fără să ştim.
Numeroase alimente procesate, ceaiul, vinul,
vinu
băuturile
carbogazoase, produse cosmetice, medicamente (precum
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aspirina) conţin aluminiu care, cu vremea, se depozitează la
nivelul creierului, putând duce la apariţia precoce a bolii
Alzheimer sau la înrăutăţirea simptomelor ei.
Cercetări anterioare descoperiseră
scoperiseră o corelaţie între aluminiul din
deodorante şi apariţia cancerului.
Aluminiul este metalul cel mai abundent în scoarţa terestră şi se
găseşte în mod natural în alimente, deoarece plantele îl absorb
din pământ şi din apă.
Dar, dacă acum 50 de ani ingeram cantităţi mici din acest metal,
din alimente şi eventual din recipientele de aluminiu în care
găteam, azi el este adăugat la mii de produse pe cale le utilizăm
zi de zi.
Sulfatul de aluminiu, de exemplu, este adăugat atât în apă,
pentru clarificarea
rea ei, cât şi în prăjituri şi biscuiţi, ca agent de
creştere; de asemenea, există în multe alimente procesate, în
coloranţi alimentari, băuturi pe bază de malţ, vinuri, băuturi
răcoritoare carbogazoase.
Aluminiul este prezent şi în multe cosmetice – talc, paste de
dinţi, loţiuni de protecţie solară, antiperspirante -, precum şi
medicamente (ca aspirină,anti-acide, vaccinuri).
Organismul uman poate excreta aluminiul, dar, dacă acesta este
ingerat în cantităţi mai mari decât cele care pot fi eliminate,
atuncii se acumulează în oase, creier, ficat, inimă, splină,
muşchi.
În creier, crede specialistul britanic, acumularea aluminiului
poate atinge un „prag toxic” dincolo de care creierul nu mai
poate face faţă acestei intoxicări. El consideră că acastă situaţie
arr putea avea ca efect apariţia precoce a bolii Alzheimer sau o
evoluţie mai gravă a acesteia.
Reducerea expunerii la aluminiu şi elininarea lui din corp ar
putea preveni apariţia bolii, crede prof. Exley, care a adăugat că
mai sunt necesare cercetări pentruu confirmarea acestor corelaţii.
Raportul său a fost publicat în jurnalul Frontiers in Neurology.

De-ale
ale lui Big Brother: SUA doreşte să
creeze o bază secretă de date pentru a
monitoriza cetăţenii ţării
Andrei POPESCU – București

Un angajat al centrului pentru comunicaţii de urgenţă
din Chicago monitorizează străzile cu ajutorul camerelor
video stradale. SUA vor să creeze o bază naţională de date
pentru a monitoriza toţi şoferii ţării.
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D

epartamentul
rtamentul american al Justiţiei lucrează la un
program secret de colectare de informaţii care vizează
construirea unei baze de date la nivel naţional şi
monitorizarea unui număr impresionant de automobile din ţară,
a raportat Wall Street Journal, adăugând că noul program de
supraveghere internă poate examina şi depozita sute de milioane
de informaţii despre şoferii naţiunii.
Scopul principal şi declarat al programului de monitorizare a
plăcuţei de înmatriculare, care este operat de Administraţia
SUA de Combatere
atere a Drogurilor (DEA), este acela de a
confisca maşini, bani şi alte bunuri în lupta cu traficul de
droguri. Totuşi, utilizarea bazei de date a fost extinsă la
monitorizarea şi reţinerea vehiculelor legate de alte infracţiuni,
incluzând răpire, omoruri şi violuri, a raportat WSJ, citând un
document guvernamental şi persoane care cunosc subiectul.
“Nu este nou faptul că DEA foloseşte programul plăcuţelor de
înmatriculare pentru a aresta criminali şi pentru a opri fluxul de
droguri în zonele cu o intensitate
te ridicată a traficului”, a declarat
un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiţie pentru
WSJ, adăugând că programul se conformează cu legea federală.
Deşi oficialii au declarat anterior că doar vehiculele din
apropierea graniţei mexicane vor fi mo
monitorizate pentru a
combate cartelurile de droguri, s-aa menţinut o tăcere totală
asupra faptului că DEA a lucrat ani de zile la extinderea acestui
program pe întreg cuprinsul ţării, conform WSJ.
Raportul mai susţine că multe agenţii locale şi de stat pentru
pentr
aplicarea legii testează în prezent baza de date pentru o varietate
de investigaţii. Totuşi, nu este clar dacă programul a fost
supravegheat sau aprobat de vreun tribunal.
Senatorul Patrick Leahy din Comitetul Juridic al Senatului a
criticat programul, spunând
punând că acesta va declanşa o teamă în
rândul americanilor deoarece locaţiile şi mişcările lor vor fi în
mod constant urmărite.
Programul “ridică temeri semnificative pentru intimitate”, l-a
l
citat WSJ pe Leahy ca afirmând. “Faptul că această tehnologie
invazivă
vazivă este potenţial folosită pentru a extinde raza de acţiune
a guvernului în privinţa eforturilor sale de confiscare a
bunurilor avute în proprietate reprezintă o îngrijorare şi mai
mare.”
Acest raport iese la lumina zilei după ce USA Freedom Act, un
proiect
oiect de lege care ar limita practicile de supraveghere folosite
de NSA, a eşuat în noiembrie 2014 să adune minimul de 60 de
voturi în Senatul american pentru a putea merge mai departe.
Proiectul de lege nu a trecut în ciuda suportului Camerei
Reprezentanţilor,
ilor, a Casei Albe şi a NSA (Agenţia Naţională
pentru Securitate).
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România. Vodafone rupe tăcerea! ”Există
fire secrete care le permit autorităților
autorită
să
ne asculte în timp real”

străzi distanţă”, pentru a protesta faţă de concedierile cerute de
FMI, UE şi BCE.
Poliţia greacă ameninţa oficialii
icialii Uniunii Europene cu arestarea
pentru măsurile de austeritate care le-au
le
fost impuse de către
UE! Poliţia greacă se alătura poporului grec pentru a se lupta cu
UE! În România când oare se va întâmpla asta?
Potrivit site-ului francez de ştiri politique-actu.com
politique
poliţia
greacă
acă se alătura poporului împotriva UE şi ameninţa cu
arestarea pe toţi oficialii care au impus măsuri de austeritate ce
a dus sărăcia în Grecia la cote inimaginabile, chiar mai rău şi
decât în cazul crizei din 1929 provocată de familiile de
bancheri.

Vodafone, unul dintre cei mai mari operatori de telefonie
mobilă din lume, a dezvăluit că există fire secrete care le
permit agenţiilor guvernamentale să asculte toate
convorbirile din această reţea.

M

ai mult, oficialii Vodafone au declarat că tehnologia
aceasta este foarte folosită în 29 de ţări europene în
care activează
ivează compania, dar şi în alte zone din lume.

Federaţia
aţia Poliţiei Greceşti a acuzat într
într-un mod vehement cum
n-aa făcut nimeni până acum, Uniunea Europeană, susţinând că
cei din UE au încercat şi chiar şantajat pe politicienii greci
pentru a accepta “soluţiile” UE cu privire la “creşterea
economică”, atentând
d astfel în mod obsesiv la suveranitatea
naţională a Greciei, căci aşa cum am mai repetat, UE, doreşte
prin toată politica să globalistă,, dar şi prin acel Spaţiu
Schengen, să şteargă toate graniţele şi să existe doar un
superstat fascist care să aibă guvernul
nul la Bruxelles şi atât, iar
orice independenţă va fi atacată, că doar au două organisme ale
lor NATO şi ONU.

Compania a întocmit un raport gros cât o carte în care explica
modul în care guvernele monitorizează conversaţiile oamenilor.
Vodafone susţine că nu e singura companie de telefonie care are
fir direct cu statul, şi că această tehnologie s-ar
ar aplica în cazul
tuturor operatorilor, scrie The Guardian.
Raportul celor de la Vodafone cuprinde aproape toate ţările
europene, scrie yoda.ro.
Totuşi, informaţiile despre ceea ce se întâmplă în România sunt
vagi, pentru că în ţara noastră e interzista prin lege divulgarea
informaţiilor privind metodele prin care telefoanele populaţiei
sunt ascultate, ori mesajele citite, chiar dacă astfel de practici ar
exista şi la noi.
La fel se întâmplă şi în Albania, Ungaria, dar şi în Egipt, India,
Malta, Watar, Africa de Sud şi Turcia. Sursă: Online Report

În timp ce poporul român doarme, la
ATENA oficiali UE și FMI forţaţi să iiasă
pe uşa din dos
Reprezentanţii troicii creditorilor internaţionali ai
Greciei – FMI, UE şi Banca Centralăă Europeană (BCE) –
“s-au
au furişat” pe scara de incendiu pentru a ieşi din sediul
Ministerului de Finanţe de la Atena, din cauza unui protest
organizat de câteva zeci de femei de serviciu, angajate la
stat.

Z

Într-o
o scrisoare a poliţiştilor greci către oficialii UE şi publicată
de agenţia de ştiri Reuters, aflăm că Grecia acuza pe Poul
Thomsen, care este un înalt reprezentant al FMI în Grecia, adică
un fel de Jeffrey Francks în România. Alte persoane cărora li se
adresează scrisoarea grecilor sunt şi Klaus Masuch, şeful
Delegaţiei al Băncii Centrale Europene (BCE), dar şi Servaas
Deroos, fostul inspector
ctor şef al Comisiei Europene în Grecia.
Această ameninţare a oamenilor legii greci este în mare măsură
simbolică, spun alte voci, deoarece pentru a fi arestaţi aceşti
înalţi oficiali ai UE, este nevoie de un judecător curajos care să
emită un mandat de arestare,
estare, însă, să nu excludem şi această
posibilitate dat fiind faptul că această criză financiară teribilă i-a
i
unit foarte mult pe greci şi după cum vedem cei din structurile
speciale care trebuiau să fie la cheremul guvernului ticăloşit
dezertează şi se alătura
lătura oamenilor simpli, un lucru demn de
toată aprecierea.
Adevăratul scop al Occidentului în Grecia: această ţară
dispune de resurse naturale (aur, petrol şi gaze) în valoare
de trilioane de dolari!

eci de femei de serviciu s-au
au stârns în faţa cl
clădirii la
sosirea reprezentanţilor instituţiilor internaţionale,
“strigând cu voci ascuţite, care putea fi auzite la câteva

p. 212

Lohanul nr. 33, martie 2015

Dezbateri
Grecia nu e deloc săracă, ea are masive zăcăminte neexploatate
neexp
de aur, petrol şi gaze naturale. Se ştie că Grecia deţine un
teritoriu pe care se găsesc sute de milioane de barili de petrol,
dar şi depozite gigantice de gaze naturale, toate valorâ
valorând
trilioane de dolari. Dee ce atâta interes din partea Occidentul
Occidentului
pentru Grecia? Credeţi că occidentalii sunt atât de buni la suflet
să salveze Grecia? Resursele din România vă spune ceva ?
Uniunea Europeană se prezintă lumii ca un exemplu
xemplu strălucit al
secolului XXI,, în realitate însă nimic nu este mai departe de
adevăr.
Într-oo democraţie, aşa cum se “trâmbiţează” sus şi tare, puterea
aparţine poporului. Principiul “separaţiei puterilor “între
executiv, legislativ şi juridic – stabileşte verificări şi echilibrări
pentru a proteja împotriva abuzurilor. Acest principiu a fost
universal acceptat după ce omenirea a luptat pentru el mii de
ani.
Prin contrast, “Bruxelles – UE “este lipsit de acest principiu
fundamental. Populaţia Europei nu are nici un control asupra
nivelului executiv şi nici asupra procesului legislativ. Nici
măcar Parlamentul
arlamentul pe care europenii îl aleg nu are nici un
mijloc de a controla efectiv aceste ramuri.
Acţionând contrar principiilor fundamentale ale democraţiei,
“Bruxelles – UE “este o dictatură.
UE se prezintă lumii ca o democraţie parlamentară îîn care
parlamentul UE joacă rolul decisiv. Totuşi, deciziile executive
şi proiectarea întregii legislaţii sunt făcute de Comisia
Europeană şi echipa sa de peste 54.000 de birocraţi.
Din birourile lor de la sediul Comisiei – clădirea Beylarmont –
şi alte locaţii, aceastăă armată de birocraţi de carieră
carier bine plătiţi
fabrică legile Europei în numele intereselor corporatiste.

Cartelul Petrolului şi Medicamentelor controlează
şi dictează politica economică a UE
Puterea care determină guvernarea Europei
Europ a trecut de
la populaţie la interesele corporatiste, mai exact la cartelul
petrolului şi medicamentelor.

E

l cuprinde interesele de investiţii de multe miliarde de
dolari, ale industriei chimice, petrochimice şi
farmaceutice. Acest cartel este de departe
te cel mai mare
grup corporatist din lume. În secolul XX acest cartel a devenit
nu numai forţa economică dominantă, dar şi-aa pus şi acţionarii
în guvernele naţiunilor ca lideri politici. Liderii reprezentanţi
din cercurile financiare ce controlează cartelull sunt :
* Grupul Rockefeller, care reprezintă interesele SUA pentru
petrol şi medicamente. Acesta este cel mai mare grup de
interese financiare. Construit
truit din monopolul secolului XIX
asupra corporaţiei standard de petrol, acum el controlează
duzini de companii
panii multinaţionale chimice, farmaceutice şi
petroliere din întreaga lume. Unul din cei mai proeminenţi
ambasadori ai săi în ultimele decenii a fost Henry Kissinger.
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* Germania şi Franţa, naţiunile lider în exportul de produse
chimice şi farmaceutice în Europa.
uropa. Acest grup îşi are rădăcinile
rădă
în sfârşitul secolului XIX şi a cuprins companiile Bayer,
Hoechst, BASF şi mai târziu cartel IG Farben.
Companiile succesoare ale acestuia în zilele noastre sunt liderii
afacerilor de investiţii în Europa de astăzi şi aau instrumentat
construcţia “Bruxelles – UE”.
Aşa cum a fost pe larg prezentat în presă la momentul respectiv,
cu câteva zile înainte de numirea sa, preşedinte Hermann von
Rompuy a fost invitatt pentru “interviul de serviciu
serviciu“
prezidenţial, de către grupul Bilderberg
lderberg – cercul de elită al
intereselor corporatiste SUA/EU, sub controlul lui David
Rockefeller şi prezidat (la vremea aceea) de fostul comisar UE
şi apărător al medicamentelor, Etienne Davignon.
Procesul de alegere al primului preşedinte s-a
s derulat în afara
oricăror norme democratice la 12 noiembrie 2009.
1. Populaţia Europei a fost exclusă de la procesul de luare a
deciziei.
2. Noii “regi” ai Europei au fost selectaţi dintr-un
dintr
cerc al elitei
intereselor corporatiste.
3. Ceremonia de alegere a avut loc într-un cadru aristocratic
generos la Palace of The Valley of The Duchesse, la periferia
oraşului Bruxelles.
4. Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, descendentul unui
aristocrat mărunt a fost “maestrul de ceremonii”.
5. Coroana de “regină” a fost acordată
ordată baronesei Catherine
Ashton.
6. Coroana “regelui” a fost acordată lui Herman von Rompuy.
Acesta va acţiona ca un monarh interimar până când –
eveniment declanşat de criză internaţională – micul aristocrat îşi
va asuma el însuşi tronul.
Pentru Cartelull petrolului şi medicamentelor, UE este o simplă
baza operativă, de la care intenţionează să cucerească lumea,
folosind forţa politică, economică şi – la nevoie – militară. În
vederea atingerii acestui scop, Cartelul încearcă să exporte
structura nedemocratica
tica a UE şi în alte zone ale lumii.
Acţionarii politici ai Cartelului prezintă în mod înşelător
“Bruxelles – UE” ca fiind un model al democraţiei se
sec. al XXI lea şi păcii. Din simplă dimensiune a acestei companii globale,
popoarele lumii vor avea impresia
ia că UE, a fost aprobat prin
alegeri democratice de către popoarele Europei şi că acest
organism politic reflecta voinţa acestuia. Nimic mai fals !
Dacă vă gândiţi puţin în urmă, nimeni nu ne
ne-a întrebat vreodată
dacă vrem să facem parte din UE sau NATO. A
Asta trebuia să se
supună unui referendum naţional cu timp de dezbatere înainte şi
analiza pentru ce-ii mai bun poporului român.
Peste 99% din populaţia Europei nu a avut dreptul de a vota
democratic într-un
un referendum privind Tratatul de la Lisabona.
Aceastaa violare a tuturor principiilor democraţiei de către Cartel
nu este o coincidenţă. Sondajele care au avut loc în toată Europa
au demonstrat o respingere a structurii UE de către marea
majoritate a votanţilor. Natura înşelătoare a UE este cel mai
bine caracterizată de faptul
tul că, în timp ce este aclamat
aclamată de
acţionarii Cartelului ca marcă a democraţiei, cele mai
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elementare drepturi democratice sunt negate – de teama
populaţiei.

asigurând astfel dependența de medicamentele exportatorilor
europeni.

Grupurile financiare din spatele cartelului petrolului şi
medicamentelor sunt interesate să controleze pieţe globale
gigantice care afectează literalmente fiecare fiinţă umană.
Exemple proeminenţe ale acestora sunt zonele de alimentaţie,
sănătate şi energie. În ultimul secol, cartelul petrolului şi
medicamentelor şi-a extins pieţele în aceste trei domenii la
afaceri de investiţii de multe miliarde de dolari. Construcţia
acestor pieţe globale gigantice se bazează pe două unelte
strategice : în primul rând, utilizarea patentelor ca unelte pentru
monopolizarea pieţelor. În al doilea rând, dezinformarea publică
cu scopul de a menţine oamenii în ignoranţa în ceea ce priveşte
alternativele (gândiţi-vă la dezinformarea vis-a-vis de tratarea
cancerului sau la dispozitivele “free-energy” pentru a nu mai fi
dependenţi de cărbune, petrol, gaz etc.). Ca rezultat, fiecare
persoană din zonele industrializate plăteşte o treime (poate şi
mai mult) din venitul net ca “tribut”acestui cartel.

Marile companii multinaţionale nu au nevoie să se unească în
mod formal pentru a controla piaţa unui anumit produs, pe
teritoriul unui continent sau al întregii lumi – ei au nevoie doar
să-şi definească pretenţiile teritoriale de patent.

La începutul sec. al XXI -lea, cartelul se confrunta cu o nouă
provocare. Toate pieţele sale cheie – petrol, medicamente,
produse chimice, agricole şi OMG (organisme modificate
genetic) – sunt ameninţate de noi tehnologii care vor înlocui în
cele din urmă pieţele globale monopoliste şi patentate existente.
În această situaţie, interesele financiare din spatele cartelului
ştiu că afacerile lor de multe miliarde de dolari nu pot
supravieţui într-o democraţie. Astfel, structura nedemocratica a
UE este un pas strategic către stabilirea unei dictaturi globale în
numele acestor interese corporatiste.
Trebuie să decidem dacă dorim să permitem intereselor
cartelului petrolului şi medicamentelor să continue dominaţia
asupra vieţilor noastre – sau dacă suntem gata să ne eliberăm
din acest jug profitând de tehnologii noi, durabile şi
independente cum ar fi energia regenerabilă, sănătatea naturală
(fără medicamente) şi agricultură organică.
Scopurile strategice ale cartelului sunt :
– să transforme vieţile şi trupurile miliardelor de locuitori ai
planetei într-o piaţă de desfacere pentru produsele lor patentate ;
– să continue să obţină profituri de miliarde din tehnologiile
secolelor trecute – inclusiv produsele petrochimice care
deteriorează mediul şi produsele farmaceutice toxice.
Astăzi, instrumentele cheie pentru a obţine controlul global sunt
instrumentele economice şi legale care sunt utilizate ca mijloc
de cucerire nu numai a guvernelor şi economiilor, dar şi a
oamenilor.
Uneltele economice cheie ale UE sunt patentele; patentele de
produse chimice, medicale farmaceutice, seminţe modificate
genetic şi alte produse de înaltă tehnologie. Dintre acestea cele
mai uzuale sunt patentele asupra medicamentelor. În 2008 de
exemplu, vânzările farmaceutice globale s-au ridicat la 770
miliarde dolari – o sumă care a depăşit PIB a celor mai sărace
100 de țări din lume.
Catherine Ashton numită în Comisia Comercială a UE în 2008,
avea ca una din atribuţiile sale principale să acţioneze ca poliţie
a comerţului internaţional şi să impună medicamentele patentate
ca mijloace ale controlului global economic şi politic –
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Efectul patentelor asupra sănătăţii umane a fost eminamente
devastator, prin aceea că multinaţionalele farmaceutice au
căutat să monopolizeze ceea ce este posibil să fie cel mai critic
sector în orice societate. Ca rezultat, timp de decenii omenirea a
fost împiedicată să aibă acces la medicină nepatentata (inclusiv
naturista) care este mai eficientă, mai sigură şi mai accesibilă
împotriva celor mai comune boli ale zilelor noastre.
Din numărul patentelor înregistrate de UE, 70% sunt doar din
Germania, Franţa, Italia şi Olanda, primele ţări fondatoare a UE.
Cartelul IG Farben s-a format în 1925 din Bayer, BASF şi
Hoechst şi câteva alte mici firme germane producătoare de
produse chimice. Era cea mai mare companie a lumii în
domeniul de dezvoltare al vopselelor, produselor chimice,
farmaceutice, produselor din plastic şi altor produse sintetice
patentate. Cu zeci de mii de patente, IG Farben a fost cel mai
mare deţinător de patente al lumii la acel moment. Singurul pas
care mai lipsea până la controlul mondial era extinderea
patentelor sale pe pieţele mondiale.
………………………………………………………………….
În timpul ultimei jumătăţi de secol, cartelul petrolului şi
medicamentelor a făcut tot posibilul să mascheze adevărul în
ceea ce priveşte trecutul său criminal şi lipsit de scrupule, ca
instigator al celor două războaie mondiale.
Timp de peste 6 decenii, acţionarii cartelului au:
– plătit sute de miliarde de dolari pentru muşamalizare;
– construit imperii media pentru manipularea opiniei publice;
– rescris cărţile de istorie şi au cenzurat ştirile globale;
– finanţat şi instruit generaţii de politicieni în zeci de țări;
– plasat “portari ” la toate disciplinele academice inclusiv
ştiinţă, medicină, istorie, ştiinţe sociale şi politice că şi în alte
zone cheie ale societăţii cum ar fi biserici, uniuni comerciale
etc.;
– au vânat fără milă pe toţi cei care au îndrăznit să rupă tăcerea.
…………………………………………………………………..
Trebuie să fim conştienţi şi responsabili din acest moment,
fiecare cetăţean al Europei, în faţa propriilor copii, generaţiilor
viitoare şi istoriei că complacerea noastră în acest sistem fascist
înseamnă acordul nostru tacit la sclavizarea din ce în ce mai
evidentă. Aşa cum Ghandi prin “Revoluţia nonviolenta” a reuşit
să înfrângă un imperiu care asuprea India de sute de ani, noi
putem fi învingători. În situaţia actuală de globalizare, o
nesupunere tăcută la normele sitemului poate declanşa o reacţie
în lanţ de tip domino… şi totul se prăbuşeşte. Gândiţi-vă doar
că o masă de oameni să-şi lichideze conturile (dacă au depozite)
de la o bancă şi-n acelaşi timp să refuze să mai plătească
creditele. În scurt timp intra în faliment, sau să refuzăm o
săptămână să cumpărăm de la un supermarket… s-ar întâmpla
la fel…, ar intra în panică şi atunci puterea lor ne-ar reveni
nouă. Pentru asta trebuie să fim uniţi, să credem unii în ceilalţi
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şi … . SĂ ACŢIONĂM TACIT…( http://www.politique
http://www.politiqueactu.com/debat/policiers-grecs-rejoignent-peuple/359804/
uple/359804/)

Pericol ! Seminţe sterilizate împărţite
gratuit prin satele Moldovei
Încă de anul trecut, odată
dată cu venirea primăverii, au
început să se împartă gratuit seminţe sterilizate prin satele
sărace ale Moldovei.
eţe ale Moldovei au umblat prin
rin cele mai sărace judeţe
zonele rurale maşini din care erau împărţite gratuit plicuri
cu seminţe de tot soiul.
Într-un
un sat aflat la limita dintre judeţul Vaslui şi judeţul Iaşi
preotul din sat i-aa sfătuit pe enoriaşi să nu folosească aceste
seminţe explicându-le
le unele din riscurile la care se expun
expun, dar
sătenii nu prea au ascultat îndemnul său.
Ţăranii români
ni nu ştiu la ce se expun acceptând şi folosind
acele plicuri de seminţe. Pe lângă pericolul pierderii
biodiversităţii şi implicit a seminţelor tradiţionale
adiţionale ţărăneşti, ale
căror productivitate nu este mare dar a căror gust şi aroma sunt
dumnezeieşti apare şi pericolul dependenţei de marile companii
agricole care vor avea monopol pe distribuirea de seminţe,
seminţe sterilizate care vor produce un singur
ngur rod şi din care vor
trebui achiziţionate în fiecare an de la aceste companii agricole.
Este impusă tehnologia “terminator”,, tehnologie care
împiedică seminţele să se reproducă. E o stratagemă care obliga
agricultorii din toată lumea să cumpere seminţ
seminţe doar de la
marile corporaţii ori de câte ori au de semănat.
Aceste mari companii agricole vor patentarea hranei şi a
seminţelor, declarând seminţele ca proprietate intelectuală
intelectuală,
astfel că în viitor păstrarea seminţelor de către fermieri va
deveni infracţiune,
iune, furt de proprietate intelectuală. Deja
semnalele acestor intenţii se văd venind din anumite directive
ale Uniunii Europene.
Mosanto a donat agricultorilor gălățeni sămânţă de rapiță pentru
1200 ha. Suprafaţa fusese afectată în urma inundaţiilor. Aceasta
a fost distribuită în circa 400 de saci cu sămânţă hibridă, în
valoare de 80.000 de dolari.
Cineva trebuie să tragă un puternic semnal de alarmă asupra
acestor intenţii nedemocratice şi cu adevărat înspăimântătoare.
Din păcate nu e doar o teorie a conspiraţiei
spiraţiei ci aceste lucruri deja
încep să se întâmple sub ochii noştri ai tuturor.

P

Informaţi-vă familia,
Spuneţi NU tehnologiei “terminator” ! Informaţi
rudele şi prietenii de această intenţie împotriva naturii şi a
agriculturii ! Informaţi-vă bunicii şi rudele de laa ţară! Pe lângă
problemele gazelor de şist,, Roşia Montana şi alte probleme
această nouă ameninţare asupra României poate trece
neobservată.
!
În urmă cu ceva timp circula pe reţelele de socializare un
filmuleţ cu jandarmii care identificau şi intimidau nişte
n
tineri
care împărţeau fluturase împotriva gazelor de şist pe motiv că
nu au autorizaţie să împartă acele fluturase. Dar aceşti indivizi
care împart aceste seminţe au autorizaţii?? Ministerul agriculturii
sau alte oficilitati ale statului român ştiu ce se întâ
întâmpla?
Seminţele. Mici, dar esenţiale, ele fac parte din acele lucruri pe
care nu le preţuim cu adevărat tocmai pentru că ni se par,
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cumva, de la sine înţelese – ca aerul, apa, pământul – şi cărora
le înţelegem importanţa abia când ne confruntăm cu raritatea lor
sau când le obţinem cu greu. În vechea agricultură de
subzistenţă, practicată de bunicii şi strămoşii noştri, seminţele
erau, în mare parte, obţinute din proprie producţie, autarhic, de
la culturile de legume sau cereale proprii.
Treptat, mai ales în anii din urmă, acest bun obicei a fost dat
uitării, fiind înlocuit cu un altul: achiziţionarea periodică, în
vremea însămânţărilor, a seminţelor din comerţul urban, din
piaţă. Iniţial, acest lucru părea că va facilita producţia proprie:
ţăranul renunţa
nunţa la grijă de a păstra seminţele, le lua de
de-a gata din
comerţ şi îşi „făcea treaba” cu ele. Treptat, unele dezavantaje
ale pretinsei facilităţi au început să apară. Cele mai importante:
dispariţia soiurilor de legume specifice, locale, şi înlocuirea lor
lo
cu soiuri generate industrial şi tratate chimic; perisabilitatea
noilor seminţe, tratate astfel încât să nu poată fi păstrate de la un
an la altul, adică să intre în circuitul propriu de producţie al
agricultorului. Rezultatul? Ţăranul/agricultorul devine
devin tot mai
dependent de producătorii industriali de seminţe, pentru că nu
mai are propriul stoc, iar produsele sale, chiar dacă sunt
cultivate mai „ecologic” decât cele dinpe vremuri… Aşa se face
că vestita „roşie românească”, de pildă, începe să fie tot mai
ma
rară – nu pentru că nu s-ar
ar mai cultiva roşii pe ogoarele patriei,
ci pentru că seminţele, soiurile, sunt… de import.
Această dependenţă poate însă pregăti terenul pentru o situaţie
şi mai nocivă decât cea descrisă mai sus. În S.U.A. se manifestă
o tendinţă
nţă prin care producţia agricolă devine „prada” marilor
corporaţii ce folosesc organisme modificate genetic (OMG),
fermierii fiind cu totul lipsiţi de protecţie faţă de abuzurile
acestora. Lucrurile au ajuns atât de departe, încât fermierii sunt
hărţuiţi şii supravegheaţi pentru a nu folosi pe cont propriu
„seminţe patentate” – adică seminţele marilor corporaţii.
Practic, agricultorii americani – care produc pentru piaţă şi nu
în regim de subzistenţă, ca la noi – au fost atraşi într
într-o cursă: li
s-a fluturat promisiunea unor recolte bogate, obţinute facil prin
noile seminţe tratate genetic, pentru ca apoi, după ce au renunţat
la vechile lor stocuri de seminţe naturale, să se vadă cu totul la
mâna corporaţiilor producătoare de OMG, obligaţi prin procese
să plătească sume exorbitante, care-ii falimentează, pentru că ar
folosi „seminţe cu patent de producător”. O adevărată oligarhie
a seminţelor…
Sănătatea distrusă genetic
Înainte de a descrie îndeaproape metodele prin care corporaţiile
producătoare de organisme modificate
odificate genetic şi-au
şi
extins
afacerile la scară globală, se cuvine să insistăm mai mult asupra
aspectelor ce ţin de natura acestor produse şi de efectele pe care
le au asupra sănătăţii oamenilor, şi nu numai.
Până şi bunul-simţ
simţ ne spune că în cazul în care
ca avem de-a face
cu produse obţinute prin inginerie genetică, de laborator, care
constituie din punct de vedere biologic o noutate, ar fi necesară
o maximă prudenţă şi o supraveghere strictă, prin studii atente,
a efectelor acestor seminţe asupra mediului,
mediului asupra animalelor
şi, evident, asupra omului – principalul consumator vizat. Dar
prudenţă nu există, ci, în schimb, asistăm la o adevărată
operaţiune de ocultare a cercetărilor independente care dau în
vileag efectele nocive ale OMG, de marginalizare sau de
contestare vehementă din partea instituţiilor de stat (care, în loc
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să supravegheze siguranţa alimentelor, supraveghează profitul
corporaţiilor!).
Studiile unor cercetători de la Institutul „Marie Curie” din
Franţa au arătat că cel mai cunoscut ierbicid al companiei,
Roundup, provoacă instabilitate genetică celulelor organismului
uman – stare care prefigurează, practic, dezvoltarea cancerului.
Un alt cercetător a descoperit că hormonul transgenic produs de
Monsanto pentru creşterea producţiei de lapte la vaci provoacă
grave infecţii ale ugerului şi scurgeri de puroi în lapte. Un alt
studiu, de această dată realizat asupra leptinei (o substanţă
introdusă în diverse legume pentru a le proteja împotriva
puricilor de plante) a relevat următoarele efecte asupra cobailor
testaţi: proliferarea celulelor stomacului (lucru ce favorizează
apariţia tumorilor) şi supraexcitarea sistemului imunitar, care
astfel se dereglează. Realizatorul studiului, un om de ştiinţă din
Marea Britanie, anterior entuziast cu privire la industria OMG,
a fost concediat şi supus presiunilor după ce a făcut publice
cercetările sale şi a declarat că dacă se va permite
comercializarea produselor modificate genetic, britanicii vor
deveni „cobai umani”.
O astfel de dominaţie a fost posibilă printr-un complex conjugat
de interese între gigantul producător de O.M.G., instituţiile de
supraveghere ale siguranţei alimentare din S.U.A. şi decidenţii
politici. Monsanto nu urmărește, însă, doar invadarea pieţelor
agro-alimentare cu produse modificate genetic.
Obiectivul său este mult mai ambiţios: monopolul seminţelor –
iniţial, prin pătrunderea pe piaţa seminţelor cu O.M.G. protejate
de drepturile de proprietate intelectuală sau brevet, iar apoi, întro etapă ulterioară, după ce concurenţii sunt eliminaţi și politica
drastică a brevetelor va obliga fermierii să achiziţioneze seminţe
în fiecare sezon, prin dominarea completă a acesteia. Pentru a
îndeplini acest obiectiv, Monsanto caută cu înfrigurare să pună
stăpânire pe pieţele globale, cu efecte dezastruoase pentru
fermierii care cad în capcana companiei. Cea mai greu de
pătruns este, deocamdată, Europa, însă se pare că Monsanto și-a
găsit un cal troian perfect: România.
Imperiul Monsanto?
Aceeași strategie ca în S.U.A. este aplicată și pe plan
internaţional, cu precădere în ţările din „lumea a treia”. Astfel,
în America Latină și în Asia culturile de O.M.G. ale Monsanto
au cotropit, pur și simplu, terenurile agricole, au distrus culturile
locale, naturale – și nu doar atât, ci și modul tradiţional, familial
de producţie agricolă existent în acele locuri. Sub mirajul
recoltelor bogate și facile, agricultorii au cumpărat seminţele
tratate genetic, amăgiţi de propagandă care promitea rezultate
profitabile și, totodată, scutirea de efortul îngrijirii și protejării
de dăunători. În scurt timp, seminţele modificate genetic s-au
răspândit fie sistematic, fie accidental, iar fermierii s-au văzut
supuși aceloraşi condiţii constrângătoare, care le interzic
păstrarea „seminţelor brevetate”, iar produsele agricole
modificate genetic au început să-și facă simţite efectele asupra
consumatorilor. E de reţinut, că nu doar lanţul seminţe-produse
a fost grav perturbat de achiziţionarea seminţelor modificate, ci
și un mod anume de a face agricultură.
În Mexic, de pildă, introducerea culturilor de porumb modificat
genetic a dus la contaminarea tuturor culturilor de porumb din
ţară. Deși ţara a interzis cultivarea soiurilor de O.M.G., totuşi,
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în urma tratatului de comerţ liber încheiat de S.U.A. cu Mexic și
Canada, porumbul Monsanto a cucerit piaţa locală prin
importuri. Fiind subvenţionat masiv de administraţia S.U.A.,
porumbul „industrial” (cum este numit de localnici) este și mult
mai ieftin decât cel produs local. Astfel s-a ajuns la șocanta
situaţie în care în ţara de origine a porumbului, în care se
cultivau de mii de ani numeroase soiuri locale, nu mai există în
prezent porumb neafectat de genele O.M.G. Ţăranii mexicani,
practicanţi ai unei agriculturi de subzistenţă, care își cultivau
porumbul pentru tortilla zilnică și pentru a păstra seminţe
pentru sezonul următor, se văd în situaţia de a practica, mai nou,
o agricultură de rezistenţă în faţa imperialismului
multinaţionalelor.
În America de Sud, după ce au fost introduse iniţial în
Argentina (prima ţară care a dat „undă verde” culturilor
modificate genetic), culturile de O.M.G. s-au răspândit mai apoi
fulgerător în Paraguay și Brazilia. Practic, Monsanto a încurajat
folosirea seminţelor modificate genetic prin contrabandă,
punând guvernele ţărilor în faţa unui fapt împlinit, forţându-le
mâna pentru legalizarea noilor produse agro-alimentare.
Fermierii brazilieni care se împotrivesc culturilor Monsanto
numesc ogoarele însămânţate cu produsele acestei companii
„deșertul verde”, deoarece plantele modificate distrug
ecosistemul terenurilor agricole pe care sunt cultivate. În plus,
culturile Monsanto sunt monoculturi – ele sunt menite unei
producţii industriale și cultivării pe suprafeţe întinse.
Monoculturile sunt incompatibile cu agricultură ţărănească, în
care predomină un mod de producţie diversificat (soiuri diverse
de grâne, legume etc.) și neuniform.
În altă regiune a globului, în India, s-a ajuns la adevărate
tragedii umane. Fermierii cultivatori de bumbac au fost amăgiţi
cu perspectiva obţinerii unor recolte substanţiale în urma
plantării seminţelor tratate genetic, ce ar fi protejat plantele
împotriva unui parazit. Aşa că seminţele Monsanto au fost
achiziţionate în masă. Curând, însă, s-a observat că bumbacul
rezultat de la aceste seminţe a dezvoltat o boală ce s-a extins, în
scurt timp, și la culturile de bumbac nemodificate/organice. A
devenit tot mai greu să găseşti seminţe organice, Monsanto
ajungând să controleze aproape în totalitate piaţa bumbacului
din India – cu toate că seminţele sale se vând de patru ori mai
scump! Achiziţionarea acestora nu e posibilă decât dacă ţăranii
se împrumută la bancă. Dacă recolta e proastă din cauza noii
boli „marca” Monsanto, ţăranii se văd în situaţia să devină
datori vânduţi. Problemele întâmpinate de fermierii indieni au
dus la fenomene sociale absolut tulburătoare, printre care o
adevărată epidemie de sinucideri – care a făcut, între 19972010, nu mai puţin de 199.132 de victime!
Asediu asupra Europei. Comisia Europeană pe post de
berbece, România pe post de cal troian
Monsanto nu se mulţumește doar cu S.U.A. și ţările din „lumea
a treia”. O adevărată bătălie, se duce pentru legalizarea
produselor acestei companii pe pieţele din Europa. Recent, o
instituţie guvernamentală americană ce se ocupă de comerţul
exterior a criticat dur reglementările europene care „privează
consumatorii din întreaga lume de accesul la produsele agricole
americane” – proclamate, propagandistic, drept „sigure şi de
bună calitate”, chiar dacă sunt modificate genetic… Aceste
remarci nu sunt întâmplătoare: S.U.A. și Uniunea Europeană
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duc negocieri pentru instituirea unei zone de comerţ liber între
cele două regiuni. Principalul diferend este chiar situaţia
culturilor de O.M.G., încă nepermise în Europa.
S.U.A. a adus în sprijinul său una din instituţiile europene cheie
din domeniu: Autoritatea Europeană pentru Securitatea
Alimentelor (EFSA), care a dat numai avize pozitive pentru
produsele americane modificate genetic. Mai mult de-atât,
EFSA tocmai a invalidat rezultatele unui studiu realizat în
Franţa, timp de mai mulţi ani, la Universitatea din Caen, asupra
toxicităţii porumbului modificat genetic de Monsanto, prin
testarea unor șobolani. Rezultatele au fost șocante: cobaii au
dezvoltat tumori cancerigene de mărimea unei mingi de pingpong. Pe lângă sprijinul EFSA, șeful Comisiei Europene, J-M
Barroso, este un cunoscut susţinător al organismelor modificate
genetic. Problema eurocraţilor și a conducătorilor guvernelor
din Europa este existenţa unui puternic curent de împotrivire al
fermierilor europeni faţă de aceste culturi, iar în ţările unde
aceștia au un rol social, economic și politic important (Franţa,
Germania), guvernele încă sunt reţinute în a le trece cu vederea
revendicările.
Perspectiva „invadării” Europei de către corporaţia americană
este însă cât se poate de reală. Poate fi amânată, însă nu
înlăturată. După cum am văzut, Monsanto poate cuceri pieţele
naţionale nu doar prin cultivare directă, ci şi prin diverse alte
mijloace: importuri, contrabandă…
Între timp, chiar dacă „metropola” europeană nu poate fi încă
cucerită, Monsanto ocupă periferia: România. Compania
americană a făcut un adevărat desant în ţara noastră. Deţine deja
unităţi industriale de producţie a seminţelor de porumb și rapiţă,
în Ialomiţa, și are ca obiectiv oficial însămânţarea cu porumb
modificat genetic a 300.000 de hectare – adică 11% din
suprafaţa agricolă totală însămânţată cu porumb pe plan
naţional. Planul americanilor este bine gândit: ţara noastră are
una din cele mai întinse suprafeţe cultivate de porumb,
producţia agricolă în acest domeniu fiind a doua pe plan
european. Așadar, strategia e clară: transformarea pământurilor
româneşti în terenuri de culturi modificate genetic, pentru a
deveni, din „grânarul Europei”, „grânarul de O.M.G.” al
acesteia. Pentru că Monsanto nu vor fi lăsaţi să cultive aşa ceva
în ţări că Franţa, Germania sau Austria…
Pe lângă aceste planuri ambiţioase, corporaţia americană și-a
cumpărat un larg sprijin lobbistic în ţară, conform telegramelor
Wikileaks făcute publice anii trecuţi. Oameni politici, experţi,
fermieri, jurnaliști, academicieni au fost pur și simplu plătiţi –
iar unii chiar angajaţi! –pentru a promova interesele companiei
americane, pentru a face propagandă organismelor modificate
genetic și pentru a nega faptul că aceste produse ar avea efecte
nocive asupra sănătăţii. Doi foști miniștri ai Agriculturii –
Valeriu Tabără și Ștefan Fuia – au lucrat, în trecutul recent,
chiar în cadrul Monsanto România. Pe lângă acestea, din păcate,
există și asociaţii ale fermierilor care, atrași de un prezumtiv
avantaj competitiv, acceptă legalizarea și folosirea pe scară
largă a seminţelor tratate genetic.
Acest plan merge în paralel cu presiunile care se fac pentru
eliminarea agriculturii de subzistenţă și comasarea terenurilor
agricole. Închipuiţi-vă cum ar arăta ţara noastră cu milioane de
hectare de porumb modificat genetic, cu supravegherea
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poliţienească a Monsanto pentru a păzi „seminţele brevetate” și
cu mici oaze de gospodării ţărănești pierdute într-un deșert
imens al marilor corporaţii/ferme! Și, apoi, gândiţi-vă încă
odată la seminţe…
„Neo-iobăgia” Monsanto
În secolul al XIX-lea s-au realizat unele cercetări sociale despre
starea ţărănimii de după împroprietărirea lui Cuza. S-a remarcat
un fenomen bizar: în unele regiuni, obștile de răzeși practicau
arendarea pământului, pe care, ulterior, îl lucrau tot ele. Cu alte
cuvinte, ţăranii își arendau pământul pentru a lucra ei înșiși pe
același pământ! Explicaţia acestui comportament aparent
aberant, care transforma ţăranul în iobag, a fost dată abia în
perioada interbelică de către unul din membrii proeminenţi ai
Școlii Gustiene, H.H. Stahl: seminţele – sau, mai degrabă, lipsa
acestora.
Țăranilor li se dăduse pământ, însă marile corporaţii
producătoare de O.M.G., ci și pentru cei care doresc mai multă
agricultură biologică. Aici putem contracara, arătând de ce este
potrivită România pentru o asemenea producţie, și nu pentru
experimente genetice care pustiesc totul în urma lor, că plaga
lăcustelor de odinioară.
Agricultură de subzistenţă ziceam? Nu, mai degrabă agricultură
de rezistenţă!
Astfel, ceea ce a început în 2001 cu Patriot Act, legea prin care
administraţia Bush dădea o puternică lovitură drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti din S.U.A., astăzi ar putea face un uriaş
pas înainte prin Legea S510 – Legea Modernizării Siguranţei
Alimentaţiei, a FDA. Folosindu-se de argumentul siguranţei
alimentelor comercializate pe piaţă, legea va institui de fapt o
uriaşă „poliţie alimentară” – culmea, nu pentru producătorii de
hrană procesată la nivel industrial, ci mai ales pentru micii
producători. Prin organizarea unor cooperative producătoare de
hrană organică, aceştia au început să pună în ultimul timp tot
mai serios sub semnul întrebării sistemul industrializat de
producere a hranei din epoca modernă. De fapt, marii
producători de seminţe modificate genetic, precum Monsanto
sau DuPont, chiar ar beneficia de lege!
Statul, marile corporaţii şi trecerea în ilegalitate a micilor
producători
Michael Taylor, unul dintre foştii angajaţi ai companiei
Monsanto şi susţinător al intereselor acesteia, a devenit recent
angajat al Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Statele Unite
şi principalul candidat pentru funcţia de responsabil cu
alimentaţia în cadrul Administraţiei pentru Medicamente şi
Alimente (Food and Drug Administration – FDA), instituţie
însărcinată cu siguranţa alimentelor. Fostul angajat al Monsanto
este de fapt şi autorul Legii S510, deşi reprezentanţii Monsanto
afirmă că nu ar fi influenţat cu nimic alcătuirea ei.
Aceasta este de fapt o trăsătură constant remarcată a celei mai
înalte autorităţi în materie de alimentaţie: FDA a lucrat
permanent în ultimii 20 de ani pentru interesele marilor
corporaţii alimentare. Statele Unite sunt printre puţinele ţări din
lume în care aproximativ 70% dintre alimentele comercializate
au la bază componente modificate genetic. Nu numai atât, dar
producătorii nici măcar nu sunt obligaţi să menţioneze pe
etichetă că produsul ar avea în componenţă astfel de elemente.
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Ceea ce şochează însă în toată această chestiune este faptul că
legea pune orice fermă şi întreaga producţie de alimente din
Statele Unite sub controlul strict al „Securităţii Patriei”
(Homeland Security)) şi al Ministerului Apărării. „Securitatea
Patriei” desemnează de fapt o realitate instituţională complexă,
ce adună în componenţă multiple sectoare ale unor agenţii
guvernamentale precum Garda Naţională, Garda de Coastă,
Biroul Federal de Investigaţii, Agenţia Centrală de Informaţii şi
altele. A fost formată în 2003, principalul ei scop fiind lupta
împotriva terorismului.(…)
De la Monsanto la Codex Alimentarius
Implicarea marilor corporaţii alimentare americane, precum
Monsanto, în destinele alimentare ale ţărilor lumii a treia
reprezintă urmarea aceleiaşi strategii de politică externă
americană. Prin reglementările orchestrate
hestrate de astfel de companii
la nivel mondial în materie de calitate şi siguranţă a hranei, prin
impunerea unor aşa-zişi
zişi parametri ştiinţifici după care
producătorii trebuie să se ghideze nu se urmăreşte altceva decât
distrugerea micilor producători. Iar aceasta, în favoarea marilor
producători de hrană multă şi proastă! Vestitul Codex
Alimentarius reprezintă chintesenţa acestui sistem, la
implementarea căruia au lucrat zeci de ani reprezentanţii celor
mai mari interese politice şi financiare.
La nivel mondial, Codex Alimentarius este pentru micii
producători ceea ce legea americană S510 este pentru cei
americani. Iar ceea ce sunt reglementările Codexului la nivel
mondial şi cele ale legii americane S510 la nivelul S.U.A., sunt
pentru noi reglementările U.E.
.E. Aceleaşi metode şi aceeaşi ţintă
le uneşte – ba chiar, uneori, aceiaşi oameni de legătură. Nu sunt
întâmplătoare ieşirile în stradă din ultimii ani, abia băgate în
seamă, ale ţăranilor şi producătorilor din sectorul alimentar în
ţara noastră: regulile impuse acestora de reglementările U.E. îi
duc la faliment, favorizându-se
se interesele marilor corporaţii
industriale şi ale lanţurilor de magazine supermarket. Aceasta,
în timp ce tot mai des vedem cum ţăranii stau la colţ de stradă
să-şi vândă produsele naturale!
O soluţie ar fi refacerea ţesuturilor comunitare şi a unui comerţ
local, printr-un
un sistem de cooperative de tipul celui american.
Astfel de cooperative au apărut şi pe teritoriul ţării noastre, în
Cluj şi în câteva sate din preajma Sibiului. Ele su
sunt primele şi
slabele semne ale unei revigorări; dacă nu o vom susţine, acest
pământ binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea bogăţii va cădea cu
totul în paragină sau în mâinile unor corporaţii care nu-l
nu iubesc
şi nu doresc decât să-ll stoarcă cât pot, pentru aa-şi maximiza
profiturile şi a trece apoi mai departe…

Genocidul biochimic planetar
În zilele noastre, oamenii sunt bombardaţi la tot pasul
cu substanțe
țe toxice infiltrate în mod legal prin alimentație,
prin medicamente, prin vaccinuri, prin produsele
p
de
îngrijire personală sau cele de menaj etc.

T

ehnologiile moderne folosesc aproape 70 000 de
substanţe chimice. Cele mai multe dintre aceste
substanţe sunt profund nocive pentru organism, fiind

p. 218

chiar cancerigene, mutagene (produc mutaţii la nivelul
niv
genelor)
sau teratogene (produc malformaţii, monstruozităţi, anomalii).
Un studiu ce a supus analizei probe de urină și sânge a
descoperit urme de plumb, mercur şi alte metale grele, solvenţi
pe bază de clor, insecticide, pesticide etc.
Cu cât sunt folosite mai multe tipuri de aditivi într-un
într
singur
produs, cu atât el este mai periculos, efectele negative ale
acestora potenţându-se
se reciproc. Urmările sunt catastrofale
pentru sănătatea noastră, mergând până la distrugerea ADN
ADNului. Trupul nostru devinee un depozit de substanţe toxice – de
aici, explozia generalizată de alergii, de cazuri de scădere a
imunităţii, de maladii autoimune şi inflamatorii, apari
apariția tot mai
frecventă a obezității,
ții, a diabetului zaharat, a tumorilor, a
cazurilor de limfoame și cancere
ncere la diferite organe.
Din multitudinea de aditivi utilizaţi în alimentaţie, doar 11-2% se
folosesc în scopul conservării, în timp ce restul nu îşi justifică
prezenţa în produsele de consum. Unul dintre motivele pentru
care aceste substanţe toxice au ajuns
juns să fie folosite pe scară
largă este acela că efectele lor nocive asupra sănătăţii nu apar
imediat decât în cazul reacţiilor alergice. Aceşti ucigaşi tăcuţi se
acumulează gradat în organism, provocând apariţia cancerului, a
bolilor cronice, degenerative,
e, autoimune sau genetice etc. La
ora actuală un număr foarte mare de produse sunt împănate cu
aditivi, cu grade mai mici sau mai mari de periculozitate, iar
unele alimente pot fi considerate pe bună dreptate adevărate
otrăvuri: băuturile carbogazoase („Cola”,
la”, „de fructe”, „light”) şi
„energizante”, mâncărurile de tip fast-food,
fast
produsele
modificate genetic.
Conform unui studiu, un american consumă pe an peste 200 de
litri de băuturi carbogazoase şi aproximativ 300 de sandwichsandwich
uri. În aceste condiţii, nu este de mirare că asistăm la o explozie
a numărului de cazuri de cancer, această maladie devenind a
doua cauză de deces, după bolile cardio-vasculare.
cardio
Deşi numeroase studii au evidenţiat efectele dezastruoase
asupra sănătăţii ale noianul de E-uri
uri şi de su
substanţe chimice
folosite în industria alimentară, farmaceutică sau cosmetică,
măsurile de protecţie a populaţiei sunt încă anemice. Aditivii nu
sunt trecuţi pe etichete decât parţial, este încă permisă utilizarea
unor substanțe extrem de nocive – cum este, de exemplu,
aspartamul – iar în unele cazuri se desfăşoară veritabile
campanii criminale de dezinformare.
„Pâinea noastră cea de toate zilele”
Actualmente, în perioada creşterii, grâul primeşte între două şi
şase tratamente cu pesticide. Îngrăşămintele chimice utilizate
pentru un hectar de cultură sunt: 250 kg de azot, 100 kg de
fosfor şi 100 kg de potasiu! Rezultatul este un bob mult mai
bogat în amidon şi mai sărac în proteine, la care se adaugă
conţinutul de substanţe chimice toxice, folosite cu generozitate
gene
în timpul creşterii. Grâul recoltat va fi apoi pulverizat cu
insecticide, pentru distrugerea insectelor care ll-ar putea ataca în
silozuri.
În România, timp de câțiva
țiva ani, a fost testat cu o criminală
inconștiență
știență un fungicid extrem de toxic numit Initium, care s-a
dovedit a fi printre altele cancerigen și neurotoxic.
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Şi asta nu este tot! În multe ţări este obligatoriu să se adauge
fier în compoziţia pâinii. Substanţele sintetice nu se asimileză,
ci agresează trupul, accelerând proliferarea celule
celulelor canceroase
şi apariția
ția bolilor neurologice (de exemplu, boala Alzheimer),
generând retinopatie, insuficienţă cardiacă, anemie hemolitică,
hipertensiune arterială.
Plumbul
Contaminarea alimentelor şi a apei cu plumb a apărut prin
folosirea necorespunzătoare
ătoare a oalelor emailate cu plumb, a
conservelor din aliaj cu plumb sau a conductelor de apă
fabricate din plumb.
Intoxicaţia cronică cu acest metal determină efecte negative la
nivelul sistemului nervos central şi periferic, anemie, tulburări
la nivelul funcţiei renale, scăderea în greutate. Compuşii cu
plumb sunt greu solubili în apă, astfel că absorbţia lor este
scăzută – din plumbul ingerat se absoarbe aproximativ 10%.
Totuşi, contaminarea hranei cu acest metal şi posibilitatea unei
intoxicaţii cronicee prin intermediul dietei necesită o
monitorizare constantă.
Produsele cosmetice conţin aceleaşi substanţe nocive care
sunt prezente în produsele de curăţenie casnică!
Majoritatea substanţelor chimice utilizate ca ingrediente în
produsele cosmetice sunt toxice. Sub „magia” frumuseţii pe
care o vedem pe panouri imense, cu speranţa că folosind acel
produs vom arăta şi noi la fel, îl cumpărăm. Efectele pe care le
vom obţine sunt alergiile, iritaţiile cutanate, îmbătrânirea
prematură a pielii sau chiar cancer.
r. Studii recente din Marea
Britanie au arătat că anual o femeie asimilează în trupul ei peste
2 kg de toxine prin produsele cosmetice.
Unguentele medicamentoase (care au în compoziţie multe
substanţe chimice) sunt rapid absorbite prin piele și ajung în
sânge
ânge în câteva minute. Dacă suferim de dureri de cap sau de
stomac ori avem eczeme ale pielii, ni se inoculează în mod
pervers ideea că este „normal” sau „de aşteptat” în aceste
vremuri, datorită ritmului trepidant și stresant al vieții, şi nu ne
trece prinn cap să atribuim aceste simptome substanţelor chimice
pe care le ingerăm relaxaţi sau le aplicăm cu inconştienţă pe
piele.
Exemplele de subtanțe care s-au
au dovedit a fi nocive pentru
organism dar care continuă să fie folosite sunt extrem de
numeroase. În fața
ța acestor evidențe, chiar și cei mai naivi își pot
da cu ușurință
șurință seama că dincolo de aparenta preocupare pentru
binele și prosperitatea cetățeanului, de undeva din culise se
dirijează un sistematic genocid planetar.

Undă verde de la UE: România poate
INTERZICE organismele modificate
genetic
Ioana Ivan – București
Consiliul European a adoptat un act normativ care acordă
țărilor membre dreptul de a interzice sau de a aproba culturile
de organisme modificate genetice (OMG) pe teritoriul lor
lor.
Dosarul legat de acest subiect fusese blocat timp de patru ani,
Parlamentul European aprobând compromisul con
convenit în luna
decembrie cu guvernele statelor membre.
„Noile norme vor da statelor membre libertatea de alegere:
ele pot decide dacă vor ca pe teritoriul lor să fie cultivate
organisme modificate genetic sau nu. Aceasta este în linie cu
principiul subsidiarității
ții și respectă preferințele cetățenilor
și fermierilor”,, a declarat ministrul leton al Agriculturii, Janis
Duklavs.
Consiliul European a precizat că noile norme permit țărilor să
solicite ca teritoriul lor să fie exclus atunci când este autorizat
un organism
rganism modificat genetic la nivel european. La rândul lor,
statele membre în care sunt cultivate OMG trebuie să aibă grijă
pentru a evita contaminarea transfrontalieră în statele membre
în care aceste OMG sunt interzise. Statele europene au păreri
împărțite față
ță de organisme modificate genetic chiar dacă
acestea sunt cultivate pe scară largă în America și Asia. În timp
ce Marea Britanie este favorabilă, multe alte state membre UE,
inclusiv Franța
ța și Germania, se opun. În ultimii 14 ani, în
Uniunea Europeanăă doar patru OMG
OMG-uri au fost autorizate
pentru cultură, însă doar unul singur mai este cultivat și în
prezent, soiul de porumb MON810, dezvoltat de compania
american Monsanto.

Deja prezentul şi chiar viitorul nostru, al
tuturor,
va fi sub o neîncetată supraveghere
Cu toate asigurările date în mass--media de politicienii şi
guvernanții
ții corupți, prinşi de mirajul puterii, scenariul
cumplit al unei societăţi fascistoide bazate pe supraveghere,
care controlează în mod tiranic destinul indivizilor, este în
î
plină desfăşurare în întreaga lume.
roblema se pune cât se poate de direct, ea fiind cu atât
mai gravă cu cât noile tehnologii audio
audio-video dezvoltate
recent de marea industrie converg direct către acest
deznodământ.

P

„Supraveghere, cuvântul-cheie al timpurilor
mpurilor care vor veni“
veni“,
scria în mod semnificativ în 2006 Jacques Attali, fostul consilier
consi
al președintelui Mitterand, şi fondatorul Băncii Europene pentru
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Reconstrucţie şi Dezvoltare. Tot el dădea sentința, ca o
portavoce publică a lui Big Brother: „În viitor, se va şti în
permanenţă unde suntem şi ce facem. Nu va exista niciun
domeniu în care să nu putem fi supravegheați. Nici măcar cel al
gândirii noastre.“ Să fi trecut, oare, fostul consilier al
preşedintelui Mitterand din timpul scandalului iscat de
faimoasele şi josnicele ascultări telefonice – care vorbeşte
public ba despre „interiorizarea dictaturii“, ba despre
„totalitarismul acceptat“ – de partea „paranoicilor“ şi
„conspiraționiștilor“ care nu încetează să denunțe proliferarea
aberantă a mijloacelor de supraveghere impuse cetăţenilor
acestei lumi de către guvernanții societăţii noastre?
Există un consens în această direcţie: acest început al mileniului
este marcat de planurile deja demascate ale așa-zișilor
„iluminaţi“ de a subjuga întreaga omenire, care se reflectă întrun elan considerabil al dezvoltării mijloacelor de supraveghere.
Într-adevăr, nu cu mulţi ani în urmă, oferta marii industrii
aservite intereselor ocultei internaționale, ce furniza publicului
larg tehnologii în măsură să asigure, chipurile, „liniştea şi
siguranța“ cea de toate zilele, era cu mult mai săracă, iar spaţiul
public nu era atât de înțesat de monitoare şi camere video ce
„oferă“, cu o diabolică viclenie cetățeanului de rând, o paletă
largă de opţiuni comerciale sau imagini „live“ din cine ştie ce
colţ al lumii.
Astăzi, prin intermediul internetului, supravegherea a devenit o
îndeletnicire banală pentru aceste fiinţe bolnave ce nu prididesc
să pătrundă, prin orice mijloace, în casele şi în vieţile noastre.
Astfel, internetul a devenit un mijloc esenţial pentru împlinirea
scopurilor demente ale acestei grupări morbide. Este
semnificativ să amintim aici că directorul Agenției de securitate
naţională americană, NSA, generalul Keith Alexander a declarat
în data de 12 martie 2012 că cea
mai mare ameninţare care planează
asupra Statelor Unite o constituie,
pe lângă actele de terorism – care
este în realitate materializarea unui
complot pus la cale de guvernanții
vânduți ai acestei ţări împotriva
propriilor lor cetățeni – şi atacurile
electronice. Internetul şi bazele de
date, întocmite abil cu ajutorul
gadgeturilor electronice care ne
sunt puse cu generozitate la
dispoziţie, chipurile, pentru a ne
face viaţa mai comodă, au devenit aşadar uneltele vitale ale
promotorilor acestor practici de manipulare a fiinţei umane, ce
îşi maschează intenţiile, aşa cum ne-au obişnuit, sub mantaua
siguranţei naţionale.
Problema cu supravegherea este aceea că ea funcţionează!
Aşa-zisul atac terorist de la 11 septembrie 2001, ce a fost pus la
cale cu sânge rece de indivizi influenți din guvernul Statelor
Unite, a însemnat pentru fiinţele umane înzestrate cu inteligenţă
şi luciditate un nou început, în forţă şi pe faţă, al erei
supravegherii. Cipurile RFID, punerea în funcțiune a sistemelor
de supraveghere la scară mondială în telecomunicaţii, întărirea
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controalelor în aeroporturi sunt doar câteva dintre practicile
ascunse cu abilitate sub masca unei amenințări continue şi
iminente la adresa siguranţei cetăţenilor, de care membrii
influenți ai acestei clici aberante profită cu o diabolică viclenie
pentru a intra tot mai mult în intimitatea noastră.
Din păcate mai există unele fiinţe umane naive, care sunt
convinse de așa-zisele avantaje oferite de aceste mijloace de
supraveghere în masă, ce le oferă, spun ei, o mai mare
siguranţă. Cu toate acestea, rapoartele poliției nu indică o
creştere a ratei de prevenire a criminalității datorate acestor
dispozitive, fapt ce arată în mod evident că scopul acestora este
în realitate altul. Sub masca protecţiei pe care guvernanții ni le
oferă, investind sume exorbitante în tehnologii extrem de
costisitoare, ce sunt tot mai intruzive, suntem din ce în ce mai
atent şi mai în amănunt supravegheați, astfel încât intimitatea
noastră a ajuns să fie, într-o mare măsură, un deziderat.
Dezvoltarea şi proliferarea tehnicilor de supraveghere a
atins deja cote greu de imaginat până acum câţiva ani
Dezvoltarea fără precedent a dispozitivelor care combină
posibilitatea geolocalizării – de parcă n-am şti unde ne aflăm –
cu cele de captare video (aparate foto, camere video) şi de acces
la internet, dispozitive – dintre care telefonul aşa-zis inteligent
rămâne exemplul cel mai elocvent – au împins perfecționarea
supravegherii pe culmi inimaginabile cu câţiva ani în urmă. În
plus, toate aceste „minuni“ tehnologice, care constituie un
subiect de admiraţie tâmpă pentru mulţi dintre cei neavizaţi, ne
sunt impuse treptat ca fiind indispensabile vieţii decente într-o
societate modernă, ce este axată pe consum şi nicidecum pe
mult-trâmbiţata preocupare a guvernanților noştri, atât de avizi
de putere, pentru bunăstarea noastră, a oamenilor obişnuiţi.
În realitate, mania supravegherii ascunde în spatele ei obsesia
compulsivă pentru controlul şi subjugarea completă a fiinţei
umane, scop pe care aceste fiinţe fără suflet urmăresc cu
obstinație să-l atingă prin nu contează ce mijloace. Astfel, cipul
RFID este un exemplu mai mult decât grăitor în acest sens, el
putând influenţa comportamentul fiinţei umane în care a fost
implantat, până într-o asemenea măsură încât îi poate altera
chiar realitatea sa subiectivă.
Demersurile din ce în ce mai devoalate ale acestor demenți sunt
descrise ca fiind „obiective“ şi „inofensive“ de către unii aşazişi specialişti cum ar fi Thomas Berns, profesor de filosofie
politică şi etică la Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia, şi
Antoinette Rouvroy, doctor în Drept, lector şi cercetător
principal la Centrul de Tehnologia Informaţiei şi Cercetare în
Drept (curioasă asociere, nu-i aşa?) de la Universitatea din
Namur, Belgia, care au fost împopoțonate cu o aureolă savantă
de stăpânii lor tocmai pentru a îmbrobodi şi mai mult mintea
oamenilor obişnuiţi. Astfel de demersuri lasă să se întrevadă
intenţiile abjecte ale unei mâini de indivizi potentaţi, al căror
unic scop este să aducă societăţile la supunere şi pe oameni la
acceptarea fără luptă a unui regim de tip fascist, totalitar, în care
toate informaţiile lor personale sunt atent şi în mod abil culese
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şi stocate pentru a fi ulterior folosite pentru elaborarea unor
dispozitive de control din ce în ce mai fine şi mai sofisticate.
Jacques Attali afirma într-una din cărţile sale: „Frica de moarte
este primul motor al acceptării de către noi a supravegherii“.
Într-adevăr, pe acest concept se bazează toate acţiunile aşa-zis
benefice şi bine intenționate ale guvernanților noştri, care se
întrec în a ne vinde produse menite, chipurile, să ne sporească
securitatea, confortul şi intimitatea, dar care sunt în realitate
nişte sui generis cai troieni puşi în slujba, nu a noastră, aşa cum
se pretinde, ci a guvernului din umbră al acestei planete.
De la deja banalele camere video instalate în metrouri,
magazine, pe străzi sau în piețe la cipurile de monitorizare ce
sunt implantate în trupurile pacienţilor ori pe produsele pe care
le cumpărăm, de la binecunoscutele GPS-uri la rețelele de
socializare gen Facebook ce fac apel la programe complexe de
recunoaştere facială, toate acestea strâng din ce în ce mai mult
şi din ce în ce mai disimulat, laţul în jurul libertăţii noastre.
Libertatea umană tinde să devină un vis frumos şi nostalgic,
prin dezvoltarea şi răspândirea sistemelor de supraveghere
în masă
Un fenomen care apare în strânsă legătură cu practicile de
supraveghere şi de pătrundere în intimitatea fiinţei umane este
aparența unei libertăţi mai mari de care, zice-se, vom dispune.
Într-un mod cu totul absurd şi fantasmagoric, suntem
supravegheați pentru a fi… liberi. Astfel, suntem mințiți în faţă
să credem că stăpânim mai bine realitatea, că suntem la „cârma“
propriei noastre vieţi, că putem asigura securitatea celor pe care
îi iubim. Acest fenomen este în realitate un aspect al inversării
valorilor, pentru că, acceptând această tehnologie ca pe o sursă
ce ne oferă putere şi siguranţă, ea este de fapt motivată de teama
de moarte ce este sădită cu abilitate vicleană în conştiinţa
noastră de către aşa-zişii „iluminaţi“, prin nenumăratele filme
sau ştiri despre atacuri teroriste care s-au „înmulţit“, chipurile,
semnificativ pe tot cuprinsul globului.
Un alt concept viclean ce este promovat prin intermediul
dispozitivelor electronice moderne este cel al subvegherii sau al
supravegherii inversate: telefoanele aşa-zis inteligente,
microfoanele minuscule şi camerele video încorporate în pixuri
obişnuite, ce făceau parte până nu demult din recuzita celebrului
agent 007, James Bond, au devenit astăzi, cu încuviințarea mută
a autorităților, tot atâtea mijloace de denunțare a unor posibile
violențe ce pot fi comise la un moment dat de forţele de ordine.
Ni se spune şi ni se repetă în mod aproape obsesiv, că este bine
să avem asupra noastră astfel de dispozitive, pentru că nu se ştie
niciodată când vom avea nevoie de ele. Între timp, la celălalt
capăt al „firului“, cineva are grijă să înregistreze în imense baze
de date informaţii despre locurile pe care le-am vizitat,
persoanele cu care am fost, preferințele şi obiceiurile noastre ori
ale prietenilor noştri şi nu în ultimul rând, calităţile şi defectele
noastre.
Desigur, pentru ca toate aceste practici abuzive să fie legale şi
să nu mai fie nevoie să fie ocultate, autoritățile au inventat şi
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motivele. Pentru aceasta ei au înscenat atacuri aşa-zis teroriste,
amenințări cu bombe sau răpiri, în urma cărora au promulgat
acte normative şi legi ce dau undă verde practicilor de
supraveghere a fiinţei umane.
Zâmbiţi (dacă puteţi!), sunteţi scanaţi!
Lipsa din ce în ce mai accentuată a distincţiei dintre spaţiul
public şi cel privat, care antrenează treptat societatea
contemporană către instaurarea unui regim totalitar, integral
supravegheat şi controlat, inspiră încă de la începutul anilor
1990 opera artistică a muzicianului englez Robin Rimbaud,
supranumit Scanner.
Robin Rimbaud a început să se
preocupe de muzică încă din anii
1980. El a devenit în relativ scurt timp
un muzician foarte solicitat în
cinematografie,
televiziune,
publicitate, arte plastice,
dans
contemporan, având proiecte de vârf
în toate cele patru colţuri ale lumii.
Practicile de supraveghere, care au devenit, mai ales în ultimii
ani, suficient de fine şi intruzive încât să facă parte integrantă
din cotidian, constituie, încă din anii 1990, ținta favorită a lui
Robin Rimbaud. În piesele muzicale pe care le interpretează, el
se serveşte de unele „instrumente“ inedite, cum ar fi diverse
dispozitive pentru ascultarea apelurilor telefonice şi scanerul
poliției, acesta din urmă inspirându-i chiar numele de scenă.
Primele sale lucrări – în particular cele două albume Scanner,
apărute în 1993 şi reeditate curând după aceea, în 1996, sub
numele sugestiv Sub Rosa (care în limba engleză sugerează tot
ceea ce este ascuns, ţinut sub secret) – sunt un veritabil manifest
împotriva amenințării proliferării mijloacelor de ascultare şi
urmărire în masă.
Utilizând unele conversaţii radio ce au fost înregistrate în mod
ilicit ca pe un leit motiv al muzicii sale, el pune sub semnul
întrebării existenţa intimităţii în vieţile noastre şi lansează în
acelaşi timp, în mod inteligent, o întrebare tulburătoare:
ascultăm, de fapt, o piesă muzicală sau un moment de intimitate
furată? „Aceste conversaţii au fost înregistrate când telefoanele
noastre mobile şi internetul tocmai apăruseră – precizează
Robin Rimbaud. Oamenii nu se mediatizau ei înşişi aşa cum pot
să o facă astăzi. Aceste dialoguri ce au calitate de documentar
sunt captivante sub foarte multe aspecte: ele denotă fragilitate,
deschidere sufletească şi sinceritate. Ele reflectă viaţa pe care o
trăim, modul nostru de a comunica cu ceilalţi, obiceiurile şi
tendinţele noastre intime.“
În piesele lui Rimbaud se disting discuţii murmurate în
receptoarele telefoanelor, zgomote de fond inerente
convorbirilor telefonice ori zgomote surprinse în imediata
apropiere a interlocutorilor. Toate acestea ridică serioase semne
de întrebare privind ceea ce el numeşte „iluzia securității“, ce
este întreținută de autoritățile care ne controlează viaţa şi care
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pretind, cu un tupeu nemăsurat, că, de fapt, fac acest lucru
pentru a ne proteja.
Robin Rimbaud afirma, descriind tema muzicii sale:
„Majoritatea primelor mele lucrări de «scanning» au apărut cu
mult înainte de internetul pe care îl cunoaştem astăzi. Email-ul
nu era decât în faza lui beta, iar chestiunea spațiilor publice şi
private nu era încă luată în considerare în această reţea
globală care tocmai fusese înfiinţată. Sub multe fațete, ele
demască fascinaţia morbidă a unor indivizi dubioși pentru
vieţile oamenilor obişnuiţi, predilecția pentru show-uri
televizate şi publicații care penetrează aşa-zisul interior al
acestor lumi «private». Totuşi este important de subliniat că
toate aceste așa-zise cuceriri ale societăţii moderne nu sunt
decât un paravan, o vastă mascaradă, ca de altfel tot ceea ce
este prezentat de mass-media ca fiind autentic, şi care este în
realitate sistematic scenarizat şi montat pentru a corespunde
unui scenariu scris dinainte. Conversațiile captate prin
intermediul mijloacelor de ascultare diferă în mod esenţial de
cele mediatizate. Ele înfățișează oameni reali aflaţi în situaţii
reale, care se comportă firesc şi nu au nimic de ascuns. Or,
acum, aceste spaţii «private» nu mai sunt cu adevărat private
din moment ce o asemenea intimitate este divulgată.“
Chiar şi conversaţiile pot fi extrase în mod ilicit din sfera
privată
Au existat unii oameni în acea perioadă, care, fără să înţeleagă
mesajul lui Rimbaud, au condamnat modul în care artistul a
transpus viaţa privată pe discuri de vinilin sau în sălile de
concerte. Astăzi, însă, modalităţile de violare ale vieţii noastre
intime au devenit mult mai numeroase şi mai subtile. Imaginile
surprinse cu ajutorul a nu contează ce smartphone se pot regăsi
instantaneu pe internet, iar cel mai mic schimb de informaţii pe
Facebook poate fi văzut în timp real de mii de utilizatori şi
înregistrat într-o imensă bază de date. Fără știrea noastră,
evident.
Scriitorul britanic J. G. Ballard afirma într-o emisiune televizată
intitulată „A supraveghea şi a pedepsi“: „Nu societatea este
aceea care şi-a modificat punctul de vedere faţă de practicile de
supraveghere, ci doar mijloacele tehnice sunt acelea care s-au
modificat.“
Blestemul ochiului digital: Big Brother ne urmăreşte
aproape peste tot
Pornind de la cartea lui George Orwell, 1984, în care așanumita Poliţie a Gândirii utiliza tele-ecrane pentru a
supraveghea oamenii, şi alarmați de explozia mijloacelor de
urmărire în masă, ce tind să penetreze, treptat, toate sferele
existenţei umane, numeroşi artişti, scriitori sau cineaști au
denunțat în creațiile lor, mai mult sau mai puţin liber, tentativele
odioase de urmărire şi control ale autorităților (politice dar şi
industriale) asupra cetățeanului şi consumatorului de rând.
Astăzi, mai mult decât oricând, suntem sufocați de rețelele de
camere video ce sunt desfășurate cu nerușinare în spaţiul public,
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rețele ce sunt atent monitorizate de o mână de indivizi dubioși
aflaţi în solda puterii ascunse ce conduce în realitate societatea
de azi. Ne putem întreba, pe bună dreptate: „Cine îi
supraveghează pe cei care ne supraveghează?“ Această
întrebare nu este gratuită: viaţa noastră ajunge să fie îndosariată,
centralizată şi disecată în cele mai mici detalii de nişte
necunoscuți, care ajung să ne cunoască, extrem de bine, pe
fiecare dintre noi. Cei mai mulţi dintre cei care află aceste
adevăruri cutremurătoare ridică neputincioși din umeri şi îşi
spun într-un mod liniștitor: „Nu am nimic de ascuns, nu comit
ilegalități. Sunt o fiinţă comună, obişnuită, care nu prezintă
interes pentru autorități. De ce să nu mă supravegheze?“
Modul în care astfel de oameni aleg să acţioneze este unul
pasiv, pesimist, descurajator, atitudine pe care mizează, de fapt,
cei care se află în spatele acestor demersuri mârșave. Aceşti
indivizi fără scrupule se bazează pe lipsa de reacţie a oamenilor
pentru a-şi desfăşura tentaculele lor tenebroase asupra vieţilor
noastre.
Tehnologia actuală a ajuns să se infiltreze din ce în ce mai
adânc în viaţa oamenilor
Tehnologia a pătruns atât de adânc în viaţa noastră, încât fiinţa
umană care este conştientă şi lucidă ajunge să se confrunte cu o
dilemă: Omul controlează tehnologia sau tehnologia controlează
omul? În această epocă de maximă decădere spirituală, în care
valorile sunt inversate, imixtiunea pe multiple niveluri,
profesionale, administrative sau relaţionale a tehnologiei în
viaţa oamenilor, a ajuns să fie apreciată şi lăudată. Tehnologia
tinde să se insinueze treptat umanului pe toate nivelurile,
începând de la jocurile pe calculator unde limitele dintre real şi
virtual au ajuns să se confunde până într-atât încât jucătorul
înveterat se confruntă cu dificultăţi în a deosebi realitatea de
imaginar, până la implanturile de cipuri în trup sau de
minicamere video ce substituie simţul vederii.
Însă, imaginaţia celor care nu precupețesc niciun efort ca să ne
monitorizeze întrece chiar şi cele mai mari aşteptări. Irlandezul
Marnix de Nijs a imaginat un sistem de identificare facială pe
care l-a denumit Physiognomic Scrutinizer, ce poate fi instalat
în aeroporturi, stadioane ori în alte spaţii publice. Spectatorul
este invitat să treacă o barieră dincolo de care se află o cameră
video ce scanează trăsăturile feţei şi le afişează pe un monitor.
Două boxe montate pe nişte suporți, chiar imediat dincolo de
barieră, ţin locul paznicilor. Echipat cu un program de analiză
biometrică, sistemul compară analiza biometrică a vizitatorului
cu cele ale peste 150 de infractori şi criminali notorii înregistrați
în baza de date a sistemului. Pe baza rezultatelor obţinute,
vizitatorul trece de barieră fiind „acuzat“, în auzul tuturor, pe
baza proastei reputații a personajului cu care se aseamănă cel
mai mult. În plus, rezultatele analizei biometrice sunt afişate pe
un ecran LCD imens, aflat în văzul tuturor.
O altă instalație realizată de acelaşi „inventiv“ Marnix de Nijs,
de data aceasta alături de artistul şi cercetătorul Edwin van der
Heide, specialist în domeniul combinării „sunetului, luminii şi
al interacţiunii“, pare să fie chiar mai grotescă. Instalația,
denumită Spatial Sounds se prezintă sub forma unui braţ
metalic care acţionează interactiv în prezenţa spectatorului,
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descriind cercuri rapide şi zgomotoase. Un difuzor montat pe
axa giratorie îl urmăreşte sonor, prin impulsuri sonore
puternice, pe nefericitul spectator prins în plasa acestei
mașinării ciudate, nivelul sonor putând atinge 100 de decibeli la
100 de kilometri pe oră! Pentru Edwin van der Heide, ideea de
control este punctul cheie al proiectului. El afirmă într-un mod
halucinant: „Spatial Sounds este o instalație interactivă care se
concentrează pe relaţia om-maşină. Ea ridică problema de a
afla dacă noi controlăm maşina sau dacă maşina ne
controlează pe noi. Instalația este programată să ofere
spectatorului convingerea că aceasta a «ales» să interacționeze
cu el, momente în care el «păstrează» într-un anumit mod
controlul asupra instalaţiei şi în care ambalarea difuzorului
provoacă frică.“
Recent apărută în cadrul festivalului „De la obsesia pixelilor la
veselia lirică“, instalaţia Memopol II de la firma Timo Toots
împinge efectul Big Brother la un irațional aşa-zis ştiinţific.
Maşina, masivă şi de-a dreptul „retro-futuristă“, în genul
filmelor cu James Bond, ne invită să ne scaneze documentele de
identitate. Imediat după ce consimțim cu naivitate la aceasta,
toate informaţiile noastre personale sunt, vezi Doamne,
„conectate la internet“, traduse într-o cartografie greu de
priceput pentru omul de rând şi vizualizate pe un ecran mare cât
întregul nostru spaţiu vizual! Conturi bancare şi relaţii sociale,
fotografii cu valoare personală, dosare școlare, documente etc.,
toate aspectele care ţin de intimitatea noastră sunt vizate de
aviditatea de informaţii a celor ce gestionează acest sistem
pervers. Până şi imaginea de pe radiografie a scheletului nostru
care certifică starea de sănătate.
Bineînţeles, obsesia supravegherii doar porneşte de la asemenea
imagini nevinovate, ce sunt procesate de sistemele avansate de
recunoaştere facială existente, care sunt menite, chipurile, să ne
ofere siguranţă şi securitate, dar derapează în direcţia unui
control fără limite. Imaginile de acest gen servesc drept materie
primă pentru un demers de smulgere a informaţiilor vizuale
despre noi. Astfel, retransmițând pe ecrane imaginile vieţii
noastre cotidiene captate fără consimţământul şi fără știrea
noastră într-un magazin sau la un colţ de stradă, spre exemplu,
subliniază caracterul ilicit, tiranic şi intruziv al camerelor video,
reci şi cinice, care ne pândesc fără voia noastră.
Iritaţi de acest gen de supraveghere, cei de la Mediengruppe
Bitnik au început să întreprindă unele acţiuni de frondă, prin
care ridiculizează sistemul de supraveghere şi demonstrează
astfel atât inutilitatea lui, cât şi vulnerabilitatea şi lipsa unui real
control asupra sa din partea celor care-l administrează. Într-o
staţie de metrou londoneză aflată într-una dintre cele mai
securizate spaţii publice din lume, Mediengruppe Bitnik
interceptează semnalul unei camere video: oameni de afaceri
grăbiți să ajungă la birou, un bărbat în costum ce caută ieşirea
din metrou. La un moment dat, în cadrul imaginii captate de
camera video, apare o femeie atrăgătoare cu un geamantan
galben. Se opreşte în dreptul camerei, deschide geamantanul şi
scoate din el un dispozitiv, pe care îl acţionează. Acesta este
momentul în care Bitnik preia controlul, lăsându-l neputincios
pe operatorul camerei. Imaginea din stația de metrou cade subit
şi pe ecrane apare o tablă de şah. O voce se face auzită prin
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difuzoare: „Eu controlez camera video acum. Sunt persoana
care are un geamantan galben. Ce spui de o partidă de şah? Tu
joci cu albele, eu cu negrele. Sună-mă sau trimite-mi un sms cu
mutarea ta. Numărul meu este 0758……
Nici arta modernă nu a scăpat de morbul supravegherii, care
atinge în acest caz dimensiuni hilare. Pentru canadianul Pascal
Dufaux, imaginile obţinute de camerele de supraveghere capătă
valențe abstracte, care sunt parcă menite să înşele vigilența
omului obişnuit. Spectatorul se vede pus faţă în faţă cu o
mașinărie complexă, care îl filmează cu ajutorul a două camere
ce se rotesc în jurul său de-a lungul a două cercuri diferite.
Imaginea compusă ce rezultă de aici conţine atât elemente
fizionomice care aparţin spectatorului, cât şi segmente din
mașinărie, rezultatul fiind ceva confuz şi ciudat. „Artistul“
Pascal Dufaux declara într-un articol publicat pe site-ul revistei
canadiene Voir din iulie 2010: „Ceea ce mă interesează în
imaginile filmate de camerele de supraveghere este faptul că
ele dau ocazia de a arăta o realitate diferită de intenţia
autorului. O viziune fadă, fără calităţi estetice“. Din păcate,
cuvintele lui Dufaux reflectă tendinţele actuale despre așa-zisa
artă promovată de uriașa şi infernala mașinărie mediatică a așazișilor „iluminaţi“, prin intermediul curentelor artistice
contemporane, ce sunt în realitate o alterare a bunului-gust, a
frumosului şi a rafinamentului artistic autentic.
De fapt, „artiștii“ precum Dufaux, îmbuibați cu teorii dintre cele
mai îndoielnice şi mai abracadabrante despre artă, oferă
spectatorilor care se lasă duși de „curentul artistic“ respectiv o
perspectivă cețoasă, neclară, ambiguă, amăgitoare asupra
realităţii pericolului exercitat de proliferarea practicilor de
supraveghere, încercând practic să transforme, metaforic
vorbind, o imensă caracatiță într-un nevinovat peștișor auriu.
El debitează în continuare, lăsându-ne fără cuvinte: „Aceste
imagini sunt auto-generate. Este foarte crud şi am avut
impresia că această cruzime oferă ocazia de a vedea realul, la
fel ca imaginile ştiinţifice de la NASA captate de pe Marte sau
din Cosmos. Marea mea inspiraţie este designul spaţial cu toţi
aceşti ingineri anonimi care desemnează aceste obiecte cu
funcţii foarte precise, dar de o eleganță incredibilă.“
Întrebat în legătură cu pericolul pe care supravegherea video îl
exercită asupra intimităţii fiinţei umane, „artistul“ Pascal
Dufaux declară că nu este interesat de acest aspect: „Era
denunțării am exploatat-o foarte mult, subliniază el. Cred, de
altfel, că există ceva neclar atunci când denunțăm
video-supravegherea. Se poate să ne fie frică de ea, dar ea ne
fascinează. Decât să o suportăm, găsesc că este mai interesant
să o însușim, să o deturnăm. Îmi place să zăpăcesc camerele de
supraveghere, căci devine altceva decât o ameninţare.“
Comentând puţin declarațiile hilare ale lui Dufaux, pentru care
gestul struțului a devenit în acest caz o practică obişnuită, nu ne
putem abține să nu ne întrebăm: „Cine pe cine zăpăcește?“
Tema obsesivă a supravegherii umane neîncetate este
transpusă în muzică
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Un alt domeniu preferat de „artiștii“ contemporani este...
internetul. Preschimbați în hackeri sau piraţi cibernetici, aceşti
„artişti“ utilizează informaţiile care circulă pe net pentru a crea
„piese“ conectate direct la internet. Unul dintre aceştia este
Nicholas Maigret, membru al grupului Art of Failure (Arta
eșuării), care a dezvoltat, pentru unele piese ale seriei
„Topologies“, un interceptor de fluxuri de date peer-to-peer.
După opinia sa, internetul este supus la o „îngustare a
modelului său iniţial“, platformele cele mai populare precum
Facebook, YouTube, Google, Twitter, transformând gradat şi
pervers „un loc pentru comunicare interpersonală şi întâlniri
într-o platformă industrială sau comercială“. Cu proiectul său
de interceptare a fluxului P2P-2VLC, Nicholas Maigret
utilizează unele modalităţi de transfer de date pe internet pentru
a reinstaura, conform spuselor sale, „o formă de libertate a
rețelei“. Proiectul respectiv utilizează metoda distribuirii
fișierelor pe mai multe servere pentru a face vizibile
„spectatorilor“ fragmentele de media şi alte clipuri video aflate
în curs de descărcare. Această metodă de supraveghere a rețelei
îi permite „artistului“ să „aducă în sfera tangibilului caracterul
abstract al datelor, fără interpretare suplimentară, fluxul
datelor fiind pur şi simplu trimis pe calculatorul amatorilor
acestei «arte» însoţit de o muzică sau sub formă de clip video“.
Şi la Art of Failure, fascinaţia morbidă pentru internet şi pentru
captarea neautorizată de informaţii digitale s-a materializat sub
forma unor dispozitive fizice. Proiectul lor Earth to disk
(Pământul [înregistrat] pe disc) transpune pe discuri de vinilin
relieful Terrei, retranscriind în format analogic datele
geografice captate din spaţiu de NASA. Dacă acest proiect pare
să fie unul „cuminte“, să vedem ce putem spune despre
interesul deosebit al celor de la RYBN (platformă de cercetare
„artistică“ dezvoltată pe internet ce explorează, spun fondatorii
ei, arta, dar şi fenomenele bursiere, geopolitice, economice şi
discipline cum ar fi inteligenţa artificială, limbaje şi sintaxe,
sisteme de percepţie senzorială şi cognitivă) pentru datele
bursiere şi alţi indici financiari ce sunt codificați şi trimişi pe
internet prin intermediul unor piese live audio-video, grupate
sub denumirea de Flashcrash, dar şi pentru unele mașinării
ciudate, aparent inutile, cum ar fi „trade robot“ (robotul
afacerist) ADM.8, care cumpără şi vinde acţiuni până la
falimentul său programat?
Urmând aceeaşi linie, Flashcrash ia drept ţintă o zi de crah
bursier plecând de la informaţiile colectate on line. „Piesa“ se
prezintă sub forma unei benzi video pe care defilează curbe
grafice, structurate orizontal în funcţie de acronimele diferitelor
piețe bursiere şi ale căror linii de evoluţie se agită progresiv
însoţite de un potop de sunete ce creşte treptat în intensitate
până când apare deznodământul. Proiectele „artistice“ RYBN se
„inspiră“ astfel din datele prelevate de pe internet (data mining)
şi utilizate de marile instituţii bancare.
Nu putem să nu ne întrebăm: „Cine sunt beneficiarii reali ai
acestor «opere de artă» create de «artişti» precum cei de la
RYBN?“
Robotul ADM.8 cumpără şi vinde acţiuni până la faliment
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Scopul declarat al celor de la RYBN este de a merge în sens
opus pe firul procesului de prelucrare al datelor, plecând de la
produsul final sau, cu alte cuvinte, de a face antidata mining,
pentru a ajunge la o reprezentare grafică, modelabilă.
Pentru persoanele îngrijorate de nesecurizarea traficului pe
internet al datelor personale sau pentru cei care doresc să-şi
protejeze informaţiile stocate pe propriile calculatoare, atelierul
Internet Hack, organizat de echipa RYBN în cadrul festivalului
„De la obsesia pixelilor la veselia lirică“, punea la dispoziţie
informaţii interesante referitoare mai ales la aspectele mai puţin
cunoscute ale telefoanelor mobile (ascunderea adresei de IP,
ștergerea datelor confidențiale, găsirea soluţiilor optime de
criptare) ori ale configurațiilor ruterului utilizat pentru a naviga
pe internet.
………………………………………………………………….
Fascinaţia bizară a noilor tehnologii alienează din ce în ce
mai mult şi înrobeşte fiinţele umane
Cu fiecare zi care trece, noile tehnologii se insinuează din ce în
ce mai mult în vieţile noastre, îmbiindu-ne cu „avantajele“ pe
care acestea ni le pot oferi. Cât despre dezavantaje, cine îşi mai
bate capul să le afle, de vreme ce confortul pe care noile
gadgeturi ni-l aduce creşte exponențial? Mulţi dintre noi ştim,
fără îndoială, că internetul, telefoanele mobile, cardurile
bancare, GPS-urile sunt urmărite şi atent monitorizate. Câţi
dintre noi ţinem însă cont de aceasta? Fără să exagerăm,
societatea actuală este atât de sufocată de mulțimea de oferte,
care de care mai „atrăgătoare“, ce i se pune la dispoziţie, încât
majoritatea oamenilor au ajuns practic sclavii acestora. Aceştia
sunt aidoma unui cățeluș extrem de atent la osul delicios pe care
stăpânul său i l-a oferit cu dărnicie.
Odată cu dezvoltarea noilor tehnologii, nu mai este necesar ca
cetățenii acestei lumi să fie urmăriți în şcoli, în armată sau la
locul de muncă. Astăzi este posibil să fim urmăriți oriunde ne
aflăm, în mijlocul orașelor aglomerate sau în vârful munţilor,
fără să avem nici cel mai mic sentiment că suntem urmăriți şi
controlați. După ce a construit şi a dezvoltat timp de secole
această societate pe baza dispozitivelor de supraveghere directă,
puterea ocultă din umbră care conduce destinele omenirii a
născocit şi a dezvoltat o altă înșelăciune menită să păstreze
ordinea în starea sa actuală, capitalistă şi de consum: o societate
de control.
Pierderea libertăţii cetăţeanului prin alienarea sa insidioasă
şi treptată ce are loc adeseori prin intermediul utilizării
exagerate a internetului
Grupul Marcuse a publicat recent o carte virulentă, la limita
pamfletului, al cărei titlu este Libertatea aflată în comă. Pentru
acest grup de intervenţie publicistică, care a făcut deja valuri în
„sistemul publicistic“ francez, miza este aceea de a identifica
noile metode de control ale autorităților şi de a găsi modalităţile
prin care acestea pot fi contracarate în mod eficient. Mai mult
decât a se mulţumi să înţeleagă la ce servesc aceste noi mijloace
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de control în masă, membrii Grupului Marcuse se întreabă,
retoric, cum a fost posibil ca cetățenii de pe tot cuprinsul
globului să accepte, aproape fără reacţie, starea de fapt
degradantă şi dezumanizantă de a fi urmăriți şi controlați?
Răspunsul pe care cei de la Marcuse îl găsesc pare desprins
dintr-o carte de poezie boemă: „Cetățeanul a trecut în era
electronică, face corp comun cu maşina invizibilă, se identifică
din ce în ce mai mult cu sistemul care îl asediază.“ Un fapt este
însă cert: din păcate asistăm la o aservire liber-consimţită de
către oamenii care nu ezită să înlocuiască libertatea lor de
cetățeni integri şi lucizi cu iluzia unei libertăţi fantomatice
oferite de o lume virtuală, care le apare mai bună şi mai
convenabilă.
Impactul pe care lumea virtuală îl are asupra fiinţelor umane
este departe de a fi neînsemnat. Pe măsură ce se infiltrează în
viaţa noastră, ea ne alterează din ce în ce mai mult percepţia
despre realitate şi despre lumea în care trăim. Locul acesteia din
urmă este preluat de o lume falsă, iluzorie, căreia i ne
încredințăm fără să ezităm, fascinați fiind de mirajul ei
ademenitor şi devenind în cele din urmă sclavul ei.
Scriitorul francez Didier-Georges Gabily a intuit acest risc la
începutul anilor 1990. La acea dată, chiar dacă tehnologia de
calcul nu era atât de prezentă în vieţile noastre, scriitorul a
înţeles perfect faptul că societatea noastră este pe cale să se
„îmbolnăvească“ din cauza influenţei nefaste a lumii virtuale
aflate în „spatele“ monitoarelor asupra relațiilor interumane.
„Cu cât suntem mai legați, cu atât suntem mai rupți“, conchide
el.
Inspiratul regizor Fabrice Murgia descrie foarte plastic riscul de
a fi „devorați“ de maşină, pericolul hipnotic al unei lumi care ne
înghite, și în care noi înşine ne-am proiectat: „În munca mea
este mereu prezentă acţiunea de căutare a unui agresor, dar
fără a-l putea identifica sau localiza. Nu reuşesc în final să îl
identific decât în comportamentul meu, în propriul meu trup; şi
atunci nu ajung să vorbesc despre o maşină, despre un sistem
care deraiază, în care eu sunt un element declanşator.
Distincţia dintre călău şi victimă devine din ce în ce mai dificil
de stabilit. Avem sentimentul că otrava culpabilității nu s-a
răspândit niciodată atât de bine. Toţi aceia care ar trebui să fie
victime se transformă ei înşişi în călăi. În mitologie, există
demoni, care, decât să ucidă, fac să crească sentimentul de
culpabilitate, conducând în cele din urmă la sinucidere
nefericita fiinţă pe care o posedă. Acest tip de tragedie nu a fost
nicicând atât de la modă ca acum. Este adevărat că astăzi
oamenii seamănă din ce în ce mai mult cu nişte mașini, şi
mașinile din ce în ce mai mult cu oamenii.“
Fiinţele umane se confruntă deja cu o stranie perspectivă:
închisoarea socială
Christophe Thovex, profesor la Universitatea din Nantes,
specialist în analiza reţelelor sociale, declara într-un interviu:
„Unul dintre primele «sisteme» de supraveghere, faimosul
panopticon (clădire instituțională al cărei interior este de formă
circulară, ce permite supraveghetorilor să poată urmări pe toţi
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rezidenții acesteia fără ca aceştia să ştie dacă sunt sau nu,
supravegheați, n. red.), care a stat la baza arhitecturii
închisorilor şi a penitenciarelor, se regăsește în final transpusă
în arhitectura şi modul de funcţionare al reţelelor sociale. Aflaţi
în centrul clădirii, temnicerii îi pot observa pe toţi prizonierii
din celule, fără ca ei înşişi să fie văzuţi.“ Într-adevăr, acest
viclean concept al sistemului panopticon se regăsește astăzi din
abundenţă pe internet, transpunând în practică ideile vizionare
ale lui George Orwell şi reproducând, la un alt nivel şi la o altă
scară, monstruosul Big Brother, care ne-a fost servit şi nouă,
românilor, probabil pentru a ne obişnui cu sistemul şi a-l integra
în vieţile noastre. Dar, din fericire, nu a fost aşa, telespectatorii
români săturându-se repede de banalitatea şi platitudinea oferite
de acest circ ieftin.
Un supercomputer gigantic ce poate analiza în timp real
informaţii ce îi parvin de pe tot cuprinsul globului
Românii nu sunt singurii care vor să le fie respectat dreptul la
intimitate: după evenimentele din 11 septembrie 2001, proiectul
american Total Information Awareness, ce viza culegerea de
date privind vieţile personale, financiare şi profesionale ale
fiecărui cetăţean al lumii, în vederea prevenirii, chipurile, a
constituirii grupusculelor teroriste, a eşuat lamentabil, fiind
abandonat în final de Consiliul de Stat American, pentru a nu
mai atenta la viaţa privată a cetăţenilor. Meritul nu aparţine
acestei organizaţii guvernamentale, care, vezi Doamne, s-ar fi
sesizat cu privire la această ilegalitate pe care o comiteau şi s-ar
fi grăbit să distrugă toate informaţiile cu caracter intim ale
oamenilor, ci atitudinii cetăţenilor care au protestat în mod
repetat împotriva acestor abuzuri.
Cu toate acestea însă, prevalându-se de dreptul la apărare
împotriva atacurilor teroriste ale unor aşa-zise forţe străine,
guvernul şi instituţiile Statelor Unite au dreptul să consulte
orice bază de date americană sau
internaţională. Şi nu sunt singurii:
Armata populară de eliberare chineză
a pus la punct un sistem de spionaj
cibernetic mondial, ce vizează
jefuirea
secretelor
economice,
ştiinţifice şi militare a mii de
instituţii şi guverne din întreaga
lume. Iar Facebook anunţă că în
curând utilizatorii săi se vor putea
conecta la miile de camere video
instalate în spaţiile publice din
întreaga lume. Astfel, orice individ
care a fost înregistrat în baza de date
a acestei maşinării infernale de culegere de date, va putea fi
urmărit, cu ajutorul performantelor sisteme de recunoaştere
facială, oriunde va merge.
În revista Wired din martie 2012 este publicat un articol foarte
interesant, care ne face cunoştinţă cu megasistemul de
supraveghere din Utah, ce este „capabil să înmagazineze şi să
proceseze o cantitate gigantică de informaţii din întreaga lume,
în timp real“. Creierul acestui sistem este poate cel mai mare
computer din lume (consumă electricitatea echivalentă unui oraş
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de 20.000 de locuitori!), ce poate decripta în timp real nu
contează ce cod şi de a accesa toate cheile sistemelor de
culegere de informaţii, inclusiv cele militare.

semnificativ pentru a prevedea ce ar putea fi posibil în acest
secol pentru noile tipuri de arme moderne. Una dintre aceste
previziuni a revelat într-un
un mod şocant următoarele:

Iată ce spune profesorul Christophe Thovex despre această
„armă silențioasă“: „Un
Un adevărat panopticon, dar modern, de
această dată. Nu este vorba aici doar de câţiva prizonieri care
sunt supravegheați,
ți, ci întreaga lume este observată fără să ştie
sau fără să vrea să ştie.“ Această mașinărie
șinărie poate ddetecta şi
monitoriza traficurile bancare suspecte, comportamentul şi
vocabularul „internauţilor“, relaţiile pe care aceştia le între
întrețin şi
chiar emoţiile pe care le trăiesc.

„Gândiţi-vă
vă pentru un moment la toate acestea – un sistem care
poate manipula emoţiile, poate controla comportamentul, te
poate adormi, îţi poate crea amintiri false şi îţi poate şterge
memoria. Conştientizarea faptului că aceasta era doar o
previziune, nu trebuie
ie să ne facă să credem că ea nu a devenit
deja realitate. Aceste sisteme sunt departe de a fi speculative.
De fapt, s-aa investit multă muncă în aceste domenii şi multe
sisteme sunt deja operative.”

Viitorul unei lumi în întregime închinată noilor tehnologii este
cel puţin sumbru.. Putem vedea aceasta în cazul internetului,
care tinde să devină un surogat penibil şi frustrant al vieţii
umane, îndelung exploatat de regimul de tip fascist
fascist, care
urmăreşte să înrobească prin „darurile“ sale otrăvite întreaga
omenire. Din păcate, la ora actuală, mulţi oameni au căzut, fără
măcar să ştie aceasta, în plasa abil întinsă de aceste fiinţe
abjecte, alegând să trăiască şi să experimenteze cu orice preţ
emoţii într-oo lume virtuală, unde moneda de schimb este însăşi
propria lor libertate.

Declaraţia continuă:

Controlul minții
ții umane: tehnologii folosite
pentru subjugarea maselor

„De asemenea, se pare că a devenit posibilă
p
introducerea, cu
un grad înalt de fidelitate, de cuvinte sau chiar texte întregi în
corpul uman, crescând astfel posibilitatea inducerii unor
sugestii şi a unor influenţe psihologice. Când un puls de
microunde de mare putere, de domeniul gigahertzi
gigahertzilor, loveşte
corpul uman, la nivelul acestuia (al trupului) apare o abia
perceptibilă perturbare termică. Aceasta este asociată cu
dilatarea bruscă a ţesutului încălzit. Această expansiune este
însă suficient de rapidă pentru a produce o undă acustică. Dar
dacă se foloseşte un fascicul de pulsuri, devine posibilă crearea
unui câmp acustic audibil intern, având între 55-15 kHz. Astfel,
devine posibilă o «conversație»
ție» cu subiectul țintă selectat, într
întro manieră care poate fi foarte deranjantă pentru acesta.”

Dr. Nick Begich
În cursul dezvăluirilor despre programul HAARP
am atins subiectul potenţialelor implicaţii ale tehnolog
tehnologiilor
care pot interfera cu – sau care chiar pot prelua – controlul
minţii şi conştiinţei oamenilor.

I

deea manipulării minţii umane pentru scopuri personale sau
pentru a-ii controla pe alţii, a fost de secole o temă care a
preocupat umanitatea. Dar acum, cu metodele ştiinţifice
existente care se dezvoltă rapid, precum şi, odată cu
convergenţa mai multor tehnologii, controlul minţii şi al
emoţiilor a devenit deja posibil. După opinia noastră, în prezent,
cel mai semnificativ aspect este importanţa acestei pprobleme.
Au voie oamenii să interfereze cu gândurile şi emoţiile
semenilor lor? Are cineva voie să controleze liberul arbitru al
altcuiva? Fiecare dintre noi trebuie să răspundă la acestea,
deoarece generaţia actuală este cea care va decide dacă aceste
tehnologii
nologii ne vor înrobi sau ne vor elibera, propulsându
propulsându-ne către
cele mai înalte culmi ale potenţialului uman.
Informaţiile dezvăluite de armată au făcut cunoscută publicului
o nouă generație
ție de arme, care interacţionează cu sistemul
nostru energetic viu, ce este responsabil de susţinerea vieţii şi a
proceselor mentale. Aceste arme noi nu au mai fost niciodată
întâlnite în istoria omenirii.
Una dintre cele mai revelatoare surse pe care le
le-am găsit în
legătură cu aceste tehnologii noi, a fost furnizată de Comi
Comitetul
Logistic al Forţelor Aeriene. Forţele Aeriene au iniţiat un studiu
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Este
ste oare posibil să vorbim cu o persoană aflată la mare
distanţă, prin proiectarea unei voci în capul ei? Autorii
sugerează că acest lucru ar fi cel puţin „deranjant” pentru
victimă, ba chiar ar fi pur şi simplu terorizant. O armă care
poate intra în creierul
rul unui individ reprezintă o invadare cât se
poate de dură a vieţii sale personale. Aceste sisteme noi vor fi
perfectate în următorii câţiva ani, iar rezultatele obținute
ob
ar
trebui să fie tema unor discuţii serioase în cercurile de
specialitate, precum şi a dezbaterilor publice.
De zeci de ani, Statele Unite, fosta U.R.S.S., precum şi alte state
importante au fost implicate în dezvoltarea unor sisteme noi,
sofisticate care să influenţeze sănătatea mintală şi fizică a
oamenilor. Se dorea – şi cercetările s--au focalizat pe aceasta –
descoperirea unor modalități
ți de manipulare a comportamentului
uman, care să vină în întâmpinarea intereselor politice, în
contextul apărării naţionale şi al războiului. Interesantă în toate
acestea este complexitatea dispozitivel
dispozitivelor exterioare create, care
pot altera chiar esenţa stării de umanitate.
În articolul Mintea nu are firewall,, autorul spune:
„Un articol recent al armatei ruse a oferit o opinie uşor diferită
asupra problemei, declarând că «umanitatea se află pe muchia
unuii război psihotronic», care are ca ţintă mintea şi corpul
uman. Acel articol vorbea despre încercările Rusiei şi ale altor
state de a controla condiţia psiho-fizică
psiho
a oamenilor şi
procesele decizionale ale acestora, prin folosirea
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generatoarelor VHF, a unor casete «fără sunet» şi a altor
tehnologii.”

persoane, dacă se folosesc stimuli electromagnetici, acustici sau
de altă natură.

Articolul continuă afirmând că scopul acestor arme noi este
acela de a altera psihicul sau de a interfera cu diferite părţi ale
corpului uman, în aşa manieră încât să producă confuzie sau să
distrugă semnalele interne care menţin funcţiile vitale ale
corpului fizic. Articolul descrie modul în care „teoria
informaţională a războiului” neglijează cel mai important factor
din domeniul informaţiilor militare, și anume fiinţa umană. În
teoriile informaţionale despre război din trecut, discuţiile se
limitau la sistemele făcute de mâna omului, şi nu la operatorii
umani. În scenariile de război ale informaţiilor, discuţiile se
limitau doar la faptul că oamenii puteau fi afectaţi prin
propagandă, înşelăciune şi minciună – unelte bine cunoscute ca
făcând parte din arsenalul utilizat pentru manipularea minţii. În
zilele noastre abordarea este mult mai sinistră, iar aceasta
trebuie luată în considerare în contextul drepturilor şi al
valorilor umane de bază, care se sprijină fundamental pe dreptul
nostru de a gândi liber. Articolul continua:

Acelaşi cercetător rus a examinat problema „zgomotului
informaţional”, care poate crea un „zid” dens între o persoană şi
realitatea exterioară. „Zgomotul” poate fi creat atât prin
semnale, mesaje, imagini sau alți stimuli informaționali, având
ca ţintă conştiinţa unui grup sau a unor indivizi separați. Scopul
este supraîncărcarea minţii unei persoane, astfel încât aceasta să
nu mai reacţioneze la stimulii sau la alte informaţii din exterior.
Această supraîncărcare va servi la destabilizarea capacităţii de
judecată sau la modificarea comportamentului individului sau
grupului care a fost influențat.

„Şi totuşi este posibil nu numai să înşelăm, să manipulăm sau
să dezinformăm corpul uman, ci, de asemenea, îl putem opri
sau distruge – ca pe orice alt sistem de procesare de date.
Datele pe care corpul uman le primeşte de la surse exterioare
lui – spre exemplu undele de energie electromagnetică, undele
acustice sau vortexurile energetice – sau pe care le creează
prin stimulii săi interni electrici sau chimici, pot fi manipulate
sau modificate la fel cum pot fi alterate datele (informaţiile) din
orice sistem hardware.”
În patentele SUA din 1976 apare faptul că încă de atunci era
posibilă monitorizarea activităţii creierului şi alterarea acesteia.
Deşi aparatul era rudimentar, a constituit un exemplu a ceea ce
era posibil în urmă cu 30 de ani. Ideea era de a capta, interpreta
şi apoi controla activitatea creierului folosind un semnal de
frecvenţă radio. Mai recent, au fost dezvoltate sisteme mult mai
puternice pentru a vizualiza activitatea creierului în timp real pe
un monitor de calculator. Aceste dispozitive noi folosesc
biofeedback-ul creierului în combinaţie cu alte generatoare de
semnal pentru a altera activitatea şi tiparele mentale ale
creierului unei persoane.
În final, în timp de război, ţelul este ca informaţiile să ajungă la
fiinţa umană. Politica Statelor Unite este aceea de a controla
toate sistemele dependente de informaţii, fie ele „umane sau
automate”, ceea ce a dus la extinderea și folosirea acestor noi
tehnologii și asupra oamenilor, ca şi cum aceștia ar fi doar nişte
procesoare hardware de date.
Articolul din revista Parametri expune în continuare munca dlui Victor Solntsev de la Institutul Tehnic Bauman, din
Moscova. El insista asupra faptului că trupul uman trebuie văzut
ca un sistem deschis, în loc să fie considerat, ca până acum,
doar un simplu organism sau un sistem închis.
Dr. Solntsev consideră că mediul fizic înconjurător al unei
persoane poate cauza schimbări în corpul şi mintea respectivei
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În conformitate cu spusele lui Solntsev, a fost creat cel puţin un
virus de computer pentru a afecta psihicul unei persoane –
„Virusul Rusesc 666”. Acest virus apare la fiecare al 25-lea
cadru pe display-ul calculatorului, unde pulsează un amestec de
culori care s-a dovedit că poate induce stări de transă
operatorului de la acel computer. Percepţia display-ului de către
subconştientul celui care utilizează computerul respectiv poate
fi folosită pentru a induce un atac de cord, pentru a controla sau
a altera în mod subtil percepţiile operatorului. Acelaşi sistem
manipulator poate fi folosit cu ușurință în cadrul oricărei
emisiuni televizate.
Psiho-terorismul
Termenul de „psiho-terorism” a fost inventat de către scriitorul
rus N. Anisimov, de la Centrul Anti-Psihotronic din Moscova.
El indică faptul că armele psihotronice pot fi utilizate în vederea
extragerii unor informaţii ce sunt stocate în creierul unei
persoane, care apoi vor fi introduse într-un calculator care le va
rearanja, astfel încât ulterior să existe posibilitatea controlării
acelei persoane.
Informaţia astfel modificată va fi apoi reintrodusă în creierul
respectivei persoane (de la care a fost extrasă) şi va fi percepută
de către aceasta ca fiindu-i proprie. Aceste sisteme criminale
sunt capabile să inducă halucinaţii, boli, diverse mutaţii în
celulele umane, zombificarea sau chiar moartea. Tehnologiile
aferente acestor sisteme includ generatoare VHF, raze X,
ultrasunete şi unde radio. Maiorul rus I. Chernishev descrie în
jurnalul militar Orienteer (în februarie 1997), dezvoltarea
armelor „psi” pe întregul glob. Tipurile specifice de arme
menţionate de el în acel jurnal militar sunt:
– Un generator psihotronic care produce o emanaţie
electromagnetică puternică, ce poate fi transmisă prin liniile
telefonice, TV, radio, ţevi de alimentare şi lămpi cu
incandescenţă. Semnalul astfel transmis va manipula
comportamentul celor cu care ajunge în contact.
– Un generator de semnal care operează în banda 10-150 Hertz
și care, atunci când operează în frecvența 10-20 Herz, creează o
oscilaţie infrasonică ce este distructivă pentru toate organismele
vii.
– Un generator care acţionează asupra sistemului nervos şi care
este proiectat să paralizeze sistemul nervos central al insectelor.

Lohanul nr. 33, martie 2015

Dezbateri
Acesta a fost optimizat, astfel încât să aibă acelaşi efect şi
asupra oamenilor.

manifestarea potenţialului divin care există în fiecare om, ca
individualitate creată după chipul şi asemănarea
semănarea Creatorului.

– Semnale ultrasonice cu o structură foarte specială, cu ajutorul
cărora se pot realiza operaţii interne fără incizii şi fără sângerări,
care nu lasă niciun fel de urme. Ele pot fi folosite însă și pentru
a ucide.

Manipularea ştiinţifică a realităţii noastre

– Japonezii au creat casete audio care permit suprapunerea unor
tipare de voce de frecvenţe joasee peste muzică. Acestea sunt
inaudibile pentru urechea umană, dar sunt receptate de
subconştient. Ruşii pretind că folosesc și ei „bombardamente”
psihice similare pentru a trata dependenţa de alcool şi fumat.
– Efectul celui de-al 25-lea cadru, despre care am mai discutat
anterior, este o tehnică în care fiecare al 25-lea
lea cadru al unui
film sau al unei înregistrări video conţine un mesaj ce este
perceput doar de către subconştient şi care influenţează mintea
conştientă.
– Psihotropica este o ramură a medicinei
nei care se ocupă cu
inducerea stărilor de transă, de euforie sau depresie. Acestea
sunt numite şi „mine cu efect întârziat”. Simptomele unui atac
psihotronic se pot manifesta prin dureri de cap, ameţeli,
zgomote, voci sau comenzi percepute direct în creie
creier, dureri în
cavitatea abdominală, aritmie cardiacă sau chiar distrugerea
sistemului cardiovascular.
Un articol din revista Forţelor Aeriene ale SUA, AFLR
Technology Horizonts, relatează că „prin studiul şi modelarea
creierului uman şi a sistemului nervos,
s, se poate obţine
influenţarea mentală a personalului sau i se pot crea acestuia
stări de confuzie. Prin păcălirea simţurilor este posibil să fie
create imagini sintetice sau holograme, pentru a induce în
eroare simţul vizual al unui individ; într-oo manie
manieră similară, se
poate induce în eroare simţul auditiv, gustativ sau cel al
mirosului.” Gândiţi-vă
vă la asta pentru o clipă – memorie
sintetică, experienţe sintetice care nu pot fi diferenţiate de cele
reale. Acesta este rezultatul folosirii acestor tehnici.
Într-un
un raport apărut în presă la sfârşitul lui 2005, cea mai mare
companie de telecomunicaţii japoneză, Nippon Telegraph and
Telephone Corporation, a anunţat că a inventat un dispozitiv
care poate controla oamenii de la distanţă. Conform articolului,
această
stă tehnologie poate fi folosită la orice dispozitiv sonor
pentru aprofundarea realităţii virtuale sau a performanţelor
sunetului. De exemplu, a fost discutată printre altele şi ideea de
a-ll determina pe un ascultător să se mişte exact ca un dansator
profesionist
sionist fără a se putea împotrivi, copiind mişcările
acestuia, ca şi cum ar fi profesionistul însuși.
Lucrurile mari devin posibile graţie efortului combinat al celor
mulţi. Noi toți
ți suntem parte a unui „internet organic”, care
cuprinde întreaga rasă umană și care se combină într
într-un mod
armonios cu alte planuri ale Creației.
ției. Nu există sisteme închise.
Suntem cu adevărat interconectaţi și conectați cu tot ceea ce
există, ceea ce face ca fiecare dintre noi să aibă potenţialul de a
influența întregul din care face parte. Prin urmare, este
responsabilitatea fiecăruia să creeze cu atenţie şi să se asigure
că tehnologiile pe care le dezvoltăm împreună vor susţine
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(Manipularea ştiinţifică a Gândirii Publice)
Ştiinţa ne-aa dat, prin succesiune, puterea asupra
naturii neînsufleţite, puterea asupra plantelor şi a
animalelor şi în cele din urmă puterea asupra fiinţelor
umane.
cesta este tipul de manipulare al idealiştilor care vor
crea societatea ştiinţifică. Pentru astfel de oameni, în
zilele noastre, Lenin este arhetipul. Ş
Şi Mao Zedong.
Toate puterea reală va fi concentrată în mâinile ccelor care
înţeleg arta manipulării ştiinţifice. Ştiinţa va fi studiată cu
sârguinţă şi va fi strict limitată la clasă conducătoare. Populaţiei
nu-i va fi permis să ştie cum i-au
au fost generate convingerile
sale, în alte cuvinte, publicului nu-ii va fi permis să ştie cum
credinţele şi opiniile lui au fost ştiinţific manipulate de către
guvern pentru a gândi într-un
un anumit fel. Va fi de aşteptat ca
bărbaţii şi femeile de rând să fie docili, harnici, punctuali,
nepăsători şi mulţumiţi. Dintre aceste calităţi, pr
probabil,
mulţumirea va fi considerată cea mai importantă. În scopul de a
o produce, toate cercetările de psiho-analiză,
psiho
behaviorism şi
biochimie vor fi aduse în joc.

A

Modelarea Sclavului Perfect pentru a fi mulţumit cu sclavia
lui
Copiii vor petrece mult timp în aer liber şi nu li se va
acorda nici o carte de studiu în plus decât este absolut necesar.
La temperamentul astfel constituit, docilitatea va fi impusă de
metodele de instrucţie cazonă sau poate prin metodele mai moi
utilizate la Boy Scouts. Toţi
oţi băieţii şi toate fetele vor învăţa de
la o vârstă fragedăă să fie ceea ce se numeşte “cooperativ”,
“co
adică,
să facă exact ceea ce face toată lumea. Iniţiativa va fi
descurajată la aceşti copii şi nesupunerea, fără a fi pedepsită, va
fi eliminată din ei în mod ştiinţific. Planul de învăţământ va fi în
mare parte ghidat, iar atunci când ei se vor apropia de sfârşitul
anilor de şcoală vor fii învăţat deja ce este comerţul.
comerţul Pentru a
stabili ce tip de comerţ vor adopta, experţii le vor evalua
aptitudinile. Lecţiii oficiale, vor fi realizate prin intermediul
cinema-ului sau al radio-ului,
ului, astfel încât un profesor să poată
da lecţii simultane în toate clasele de--a lungul unei ţări întregi
(învăţământul la distanțăă care se practică cu succes azi prin
p
intermediul internetului).
). Menirea acestor lecţii, desigur, va fi
ca ele să fie recunoscute ca sursa a unei înalte calificări,
rezervate pentruu membrii clasei de guvernare.
Este de aşteptat că progresele în fiziologie şi psihologie să ofere
guvernelor un control mult mai mare asupra mentalităţii
individuale decât au acum chiar şi în ţă
ţările totalitare. Fichte a
statuat
at că educaţia ar trebui să vizeze distrugerea voinţei libere,
astfel încât, după ce elevii au terminat şcoala, să fie incapabili,
pe tot parcursul restului vieţii
eţii lor, de a gândi sau acţiona altfel
decât institutorii lor ar fi dorit. Dar în timpul lui acest lucru a
fost un ideal de neatins: ceea ce el a considerat a fi cel mai bun
sistem existent l-aa produs pe Karl Marx. În viitor, aceste lipsuri
nu sunt prevăzute
ute să apară în cazul în care există o dictatură.
Dieta, preparatele injectabile, precum şi interdicţiile stricte se
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vor combină, de la o vârstă foarte fragedă, pentru a produce un
gen de caracter şi un gen de credinţe pe care autorităţile le
consideră de dorit şi orice critică serioasă la adresa puterilor va
deveni imposibilă psihologic. Chiar dacă toţi trăiesc mizerabil,
toţi vor crede despre ei înşişi ca sunt fericiţi, pentru că guvernul
le va spune că sunt aşa.
În ceea ce priveşte lucrătorii manuali (muncitorii), ei vor fi
descurajaţi să gândească serios: locurile lor de muncă vor fi
făcute cât mai confortabile şi programul lor de muncă va fi mult
mai scurt decât este în prezent; ei nu vor avea frica sărăciei sau
a nenorocirilor pentru copiii lor. De îndată ce stau peste orele de
lucru, activităţi de divertisment le vor fi furnizate, sau alt gen de
activităţi, pentru a le provoca o veselie sănătoasa precum şi
pentru a preveni orice gânduri de nemulţumire, care altfel le-ar
putea înnoura fericirea .
Propagandă: de la sala de clasă la Hollywood
Se pare că tehnica publicitară ne arată că, în marea majoritate a
colturilor lumii orice propunere va obţine acceptarea dacă este
reiterata în aşa fel încât să rămână în memorie. Cele mai multe
dintre lucrurile pe care le credem, le credem pentru că noi le-am
auzit afirmate [de alt cineva]; nu ne amintim unde sau de ce au
fost afirmate, de aceea suntem în imposibilitatea de a fi critici
chiar şi atunci când afirmaţia a fost făcută de către un om al
cărui venit va fi majorat prin acceptarea acesteia şi chiar dacă
nu a fost susţinută de nici un fel de dovezi (ex: cât profită Al
Gore de pe urma minciunii că CO2 controlează temperatura de
pe pământ). Reclamele tind, pe măsură ce tehnica devine tot
mai perfecţionata, să fie mai puţin şi mai puţin argumentative, şi
mai mult şi mai mult izbitoare. Atât timp cât se crează o
impresie, rezultatul dorit este atins.
Luând acest fapt în considerare în mod natural ne întoarcem la
subiectul educaţie, care este a doua mare metodă de propagandă
publică. Educaţia are două scopuri foarte diferite; pe de o parte
are ca scop dezvoltarea individului şi oferirea cunoştinţelor,
care vor fi utile pentru el; pe de altă parte, acesta are ca scop
producerea de cetăţeni, care vor fi convenabili pentru stat sau
pentru Biserică, care se vor ocupa cu educarea lor. Până la un
punct aceste două scopuri coincid în practică: este convenabil
pentru stat ca cetăţenii să fie capabili să citească şi să aibă unele
aptitudini tehnice în virtutea cărora să fie în măsură să facă o
muncă de producţie; este convenabil ca aceştia să aibă suficient
caracter moral pentru de a se abţine de la o crimă fără succes,
precum şi să aibă suficiente informaţii pentru a fi în măsură săşi dirijeze viaţa. Dar atunci când vom trece dincolo de aceste
cerinţe elementare, interesele individuale pot intra în conflict de
multe ori cu cele ale statului sau ale Bisericii. Aceasta în special
în ceea ce priveşte credulitatea. Pentru cei care au controlul
publicităţii, credulitatea este un avantaj, în timp ce pentru
individ o putere de judecata critică este mai mult decât probabil
să fie benefică; în consecinţă, statul nu vizează producerea unei
deprinderi ştiinţifice a minţii, cu excepţia unei mici minorităţi
de experţi, care sunt bine plătiţi, şi, prin urmare, ca regulă,
suporteri ai status quo-ului. Printre cei care nu sunt bine plătiţi
credulitatea este mai avantajoasă pentru stat; în consecinţă,
copiii la şcoală trebuie să înveţe ceea ce li se spune şi sunt
pedepsiţi în cazul în care exprima neîncredere. În acest fel, un
reflex condiţionat este stabilit, conducând la credinţa în orice sa spus autoritar de către persoanele în vârstă, ca importanţă. Per
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ansamblu, în prezent în educaţie, forma de loialitate faţă de stat
cea mai accentuată este de ostilitatea faţă de duşmani.
Predarea Uniformităţii prin Hollywood şi Televiziune
Invenţiile şi tehnicile moderne au avut o influenţă puternică în
promovarea uniformităţii de opinie şi în a-i face pe oameni mai
puţin individuali decât erau. […] Dar, în lumea modernă există
trei mari surse de uniformitate în plus faţă de educaţie: acestea
sunt presa, cinema-ul şi radio-ul.
Poate că cel mai important dintre toţi agenţi moderni de
propagandă este cinema-ul. În cazul în care cinematograful este
implicat, motivele tehnice ale producţiilor de mare amploare,
care duc la uniformitate la nivel mondial sunt supracopleşitoare. Costurile unei producţii bune sunt colosale, dar nu
sunt mai mici dacă aceasta este expusă rar decât dacă este
expusă mai des şi peste tot. Marea majoritate a tinerilor, în
aproape toate ţările civilizate îşi derivă ideile lor despre
dragoste, onoare, mod de a face bani, precum şi despre
importanţa hainelor bune, de la serile petrecute pentru a vedea
ce crede Hollywood-ul că este bun pentru ei. Mă îndoiesc că
toate şcolile şi bisericile combinate la un loc, au ca influenţă aşa
de mare că sălile de cinema,în ceea ce priveşte opiniile tinerilor
cu privire la astfel de chestiuni intime ca dragostea şi căsătoria
precum şi modul de-a face bani. Producătorii de la Hollywood
sunt marii preoţi ai unei noi religii.
Depopularea- Cheia spre Guvernul Mondial
Există trei modalităţi de fixare a unei societăţi în ceea ce
priveşte populaţia. Prima este de controlul naşterilor, a doua
este pruncuciderea sau chiar războaiele distructive, iar a treia ca
o societate ştiinţifică a lumii nu poate fi stabilă, cu excepţia
cazului în care există un Guvern Mondial. . . Numai dacă. . . o
putere sau un grup de puteri ies victorioase şi purced la a stabili
un Guvern Unic Mondial cu monopol asupra forţei armate, [în
acest caz] este clar că nivelul civilizaţie trebuie să fie într-un
declin continuu. . .
În concluzie, unul dintre cele mai mari exemple de manipulare
ştiinţifică a societăţii noastre este discuţia despre încălzirea
globală; elitele au inundat pieţele mass-media cu o propagandă
care îi va face şi mai bogaţi şi care implantează în psihicul
uman ideea că oamenii nu sunt buni pentru mediul înconjurător.
Ei au propagat afirmaţia că CO2-element esenţial al vieţii-este
un gaz toxic care ar trebui să fie reglementat de către un Guvern
Mondial. Elita globală a încercat să convingă întreaga lume să
accepte propunerea ca oamenii sunt răi şi că toate activităţile
umane trebuie să fie reglementate de dragul planetei. Acesta
este doar unul dintre numeroasele exemple despre manipulările
ştiinţifice în formarea opiniilor şi credinţelor publicului. Copiii
sunt loviţi din greu de propagandă, nu doar la TV şi în filme,
dar şi în sălile de curs; aşa cum spunea Russell, şcolile publice
sunt un laborator pentru conturarea sclavului perfect; ei
convertesc minţile tinere pentru a accepta Religia Noii Ordini
Mondiale, care se ocupa tot cu reglementarea şi distrugerea
vieţii umane pe pământ.
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Coperta publicaţiei The Economistt este plină de
simboluri criptice şi predicţii cumplite pentru
anul 2015
Manuel PRICOP – București
Revista The Economist a publicat o ediţie numită
„Lumea în 2015”.
”. Pe copertă apar imagini ciudat
ciudate: un nor
în formă de ciupercă, Rezerva Federală într
într-un joc numit
„Panica” și multe altele.
n mod normal, nu aş dedica un articol întreg ca să analizez
coperta unei publicații,
ții, dar în cazul de faţă nu este vorba de
o publicaţie oarecare. Este The Economist,, revistă direct
legată de elita mondială. Ea este parțial
țial deținută de familia de
bancheri Rothschild din Anglia, și redactorul său şef, John
Micklethwait, a participat de mai multe ori la conferin
conferințele
anuale Bilderberg – întâlniri secrete în care cele mai puternice
personalități
ți din lumea politică, a afacerilor financiare și mass
massmedia discută despre politici globale. Rezultatul acestor
reuniuni este secret total. Prin urmare, putem spune fără să
greşim că cei de la The Economist știu lucruri pe care
majoritatea
joritatea oamenilor nu le cunosc. Din acest motiv, coperta lor
cu „predicţii pentru 2015” este destul de greu de descifrat.

privire mai atentă relevă o multitudine de elemente deranjante.
Iată câteva dintre ele.
Globul cu două feţe
O faţă a globului priveşte cu stoicism spre Vest, în timp ce
cealaltă faţă pare iritată. Reprezintă oare aceasta o confruntare
între Est și Vest? Coperta mai conţine şi câteva simboluri
referitoare la „ridicarea Estului”.

Î

Şi mai neliniștitor
știtor este faptul că imediat sub acest glob furios
este pictat un nor în formă de ciupercă (de
(d tipul celor care se
formează după explozia unei bombe nucleare) și un satelit spion
care este lansat în spaţiu.

Sumbra şi sinistra copertă prezintă figuri politice, personaje
fictive și eroi din cultura pop care vor fi cu siguranţă în prim
plann în ştirile din 2015. Cu toate acestea, cel mai important
lucru este că ea include, de asemenea, mai multe desene
simbolice ce fac aluzie la elemente importante aflate pe agenda
elitei. Iată coperta:

Supraveghere cu înaltă tehnologie și război nuclear. The
Economist nu este foarte optimist.
Culoarea feţelor
Priviţi mai atent la fețele personalită
sonalităților reprezentate pe
copertă. Unele dintre ele sunt colorate în timp ce altele sunt în
alb și negru. De ce?

La prima vedere, observăm figuri politice, cum ar fi Obama și
Putin, referiri la cupa de rugby și noul film Spider Man
Man. Dar o
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Printre personalitățile
țile în alb şi negru îi recunoaştem pe Putin,
Merkel, Obama, Hilary Clinton și David Cameron. Printre cei
coloraţi se află David Blaine, un tânăr care ține un banner pe
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care scrie „Singapore” (Singapore este gazda campionatelor
sportive ale Asiei de sud-est din 2015) și un tip oarecare ce
poartă un echipament pentru realitate virtuală. O compilație
rapidă a acestor date arată că persoanele reprezentate alb-negru
par a face parte din elita malefică aflată la putere (inclusiv un
membru al ISIS care, probabil, lucreaza pentru ei), iar cei
coloraţi sunt „outsideri”. Este oare acesta modul în care elita
percepe lumea?
Flautistul vrăjitor

Prezența flautistului vrăjitor în această temă a coperţii din 2015
este de-a dreptul tulburătoare. Flautistul din Hamelin este o
legendă germană despre un om care şi-a folosit fluierul său
magic pentru a ademeni copiii din orașul Hamelin, pe care apoi
i-a dus undeva departe şi nu au mai fost văzuţi niciodată.

Flautistul
vrăjitor
conduce
copiii
din
Hamelin.
Ilustrație din „Flautistul pestriţ din Hamelin”, de Robert
Browning

Chipul băiatul de sub flaut are o expresie uluită. El se uită la un
joc numit „Panic”. În partea de sus a acestui joc se observă
cuvintele „Federal Reserve” și „Chi” (care, cel mai probabil,
vine de la China), iar în partea de jos cuvintele „lumina verde!”
și „sis!” (care poate proveni de la „Isis!” sau, mai probabil, de la
„Crisis!” - criză). Băiețelul priveşte la acest ciudat joc de Plinko
în același mod în care masele neştiutoare privesc neputincioase
la diferitele evenimente dezvăluite de mass-media. Așa cum
sugerează numele jocului, scopul final este de a provoca panică
în întreaga lume, pe măsură ce crizele sunt generate aproape
aleator de cei care controlează jocul. Și aceasta se regăsește pe o
coperta a revistei deținute de Rothschild.
Stropirea culturilor

În faţa lui Putin este desenat un avion mic pe care scrie Crop-ODust. Aceasta se referă la conceptul de stropire a culturilor –
crop dusting –, care este „procesul de pulverizare a culturilor
cu insecticide sub formă de pudră sau fungicide dintr-un
avion”. Chiar sub elicopter un copil mănâncă ceva. Neliniștitor.

Acest personaj folcloric datând din Evul Mediu se spune că
reprezintă fie moartea în masă provocată de o catastrofă sau de
o epidemie cumplită, cum a fost cea de ciumă, fie o mișcare de
imigrație masivă. De asemenea, îi reprezintă perfect pe tinerii
de astăzi care sunt „ademeniţi” și păcăliţi de „muzica” massmedia. În mod destul de convenabil, exact sub flautul vrăjit este
desenat un băiețel.
Copilul neştiutor
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Chiar sub avionul care stropeşte, un copil mănâncă dintr-o
cutie cu
tăiţei
foarte
procesaţi.
Ingerează el otrava care a fost împrăştiată de avion?

Broasca ţestoasă

China

În fața tuturor, privind direct în sufletele noastre, este
reprezentată o broască ţestoasă cu linii de accent în jurul
carapacei. Ce reprezintă? Vor reveni spectaculos ţestoasele în
2015? Probabil că nu.
Un urs panda care poartă un slip cu steagul Chinei și îşi
încordează mușchii este un mod destul de limpede de a ilustra
puterea tot mai mare pe care o dobândește China. Lângă el se
află un luptător de sumo care ține o baterie mare cu polaritățile
(+ și -) clar indicate, polaritatea plus având culoarea roșie. Se
face oare în acest fel o aluzie la o inversare a polilor puterii
mondiale de la vest la est?

O broască ţestoasă furioasă este simbolul Societății Fabian, o
organizație extrem de puternică, care lucrează de peste un secol
pentru formarea unui guvern unic mondial.

Fantoma

Motto-ul Societății Fabian este „Când lovesc, lovesc tare”.
Filozofia din spatele socialismului Fabian este, în principiu,
schița a ceea ce numim astăzi Noua Ordine Mondială.

Ivindu-se din spatele picioarelor lui Obama, o fantomă citește o
revistă intitulată „Vacanţa”. De ce această fantomă, care este o
persoană moartă, planifică o vacanţă? Vrea să reprezinte faptul
că masele vor fi atât de împovărate încât singura dată când îşi
vor permite o vacanţă va fi după moarte? Sau se referă la
nenumărați oameni care au murit în timp ce călătoreau în
ultimele luni? Înfricoşător.

Societatea Fabian este un grup foarte vechi, din 1884, originar
din Anglia, având scopul de a forma un singur stat socialist, la
nivel mondial. Și-au luat numele de la generalul roman Fabius,
care a folosit strategii atent planificate pentru a-şi obosi
dușmanii într-o perioadă lungă de timp în vederea obținerii
victoriei. „Socialismul Fabian” folosește schimbările treptate
pe o perioadă îndelungată, pentru a transforma încet un stat,
spre deosebire de utilizarea revoluţiilor violente ca modalitate
de a obține schimbarea. Acesta este, în esență, socialism prin
mijloace secrete, prin hoție. Emblema lor inițială era un scut cu
un lup în blană de oaie ţinând un steag cu literele F.S. Astăzi,
simbolul internațional al Societății Fabian este o broască
ţestoasă, cu motto-ul: „Când lovesc, lovesc tare”. (Societatea
Fabian, The Weather Eye)
Societatea Fabian obişnuia să susţină în mod deschis o societate
planificată științific și sprijinea eugenia prin sterilizare. Logo-ul
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său original a fost un lup în blană de oaie… Dar cred că nu era
cel mai bun mod de a ascunde lupul de mase.

Logo-ul original al societății Fabian
Introducerea unui sistem global prin mici modificări
incrementale este exact ceea ce face elita mondială în prezent.
Acesta este, probabil, motivul pentru care pe coperta acestei
publicații legate de Bilderberg găsim o broască ţestoasă
supărată, care stă în faţa haosului ce se desfăşoară în spatele ei.
11.3 şi 11.5

Această pisică emblematică este cunoscută pentru capacitatea
pe care o avea de a dispărea, rămânând vizibil doar rânjetul ei
înfiorător. Prin urmare, este o altă aluzie la o lume a fanteziei,
iluziei și înșelăciunii precum cea percepută de Alice – o
reprezentantă a maselor. Împreună cu includerea oarecum
inutilă a lui David Blaine – un magician –, coperta amestecă
evenimente reale cu iluzii.
Printre simbolurile notabile de pe această copertă se mai află un
purcel puşculiţă zburând din buzunarele lui James Cameron, un
model care poartă o creație a lui Alexander McQueen
(designerul favorit al elitei, care a murit în circumstanțe
ciudate), precum și un ofițer din Asia care poartă pe faţă o
mască pentru a se proteja de o boală mortală.
2015 pare grozav, nu-i aşa?
În concluzie

În partea din dreapta jos a coperţii se găsesc unele simboluri
mai criptice: o grămadă de pământ și două săgeți pe care este
scris 11.5 și 11.3. Sunt aceste date demne de reținut? De
ce alături este prezentă acea grămadă de pământ? Dacă aceste
cifre sunt considerate ca fiind coordonate, ele indică un loc
situat undeva în Nigeria. Afișarea unor numere care pot fi cu
adevărat înțelese doar de „cunoscători” este unul dintre hobbyurile preferate ale elitei oculte.

The Economist nu este un ziar oarecare care publică previziuni
ciudate pentru anul 2015 doar pentru a vinde câteva exemplare
în plus. Este conectat direct la cei care modelează politicile
globale și care se asigură că acestea sunt și aplicate. Publicația
este parțial deținută de familia Rothschild din Anglia și
redactorul șef participă regulat la reuniunile Bilderberg. Cu alte
cuvinte, The Economist este conectat la cei care au mijloacele și
puterea de a face din „previziuni” o realitate.
Coperta tematică 2015 reflectă practic agenda globală a elitei și
este înțesată cu simboluri criptice care par să fie incluse special
pentru „cunoscători”. Iar masele, așa cum Alice se uită cum
pisica Cheshire dispare, se vor concentra asupra iluziilor în timp
ce lupul în blană de oaie va lovi… și va lovi tare.
Sursa: The vigilant citizen

În fața grămezii, în picioare este Alice din Țara Minunilor
privind în sus către pisica Cheshire.
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Zeci de agenţii guvernamentale din SUA
utilizează în secret
et radare pentru
supravegherea populaţiei
Peste 50 de agenţii americane responsabile pentru
păstrarea ordinii publice îşi echipează în secret ofiţerii cu
radare special concepute pentru a putea detecta prezenţa
cetăţenilor în interiorul imobilelor, scrie USA Today
Today.

A

ceastă practică abuzivă, ce a stârnit reacţii vii de
îngrijorare din partea militanţilor pentru apărarea
drepturilor constituţionale,
stituţionale, a atras însă prea pu
puțin
atenția curților federale sau statale.
Agenţii guvernamentale cum ar fi FBI sau U.S. Marshals
Service (cea mai veche agenţie pentru păstrarea ordinii din
SUA) au început să utilizeze astfel de radare încă de acum doi
ani, fără a informa cetățenii
țenii despre condițiile și modul în care
vor fi folosite aceste dispozitive.
Exceptând anumite situaţii speciale, ofiţerilor nu le este permis
să recurgă la senzori tehnologici pentru a putea afla ce se
petrece în interiorul imobilelor,
lor, dacă nu există un mandat
judecătoresc. Așadar,
șadar, utilizarea acestei tehnologii implică unele
probleme legale şi constituţionale.
Radarele de acest tip, numite Range-R,
R, funcţionează ca
detectori foarte sofisticaţi ai oricărei mişcări, inclusiv a celor
extrem
trem de fine cum este respiraţia, de la o distanţă de peste 15
metri. Aparatele pot detecta dacă în imobil se află fiinţe umane,
unde anume şi mişcarea acestora.
Numeroşi oficiali federali afirmă că informaţiile dobândite cu
ajutorul acestor dispozitive sunt
nt de maximă importanţă şi
securitate pentru agenţii care efectuează unele operaţiuni de
salvare a ostaticilor sau operațiuni
țiuni de tip STORM
(supravegherea amănunţită şi complexă de către poliţie a unor
acţiuni criminale cum ar fi, de exemplu, atacurile teroriste).
tero
Dincolo de aceasta, militanţii pentru dreptul constituţional la
viață
ță privată și intimitate şi unii judecători şi
şi-au exprimat
îngrijorarea cu privire la circumstanţele în care agenţiile pot
folosi radarele, cu atât mai mult cu cât utilizarea aceste
acestei
tehnologii a fost ţinută secretă faţă de populaţie.
„Ideea că Guvernul poate emite semnale prin pereţii caselor
noastre pentru a afla astfel ce este înăuntru, ridică probleme
serioase” – a afirmat Christopher Soghoian, inginerul
tehnologic principal al Uniunii
niunii Libertăţilor Civile Americane.
„Tehnologiile care permit Poliţiei să cerceteze ce se petrece
înăuntrul unei case sunt unele dintre mijloacele abuzive pe care
Poliţia le are la îndemână.”
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Nu s-a știut aproape nimic de folosirea acestor radare de către
cătr
agenţi până în luna decembrie 2014, când Curtea Federală de
Apel din Denver a afirmat că ofiţerii au recurs la un astfel de
dispozitiv înainte de a intra într-un
un imobil pentru a aresta un
bărbat care încălcase termenii eliberării condiţionate.
Șeriful U.S.
U.
Marshal Josh
Moff a declarat în cadrul
unei mărturii că s-a
s folosit
de
tehnologia
Range
Range-R
pentru a verifica dacă este
cineva în casă înainte de a
forţa uşa de la intrarea
imobilului unde se ascundea
bărbatul respectiv. Însă
raportul pe care îl scrisese
acelaşi Moff nu menţiona
absolut
deloc
radarul,
spunând doar că ofiţerii „aveau destule informaţii pentru a
suspecta că Denson era prezent în acel imobil.”
Agenţii aveau mandat pentru arestarea lui Denson dar nu aveau
mandat de percheziţie. Judecătorii ss-au arătat îngrijoraţi de
faptul că se utilizase o astfel de tehnologie fără mandat
judecătoresc, avertizând asupra faptului că „folosirea fără
mandat de percheziţie de către Guvern a unei tehnologii atât de
puternice pentru a supraveghea interiorul caselor
caselo implică
serioase ameninţări asupra celui de-al
al patrulea amendament al
Constituţiei americane”.
Deși
și acest tip de radare începuse să fie folosit cu doi ani în
urmă,
decizia
Curţii
federale de apel din
Denver
este
primul
exemplu al unei curţi
judecătoreşti care face
referire
la
această
tehnologie şi implicaţiile
ei.
Reacțiile
Reac
anemice ale
instituțiilor
țiilor care ar trebui să apere cetățenii împotriva exceselor
statului ridică serioase semne de întrebare despre direcția
direc în care
se îndreaptă societatea americană. Dotarea în secret a agen
agențiilor
guvernamentale cu radare capabile să identifice prezența
prezen
oamenilor în imobile se alătură și completează măsurile abuzive
de supraveghere electronică a populației,
popula
prin intermediul
internetului și al comunicațiilor.
„Problema nu este faptul că Poliţia deţine acesată tehnologie,
problema nu este tehnologia. Problema a fost şi rămâne cum
anume este folosită o astfel de tehnologie şi care sunt măsurile
de protecţie”,, a afimat Hanni Fakhoury, un avocat al Fundaţiei
Frontierelor Electronice.
Înregistrările contractelor federale arată că Marshals Service a
început să cumpere tipul acesta de radare în anul 2012 şi că
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până în prezent au cheltuit peste 180 000 de dolari pentru
achiziționarea lor.
Dispozitivul Range-R pe care Marshals Service
rvice şi alte agenţii îl
utilizează are aspectul unui instrument sofisticat de urmărire.
Ecranul afișează
șează dacă de partea cealaltă a zidurilor a fost
detectată mişcare și informaţii despre distanţa la care mişcarea a
fost semnalată. Dispozitivul nu poate furniza
rniza imagini cu ceea ce
se petrece înăuntru.
Producătorul lui Range-R, L-33 Communications estimează că a
comercializat în jur de 200 de produse de acest tip către 50 de
agenţii pentru păstrarea ordinii publice, la un preţ de 6 000 de
dolari per bucata.
Conform
nform prospectelor producătorilor, alte dispozitive radar au
setări mult mai avansate, incluzând ecrane tridimensionale care
arată unde anume se află oamenii într-un
un imobil. Unul dintre
aceste tipuri de radare poate fi montat pe drone. Departamentul
de Justiţie
tiţie a furnizat fonduri pentru cercetarea dezvoltării
sistemelor care pot cartografia interiorul clădirilor şi localiza
fiinţele umane care se află în ele.
Iniţial, aceste radare au fost create pentru a fi folosite în Irak şi
Afghanistan. Ele reprezintă ultimul
ltimul exemplu de tehnologie de
război care ajunge să fie folosită chiar în America, pe proprii
cetățeni,
țeni, prin intermediul poliţiei, dând naştere la întrebări
legale complexe pe această temă.

Corporaţii şi instituţii guvernamentale
strâng milioane de amprente vocale
Identificarea prin date biometrice ar putea deveni
standard în instituţii bancare şi guvernamentale în
următorii trei ani. Instituțiile
țiile deja strâng amprente vocale.

E

xistă numeroase firme care se ocupă în acest moment de
colectarea
ea de date biometrice pentru diverşi clienţi, iar
una dintre cele mai răspândite activităţi de acest fel este
înregistrarea vocii. Aproape 65 de milioane de amprente vocale
au fost înregistrate de la persoane din Statele Unite, Europa şi
alte locuri din lume. Problema este că persoanele cărora le sunt
înregistrate amprentele vocale nu știu întotdeanua acest lucru.
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Tehnologia de supraveghere şi înregistrare folosită de un astfel
de vânzător de date biometrice nu este limitată doar la servicii
secrete. Tehnologia
ogia este liberă de folosit şi larg răspândită, a
declarat pentru The Guardian purtătorul de cuvânt a unei firme
care este specializată în colectarea de amprente vocale.
Această industrie este în continuă creştere, de la o cifră de
afaceri de aproape 400 dee milioane de dolari în anul trecut la
aproape 800 de milioane anul viitor. Identificarea cu amprente
vocale este în acest moment o realitate pentru clienţii cei mai
bogaţi ai băncilor, dar companii precum Barclays doresc să
existe acest sistem şi la restull clienţilor.
Din punct de vedere al securităţii, este o alternativă superioară
semnăturii obişnuite, caracteristicile unice ale timbrului vocal
oferind un grad mai mare de securitate. Cu toate acestea, există
unii care spun că astfel de înregistrări repre
reprezintă un alt fel de
supraveghere în masă şi mai multă securitate excesivă.

Dincolo de aparențe,
țe, este evident că
Uniunea Europeană este deja vârful de
lance pentru instaurarea sinistrei „Noi
Ordini Mondiale“ (II)
George BIANU – București
În anii '50 ai secolului trecut, Jean Monnet, agentul
oficial de la Paris al bancherului G.P. Morgan, unul dintre
„părinții“
ții“ fondatori ai Uniunii Europene (UE) a declarat:
„Oamenii nu acceptă schimbarea decât atunci
atu
când se află
într-o stare de acută necesitate, iar necesitatea nu apare decât
în situațiile de criză“.
ctualitatea recentă îi dă dreptate: integrarea europeană
nu a „progresat“
niciodată în sfera
economică și politică atât de
mult cât a „progresat“ în
perioada
acestei
crize.
Așadar, de la 1957, anul
semnării Tratatului de la
Roma, care este totodată actul
de naștere al Comunității
Europene, și până în prezent,
bizara construcție europeană
nu a „progresat“ niciodată
atât de mult.

A

Înființarea acestui stat federal
european, ce a fost plănuită și
finanțată
țată de către elita financiară anglo-saxonă
anglo
a aşa-zişilor
„iluminaţi“ și de către ideologii mondialiști din cadrul grupării
Council on Foreign Relations (CFR), și după aceea instaurarea
lui de către tehnocrați avangardiști
ști precum Jean Monnet, Robert
Schuman sau Joseph Retinger, intră, s-ar
s
părea, în faza de

Lohanul nr. 33, martie 2015

Dezbateri
consolidare. În vreme ce sunt stabilite în culise fundamentele
instituționale și legislative, măștile încep să cadă, rând pe rând.
Pe de o parte, UE își arată destul de repede adevărata față,
respectiv chipul sinistru, aproape criptofascist al unui stat
european deja anti-democratic și neoliberal. Pe de altă parte,
adevărații „stăpâni ai lumii“, aşa-zişii „iluminaţi“, operează din
umbră, şi nici măcar nu se mai chinuie să disimuleze: banca
Goldman Sachs ocupă avanposturile strategice ale eșichierului
politico-economic (puterea executivă a națiunilor, Banca
Centrală Europeană (BCE), în vreme ce fondurile speculative
destabilizează economia, iar FMI contribuie de zor la munca de
distrugere mascată a statelor și a popoarelor (prinse deja în
capcana insidioasă a datoriei acaparatoare) prin intermediul
unor viclene măsuri de austeritate, din ce în ce mai severe.
Apariţia limbii noi, orwelliene (newspeak), antidotul ridicol
al euroscepticismului
Dat fiind faptul că „identitatea europeană“ este un concept
artificial ce nu se bazează pe niciun fel de moștenire culturală
sau socială, aceasta face să fie cât se poate de stranie
proclamarea ori autodeclararea cetățenilor acestui continent ca
fiind „europeni“. De la adoptarea ilegală a Constituției europene
de către Franța pe 29 mai 2005, toţi cetățenii sunt somați să se
identifice afectiv cu o hârțoagă, respectiv Constituția europeană,
care este menită să le substituie integral sentimentele naționale,
respectiv identitatea națională, patriotismul și atașamentul
patriotic față de țară, față de zonă, față de orașul în care fiecare
locuiește.
Inspirându-se din tehnicile de marketing, care sunt deja demne
de marca junk food (mâncare procesată industrial, de foarte
proastă calitate) care conține un „m“ galben (McDonalds),
strania mașină birocratică europeană a creat ceea ce se numeşte
Programul Erasmus în 1987, cu scopul de le a insufla un
sentiment de apartenență europeană tinerilor din națiunile
Europei, viitori cetățeni ai bizarului imperiu european.
Programul Erasmus ar putea fi un „happy meal“ al tinerilor
europeni, dacă nu ar satisface în realitate doar „pofta“ de putere
ale plutocraților mondialiști ce acţionează din umbră. În ciuda
acestor eforturi disperate de finanțare, chiar și generația
Erasmus are o mulțime de dificultăți în a înțelege și a defini
substanța „identității europene“. De fapt, dincolo de aparenţe,
„identitatea europeană“ nu este definită în nicio constituție și în
niciun tratat.
Pentru a întări aderarea la proiectul european și pentru a șterge
sentimentul anticomunitar, tehnocrații se sprijină actualmente
pe un buget de „comunicare“ de 213 milioane de euro, la care
trebuie să adauge mai multe sute de milioane de euro ce sunt
destinate campaniilor furibunde de presă și relațiilor publice.
Aceste eforturi imense de propagandă vizează, înainte de toate,
manipularea cuvintelor pentru „eurofilizarea“ maselor, pentru
neutralizarea oricărei opoziții și pentru paralizarea tuturor
criticilor îndreptăţite, desigur, toate acestea cu complicitatea
evidentă a mass-media.
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Însă, la o privire mai atentă, toate aceste exprimări verbale
„europene“ se dovedesc a fi deja tributare unui limbaj de lemn
ce este menit să înțepenească ori să direcționeze cu neruşinare
gândirea, și iată că fac din vorbitori niște handicapați conceptual
ce se exprimă folosind ciudate sau hilare sintagme precum
„forțe vii“, „opinie publică“, „fractură socială“.
Referitor la acest subiect, răposatul sociolog Pierre Bourdieu le
categorisea, pe bună dreptate, drept niște expresii în mod
evident „nedeterminate semantic, banalizate și lustruite de
uzura evidentă a unei folosiri automate, care funcționează
întocmai precum formulele magice“.
Începând din 1948, autorul englez George Orwell profețea,
după modelul cărții sale intitulate „1984“, apariția unui cumplit
regim totalitar, care era menit să controleze în mod tiranic
masele prin aplicarea următoarelor rețete: televizorul mai mereu
aprins, o istorie revizuită în mod viclean şi aproape în
permanență, în funcție de interesele criptice, ideologice și
politice, ale momentului, condamnarea promptă şi nemiloasă a
celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie, diabolizarea îndârjită
a opozanților, pentru a impune astfel cât mai repede refuzul
realității și al dezbaterii creatoare, precum și manipularea atentă
a vorbirii şi a gândirii prin intermediul unei veritabile „limbi de
lemn“, numită de către George Orwell „newspeak“ (termen
compus scornit de scriitorul englez, care s-ar putea transpune în
româneşte prin alăturarea agramată „nouspune“ sau „nouvorbi“,
sau „nougrăi“), care este caracterizată de „corectitudine
politică“ şi este menită să înlocuiască „limba învechită“
(„oldspeak“, care în româneşte ar putea suna „vechispune“ sau
„vechivorbi“, sau „vechigrăi“).
„Limba nouă“ orwelliană (newspeak) este destinată să facă
aproape imposibilă orice exprimare critică la adresa viziunii
dominante a sistemului, și tocmai de aceea folosește mai multe
artificii stranii. Înainte de toate, sunt acele sintagme şi cuvinte
„semnal“ ce exprimă ideologia oficială și care indică
apartenența la clasa dominantă a celui care le folosește. Printre
acestea se află cuvinte, termeni şi expresii semnificative precum
„pluralitate“,
„diversitate“,
„guvernare“,
„deschidere“,
„restructurare“, „reformă“, „liberă circulaţie“, „globalizare“,
„criză economică mondială“, „fermieri“, „disponibilizare“,
„aliniere la standardele europene“, „platformă europeană de
dezvoltare“, „acquis comunitar“, „europarlamentar“, „fonduri
europene“, „directive europene“, „aderare necondiţionată la
normele şi standardele europene“, „cetăţenie activă“,
„dezvoltare durabilă“, „economie socială de piață cu grad
ridicat de competitivitate“ etc. etc. După aceea, există anumite
cuvinte tabu care corespund unor concepte pe care ideologia
dominantă se străduiește din răsputeri să le elimine, cum ar fi,
spre exemplu, „popor“, „națiune“, „patrie“, „graniță“, „tradiție“,
„civilizație“, „identitate“, „rasă“, „autoritate“, „ordine“,
„normalitate“. Merită să mai menționăm, de asemenea, și
folosirea masivă, am putea spune, a acestei „limbi noi“ prin
utilizarea unor termeni-fetiș, al căror sens a fost denaturat,
printre care enumerăm: „minitratat“, „democrație“, „cetățean“,
„valoare“… Și, în sfârșit, trebuie să mai amintim aici și
recurgerea stereotipă, recursivă şi agresivă la termeni
descalificanţi şi la „cuvinte stigmatizante“, care sunt menite să
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impună refuzul insidios al realităților care contravin
propagandei oficiale, al dialogului firesc și al dezbaterii de idei,
cum ar fi: „eurofob“, „terorist“, „conspiraționist“, „complotist“,
„extremist“, „xenofob“, „demagog“, „naționalist“, „populist“,
care le sunt adresate prompt şi cu „generozitate“ mai ales
opozanților.
Astfel, în virtutea acestei „limbi noi“, toţi cetățenii francezi ce
au votat cu un „NU“ ferm la referendumul cu privire la
proiectul de Constituție europeană reprezintă doar Franța
„înapoiată“. Atunci când Cecilia Malmström, comisarul
însărcinat cu probleme interne, a luat cuvântul în luna ianuarie
2013 cu privire la alegerea unui mare număr de deputați critici
față de UE în cadrul Parlamentului european în 2014, aceasta a
abuzat practic de „limba de lemn europeană“, vorbind despre
ceea ce ea numea „extremismul violent“ din Europa, despre
„fundamentalismul religios“, despre „xenofobia“ sau despre
„extremismul de dreapta ori de stânga“. Toate acestea ar
constitui, după cum susţine ea, o amenințare pentru securitatea
europenilor.
Tot cam în același registru, comisara a argumentat că „nu vom
învinge extremismul violent dacă trecem cu vederea
propaganda populistă și demagogică ce constituie baza
violenței ce există în Europa. Niciodată de la cel de-al Doilea
Război Mondial încoace, forțele extremiste și populiste nu au
avut atât de multă influență asupra parlamentelor naționale“.
Cuvântul „popor“, un cuvânt tabu, nu apare decât o singură dată
în tratatul consolidat care a rezultat în urma negocierilor de la
Lisabona. De fapt, tehnocrații de la Bruxelles nu agreează
exprimarea colectivă a popoarelor, preferând să folosească
conceptul individual de „cetățean“. Cuvintele „identitate“ și
„națiune“ sunt, de asemenea, pur şi simplu evacuate din
vocabularul european, întrucât UE este deja o mașină de
norma(liza)re, și deci de eradicare a particularităților naționale.
În ceea ce privește cuvintele-fetiș ale tehnocraților, merită să
menționăm termenul „minitratat“. De fapt, acolo este vorba
despre o maxi-Constituție, respectiv Tratatul de la Lisabona,
care a permis reluarea textelor Constituției europene ce au fost
respinse de către poporul francez și de către poporul Noii
Zeelande. De fapt, vocabularul instituțiilor europene și procesul
de decizie sunt deja niște aspecte absconse, aproape de neînțeles
pentru muritorii de rând: Guvernul european poartă numele de
„Comisie“, „Consiliul de miniștri“ nu este un Guvern, ci o
cameră a Parlamentului, iar Parlamentul nu este, în fond,
altceva decât o cameră ce este dublată de o agenție de
norma(liza)re.
Exceptând o minoritate din mass-media conservatoare britanică,
marea majoritate a mijloacelor de informare în masă europene,
complezente sau complice, folosesc deja cu neruşinare această
limbă de lemn orwelliană, fără a-și pune niciodată niciun fel de
problemă.
Ceea ce este și mai grav este că, în materie de informare și de
dezbatere cu privire la subiectul Uniunii Europene, o parte am
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putea spune covârșitoare a mass-media nu își mai face deloc
treaba.
Recent, Emily Bell, profesoară la școala de jurnalism din cadrul
Univerității Columbia din New York, a explicat: „Încrederea în
jurnaliști se măsoară întotdeauna în timp pe baza capacității
lor de a-și recunoaște cu sinceritate propriile erori și de a se
deschide prompt dezbaterilor“.
Atunci când vine vorba despre UE, analizele sunt în mod
sistematic trunchiate. Propaganda furibundă de la Bruxelles este
reluată fără nicio altă formă de proces, jurnaliștii fiind aproape
incapabili să-și recunoască rătăcirea, iar dezbaterile sunt, am
putea spune, inexistente. Cu câteva excepții, bilanțul
jurnaliștilor este, la modul global vorbind, absolut catastrofal.
De fapt, criza profundă ce afectează sectorul mass-media este,
în mod evident, în beneficiul capilor ierarhiei europene.
Recentele bulversări tehnologice au scăzut dramatic marjele și
au afectat considerabil profiturile marilor grupuri mediatice. Cei
care investesc în mass-media nu mai așteaptă o retribuție
financiară imediată, ci caută pur şi simplu să dobândească o cât
mai mare putere și influență.
Din mijloace de informare, ele au devenit medii de influență
ascunsă și prescriptori de opinie. Cel mai adesea, ei nu mai
caută să ajute la decriptarea realului, ci lucrează doar pentru a-i
face pe oameni să adopte o realitate bizară, care nu mai are
niciun fel de substanță. Mass-media nu mai are aproape deloc
un mesaj, ci recurge cu abilitate la minciună. Mass-media nu
mai este aproape deloc acum un ecran pe care se derulează
imagini din realitate, ci a devenit, mai degrabă, ceva care pur şi
simplu ecranează realitatea.
O stranie armată de (con)trolli pentru războiul virtual
împotriva euroscepticilor
Pentru a contracara într-un mod viclean euroscepticismul ce
este în creştere pe internet, dat fiind faptul că internetul este
singurul mijloc de informare pe care nu îl controlează integral,
tehnocrații de la Bruxelles s-au dotat deja cu un aşa-zis program
de „analiză calitativă a mass-media“ și cu mijloace insidioase
de „supraveghere a opiniei publice“ pe internet.
Este vorba, de fapt, despre o celulă secretă de ripostă ce este
compusă dintr-o armată de (con)trolli, ce sunt nişte agenți
secreţi (bine plătiţi!) de influență infiltrați pe internet.
Documentele interne ce sunt confidenţiale ale acestui program
viclean precizează: „Agenţii instituționali ai Parlamentului
European trebuie să aibă capacitatea de a acționa cât mai
rapid, într-un mod pertinent și la țintă, în mod anonim, spre a
influenţa în favoarea noastră conversațiile pe rețelele sociale.“
Documentele confidenţiale recomandă acordarea unei „atenții
deosebite țărilor care au cunoscut o creștere alarmantă a
euroscepticismului“, urmărindu-se, în felul acesta, impunerea în
astfel de țări a unei atitudini și a unui comportament de tipul
„pro-Europa“.
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Din ce în ce mai multe măsuri liberticide
În afara internetului, măsurile insidioase ce au fost luate pentru
contracararea nemulțumirii populare iau o turnură din ce în ce
mai severă. Spania a fost deja lovită de aşa-zisa „cură“ de
măsuri de o austeritate drastică, ce se traduc printr-o rată a
șomajului de 26%. Ea a cunoscut deja primele manifestări de
protest ale „mişcării indignaților“ (movimiento de los
indignados), la Puerta del Sol, la Madrid, în luna mai 2011. În
prezent, mișcările de protest și grevele sunt în mod feroce
reprimate, într-o țară în care codul penal este deja unul dintre
cele mai represive din Europa.
Iată că nu este deloc întâmplător că ministrul de interne al
Spaniei, Jorge Fernández Díaz, a instrumentat de curând o
întreagă serie de legi liberticide pentru a lupta – zice-se –
împotriva „spiralei violenței“, a „grupărilor antisistem“ care
folosesc „tehnici de gherilă urbană“. Este necesar – în viziunea
sa – ca oamenii „să se teamă și mai mult de stat“, aceasta fiind
justificarea aberantă pe care a oferit-o şi ministrul de interne al
guvernului autonom catalan Felip Puig.
Violența fiind cel mai adesea un pretext, manevra vizează, de
fapt, încadrarea rezistenței pasive sau active la scară mare la
categoria „delict care aduce o gravă atingere autorității“. Cu o
astfel de legislație stranie, orice persoană care merge la o
manifestare a „indignaților“, ce este adesea organizată în
ultimul moment și fără aprobarea autorităților, ar putea fi
pedepsită să plătească amenzi sau chiar condamnată la
închisoare.
În felul acesta, participarea la mobilizări de acest gen este în
mod aspru pedepsită. Difuzarea pe internet și pe rețelele sociale
a apelurilor de participare la astfel de manifestări ce sunt,
chipurile, susceptibile să „amenințe ordinea publică“ este deja
considerată ca fiind un „delict asimilabil participării la
organizații criminale“.
Această atitudine în mod vădit totalitară se înscrie în linia
ideologică bizară a programelor de pretinsă cercetare cu privire
la „securitate și supraveghere“ ce au fost inițiate de către UE.
Este vorba de mai bine de 190 de proiecte cu denumiri stranii
(Tiramisu, Pandora, Lotus, Emphasis, Fidelity etc.) al căror
obiectiv insidios este acela de a controla din ce în ce mai mult
popoarele Europei. Exemplul cel mai emblematic este proiectul
„Indect“ ce urmăreşte „detectarea automată“ şi descoperirea
presupuselor amenințări și a aşa-ziselor situații periculoase,
pornind de la simple imagini și de la sunete ce sunt captate în
spațiul public, de la informații ce provin de pe internet şi care
sunt menite să alerteze serviciile de poliție în cazuri ce sunt
considerate, adesea după criterii arbitrare, periculoase. Mai
precis spus, toate aceste cazuri se referă, de fapt, la persoane ce
staționează pe stradă, la unele mișcări în mulțime, la mașini care
merg mai încet, sau la apeluri pe rețelele sociale ce sunt
considerate ciudate.
Actualmente, deoarece nu se rezumă să spioneze spațiul public,
„Indect“ asigură „supravegherea automată și continuă a
resurselor informatice publice cum ar fi site-urile web, anumite
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forumuri de discuții, rețelele P2P, sau sistemele informatice
individuale“. Detectarea comportamentelor aşa-zis „anormale“
ce justifică măsurile de „combatere a criminalității“ sau a
„terorismului“, acesta este laitmotivul – obsesiv – al acestui
proiect ce a fost finanțat în proporție de 75% de către UE.
Printre numeroasele programe ce sunt finanțate de UE, mai
menționăm programul „Arena“, care vizează crearea unui
sistem mobil de supraveghere sau programul „Samurai“, care
caută
să
garanteze
„supravegherea
promptă
a
comportamentelor suspecte și anormale cu ajutorul unei rețele
de camere de luat vederi și a unor captori pentru o mai rapidă
cunoaștere a situațiilor“, în aeroporturi și în spațiile publice.
Aceste programe stranii ridică deja numeroase întrebări, cu atât
mai mult cu cât ele scapă oricărui control democratic și oricăror
obiecții ce ar putea fi formulate din partea societății civile.
„Reprezentanții societății civile, parlamentarii, întocmai ca și
organizațiile ce sunt însărcinate cu respectarea libertăților
civile și a libertăților fundamentale, între care și autoritățile de
protejare a datelor, au fost lăsate deoparte“, ne atenționează
existenţa unui raport ce a fost comandat de către Parlamentul
European în 2010.
În spatele acestor proiecte se află cel mai adesea concerne
multinaționale din sectorul de securitate și de apărare, precum
grupul aeronautic franco-german EADS, Thales Frances sau
Safran.
„Sunt în marea lor majoritate marile societăți de apărare,
aceleași care au participat și la definitivarea Programului de
cercetare europeană în materie de securitate și care sunt,
totodată, principalii beneficiari ai fondurilor europene“, se
afirmă în studiul de fațadă al Parlamentului european. Prin
impunerea acestor legi liberticide și a programelor de
supraveghere, UE le oferă în prezent popoarelor europene o
schiță a programului său de securitate în mod evident nazist,
care pare să se inspire direct din scrierile deja profetice ale lui
Orwell.
A fost deja decernat premiul Nobel pentru război
Merită să ne amintim că, în 2012, premiul Nobel pentru „pace“
a fost decernat UE „pentru faptul
de a fi contribuit mai bine de 6
decenii la promovarea păcii și a
concilierii, a democraţiei şi a
drepturilor omului în Europa“.
Aceasta este o decizie care insultă
și umilește totodată popoarele
europene, ce sunt supuse din ce în
ce mai mult austerității și
abuzurilor nedemocratice, situații
ce sunt decise chiar de către
tehnocrații de la Bruxelles.
În opinia în mod evident bizară a lui Herman Van Rompuy,
președinte al Consiliului european, și a lui José Manuel
Barroso, președinte al Comisiei europene, primirea premiului

Lohanul nr. 33, martie 2015

Dezbateri
Nobel este o „mare onoare“. Reacțiile de protest nu s-au lăsat,
însă, așteptate. Astfel Nigel Farage, conducătorul Partidului
Independenței din Regatul Unit (UKIP) a declarat cu mult curaj
că: „Nu trebuie să fii foarte inteligent pentru a constata faptul
că proiectul monedei europene unice a provocat o mare
încrâncenare și chiar o divizare în rândul societății europene“.
Spania este deja în pragul falimentului. În Grecia, poporul este
din ce în ce mai înfometat și s-ar putea spune că nu este
săptămână în care să nu izbucnească noi manifestări de protest
în capitalele europene împotriva „necuratei treimi“ a Comisiei
Europene, a Băncii Centrale Europene și a Fondului Monetar
Internațional. Referindu-se la primirea premiului Nobel pentru
pace de către UE, parlamentarul Martin Callanan a vorbit cu
mult curaj despre o „glumă sinistră și retardată“, observând
faptul că „premiul Nobel pentru pace a fost deja considerabil
depreciat cu această ocazie, ca urmare a atribuirii nemeritate a
acestuia președintelui american Barack Obama“.
În Franța, deputatul Nicolas Dupont-Aignan a fost cel care a
remarcat că „această decizie nu este lipsită de cinism, știut fiind
faptul că poporul norvegian a refuzat în două rânduri, prin
Referendum, să se alăture Uniunii Europene. Totuși această
decizie este atât de departe de realitate, încât am putea să
credem că este vorba doar de o glumă proastă.“ DupontAignan concluzionează, afirmând că „UE a provocat mari
tensiuni și a redeschis răni pe care Europa păcii le închisese,
impunând pe întregul Continent politici autoritare ce sunt, de
fapt, decise de către tehnocrați nealeși prin vot democratic.
Atunci când Angela Merkel este primită la Atena, într-o Grecie
al cărei popor este prăbușit sub greutatea de nesuportat a unor
măsuri ilegitime și criminale, ne mai putem, oare, gândi că
pacea, progresul și fraternitatea progresează acum în
Europa?“
Analistul Max Keiser este cel care a făcut o critică vitriolantă la
adresa celor care au acordat premiul Nobel în anul 2012:
„Această decernare ciudată reprezintă o încununare a unei
veritabile mașinării. O mașinărie a ales o mașinărie. UE este
deja o tehnocrație ce este guvernată de către nişte roboți care
s-au asociat sistemului financiar corupt pentru a jecmăni tot
ceea ce cetățenii mai posedă și pentru a oferi mai departe toate
acestea Bruxelles-ului și bancherilor, dar mai ales Băncii
Mondiale, Uniunii Europene și acestei ridicole «treimi
necurate» a Comisiei Europene, a Băncii Centrale Europene și
a Fondului Monetar Internațional. Ceea ce se petrece este
bizar, inacceptabil şi grotesc“.
Este ca și cum l-am premia apoi pe Frankenstein pentru faptul
de a fi cel mai „frumos“ monstru ce a fost creat în cursul acestui
an. Cui îi vom mai oferi premiul anul viitor? Max Keiser a
adăugat, de altfel, cu perspicacitate, cu mult curaj și cu
corectitudine, că premiul Nobel ar fi putut cel mai bine să-i
revină lui Julian Assange, care este fondatorul WikiLeaks.
„Faptul că nu Julian Assange a fost acela care a primit acest
premiu va constitui o pată de neșters pentru Comitetul Nobel.
Actualmente nimeni nu a făcut mai multe pentru pace decât
Julian Assange, și el este cel care ar fi trebuit să primească
premiul Nobel. Faptul că la ora actuală acest Comitet Nobel a
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devenit o banală mașinărie și că el se află în slujba tehnocrației
europene este de-a dreptul revoltător şi rușinos“.
La vremea la care premiul Nobel nu devenise încă un
instrument politic, acesta încă era folosit pentru aprecierea
meritului și a compasiunii. Maica Tereza, laureată în 1979 și
Martin Luther King, în 1964, sunt niște bune exemple de
laureați care și-au consacrat întreaga viață unor cauze nobile.
În ceea ce privește UE, putem cu greu să vorbim despre o
contribuție ce este adusă păcii. Înainte să distrugă frontierele,
înainte să normalizeze și să centralizeze puterea, activitatea
acestui organism face ca europenii să se ridice unii împotriva
celorlalți. Irlanda se opune deja prezenței imigranților polonezi
în Irlanda, iar România intră din ce în ce mai mult în conflict cu
alte națiuni din cauza rromilor care au cetățenie română, în
vreme ce națiunile din Nord nu mai doresc să plătească pentru
națiunile din Sud, iar statele din Sud se simt umilite de către
măsurile aberante de austeritate ce sunt cerute de către țările din
Nord.
Dincolo de antagonismele comunitare ce sunt orchestrate abil
de la Bruxelles, merită să ne amintim că UE este complice la
moartea a 1,5 milioane de irakieni și a 40 de mii de afgani,
întrucât toate statele membre ale Uniunii Europene s-au aliat
politicii criminale a Statelor Unite pentru invadarea
„preventivă“ a Irakului, și respectiv a Afganistanului, sub falsul
pretext al „armelor de distrugere în masă“, inexistente de altfel,
și totodată sub pretextul „războiului împotriva terorismului“.
În cele din urmă, istoria ne învață şi totodată ne arată că ceea ce
provoacă războiul este, în realitate, construirea insidioasă a unui
imperiu în genul UE, și nu efortul de a păstra identitatea
statelor-națiunii. Istoricul Thierry Baudet, doctor la Facultatea
de Drept din Leyda, explică faptul că „nu naționalismul
conduce la război, ci mai ales ambiția de a obliga diferitele
popoare să se integreze într-o astfel de schemă conduce apoi la
război. Dacă ar fi necesar să rezumăm, s-ar putea spune că, de
fapt, construcția europeană aberantă conduce la război.“
Toate acestea ne atrag atenția asupra faptului că fascismul și
nazismul erau ambele axate pe construcția europeană. Începând
din 1933, Mussolini își exprima deja convingerea că „Europa
va putea să-și exercite din nou puterea asupra lumii, dacă va
reuși să instaureze cât mai repede o anumită unitate politică.“
În studiul său de referință, ce este intitulat „Nations and States“
(1977), istoricul Hugh Seton-Watson de la Universitatea din
Oxford concluzionează că, de fapt, intențiile ascunse ale lui
Hitler nu se limitau la ceea ce am putea descrie ca fiind
naționalismul german. Obiectivul acestuia (al lui Hitler) era de a
cuceri întreaga Europă și de a supune, de asemenea, teritorii din
apropierea Europei. Mussolini dorea, la rândul său, să fondeze
un nou imperiu roman în jurul Mării Mediterane, iar japonezii
doreau să instaureze o mare sferă de co-prosperitate în Asia
orientală.
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Referitor la „părinții
ții fondatori ai Europei“, Robert Schuman și
Jean Monnet, Thierry Baudet
det a scris că primul a fost secretar de
stat în regimul de la Vichy până pe 17 iulie 1940. În ceea ce
ce-l
privește
ște pe al doilea, acesta a lucrat la împiedicarea difuzării la
radio a buletinelor cotidiene de informare ale Generalului de
Gaulle.
„Oprimarea ce a fost exercitată de către regimul centralizator
generează apoi tensiuni“,
“, afirmă în continuare istoricul Thierry
Baudet. „Una dintre principalele lecții ce ne-au
au fost aduse de
Primul Război Mondial a fost principiul autodeterminării, ce a
fost propagat de președintele
ședintele american Woodrow Wilson.
Acesta a fost un principiu care pleda pentru respectarea
diferitelor naționalități,
ționalități, în loc să dorească să le dizolve sau să
le integreze într-un
un ansamblu mai mare. Dacă mergem mai
adânc în istorie, ne dăm seama – o dată
ată în plus – că nu
naționalismul,
ționalismul, ci imperialismul și dorința aberantă de unificare
europeană au condus apoi la război. Să luăm drept exemplu
războaiele napoleoniene. Napoleon dorea, pentru ceea ce el
numea bunăstarea Europei, să instaureze acelea
aceleași principii
peste tot: un cod european, o înaltă curte de justi
justiție europeană,
o monedă comună, aceleași
și unități de măsură, aceleași legi
ș.a.m.d. Napoleon chiar se aștepta ca întreaga Europă să
devină rapid o unică și singură națiune. Ideea că naționalismul
conduce până la urmă la război și că unificarea europeană
conduce la pace este, așadar,
șadar, falsă. Așa cum de altfel ne putem
aștepta,
ștepta, dorința îndârjită de a unifica Europa din punct de
vedere politic generează în continuare, mai ales în prezent,
multe tensiuni foarte
rte puternice. În aproape toate statele
europene se poate vedea cum oamenii încep deja să se
răzvrătească. În Europa de Nord, neîncrederea fa
față de Sud se
accentuează din ce în ce mai mult, reciproca fiind, de
asemenea, valabilă. Aici nu mai este deloc vorb
vorba de
naționalism,
ționalism, căci este evident că sursa de conflict este
actualmente proiectul european.“
În final, istoricul respectiv preconizează o „Europă fără un
regim centralizator, o Europă de state-națiuni
țiuni care cooperează
în mod armonios şi înţelept între ele și cărora nu le este deloc
teamă de diferențele
țele naționale ce sunt inerente. Trebuie tocmai
de aceea să fie reconferită statelor autoritatea şi autonomia cu
privire la frontierele naționale
ționale pentru ca aceste state să poată
ele însele să hotărască pe cine vorr să lase să intre pe teritoriul
lor. Aceste state vor trebui să opteze în interesul lor economic,
pentru un regim suplu şi adecvat care va avea în vedere
acordarea vizelor, păstrându-și
și totodată pe deplin controlul
asupra criminalității și asupra imigrației.
ei. Moneda euro este
stringent necesar să fie dizolvată, pentru ca statele să poată din
nou să respire pe plan monetar și să decidă singure care sunt
dobânzile pe care le practică, în funcție
ție de orientări și în
funcţie de conjuncturile locale. Este stringent
nt necesar să fie
eliminată în mare parte această aberantă «armonizare», ce
urmărește,
ște, de fapt, să neutralizeze în mod silnic diversitatea“.
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Dr. Constantin Dulcan: Avem nevoie de
bucurie ca de pâinea cea zilnică
Dia Radu
“Gândul, cea mai puternică forţă din Univers”
– În “Inteligenţa materiei”, prima dvs. carte, aţi demonstrat cu
argumente ştiinţifice că, dincolo de toate lucrurile vizibile,
concrete, există un câmp de energie şi lumină, coordonat de o
minte inteligentă. Cu alte cuvinte, că nu suntem singuri în
univers, că Dumnezeu chiar există. V-a
V afectat certitudinea
aceasta modul în care vă trăiţi viaţa de zi cu zi?

– Odată ce am înţeles că, de fapt, noi ne creăm
creă propria realitate,
felul în care priveam lumea s-aa schimbat. Descoperirile
Descope
fizicii
cuantice au arătat că mintea noastră e cea care face să colap
colapseze
undele de energie şi le transformă
formă în particule,
parti
adică în materie.
A gândi înseamnă a transforma nevăzu
nevăzutul în văzut. Gândul e
creator, e cea mai puternică
nică forţă din uni
univers. Iar Dumnezeu nea dat puterea
terea ca, din milioanele de reali
realităţi posibile, care există
în stare latentă, să aducem pe pământ,
nt, cu gândurile
gân
noastre, doar
una. Pe cea care seamănă cel mai mult cu gândurile noastre.
– Vreţi să spuneţi că ceea ce ni se întâmplă e oglinda a ceea ce
gândim şi simţim?
– Exact. Când făceam cercetări
tări pentru prima mea carte, am
ajuns la concluzia că celulele au inteligenţa lor. Şi m
m-am speriat.
Celulele reacţionau la gândurile şi sentimentele celui în cauză.
S-a făcut şi un experiment
ment în Occident, cu un eşantion de ADN,
recoltat de la un individ şi dus la 1000 de km distanţă, într-un
într
laborator. Persoana
ana în cauză a fost pusă să privească un film
frumos, cu imagini
gini minunate, care stârneau bucurie. În acelaşi
timp, la 1000 de km distanţă, măsurătorile
surătorile arătau cum spi
spirala de
ADN se relaxează. Când imaginile au fost schimbate
schim
cu un film
de groază, ADN-ul
ul a început, brusc, să se restrângă, contrac
contractându-se. Aflând asta, m-aa chinuit o întrebare: cum ştie corpul
nostru ce e rău şi ce e bine? Dacă organismul
organis
nostru
reacţionează pozitiv la bine şi negativ la rău, nu există decât o
singură mare concluzie.
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seara. Dar când simt că începe să se aşeze oboseala pe mintea
mea, mă opresc şi aplic câteva tehnici de relaxare.

Legea binelui
– Care e aceea?

– Ne puteţi da şi nouă un exemplu?
– Înseamnă că universul întreg are ca fundament o lege morală,
legea binelui. Abia acum vă pot răspunde la prima întrebare.
Da, ca să fim fericiţi şi sănătoşi, nu e nevoie decât să ne
construim viaţa după legea aceasta.
– Cu alte cuvinte, un stil de viaţă sănătos începe de la a gândi şi
a făptui binele?
– Când comit un act contrar acestei legi, îmi creez singur
mecanismele biochimice care duc la boală. Cinci minute de
mânie sau suferinţă imobilizează pentru 5, 6 ore celulele
gardian ale sistemului imunitar. Timp de 5-6 ore, organismul
nostru e lipsit de apărare, iar milioanele de celule moarte, viruşi
şi bacterii circulă libere prin organism, se pot localiza undeva şi
declanşa boala.
– Se şi spune în popor că “a murit de inimă rea”. La asta se
referă oare?
– Stresul, care azi a luat proporţii gigantice, ura, mânia,
îndoiala, neîncrederea în ceilalţi, invidia, gelozia provoacă în
corp un pH acid, favorabil bolii. Depresia are şi ea un efect
nociv asupra organismului, nu doar că împiedică vindecarea,
dar poate favoriza debutul altor boli. Dar ştiaţi că şi frica ne face
rău? Este bine cunoscut experimentul lui Avicenna. Într-o cuşcă
s-a pus un miel şi într-o cuşcă alăturată s-a pus un lup. Mielul a
murit în scurt timp de stresul provocat de frică. Orice
dezechilibru emoţional aduce, mai devreme sau mai târziu,
boala.
– Cu emoţiile nu-i de glumit. Cum ne putem proteja?
– Eu am învăţat să le stăpânesc. Încerc să nu mă implic afectiv
intens, să nu mă enervez. Dacă cineva îmi greşeşte, fac un efort
să-l iert, gândindu-mă că poate într-o zi va înţelege şi el ceea ce
înţeleg eu acum. Să iertăm, fiindcă iertarea face ca pH-ul
corpului să vireze spre unul alcalin, favorabil sănătăţii. Sigur că
sunt şi suferinţe care nu pot fi evitate. Dar e important să
rămânem conştienţi că fiecare minut de suferinţă sau stres ia din
viaţa celulei noastre.
“Tratamente” cu flori
– Statisticile arată că stresul profesional e azi una din marile
surse de boală. Munca în exces ameninţă să ne omoare lent.
– Dacă nu ne putem lua mici vacanţe, regulat, să ne luăm măcar
pauze de zece minute, la fiecare oră, în care să ne golim mintea
şi să respirăm adânc. Putem să ne ridicăm de la birou şi să
privim ceva frumos pe fereastră. Sau, în loc să bem trei cafele
cu ochii în computer, să bem un ceai fără să ne gândim la nimic
altceva. Să ne bucurăm de gustul şi aroma lui. Cu timpul, înveţi
să te relaxezi în orice condiţii. Beduinii, de pildă, se odihneau
mergând pe cămile. Şi eu scriu şi citesc de dimineaţa până
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– Toate tehnicile de relaxare se bazează pe respiraţie. Oboseala
vine şi dintr-o lipsă de oxigenare a creierului. Stau câteva
minute cu ochii închişi, încerc să îmi reprezint oboseala ca
senzaţie la nivelul creierului şi apoi, cu fiecare expiraţie
profundă, îmi imaginez că o elimin. Fiecare îşi poate crea
propria lui tehnică. Eu nici pentru durerile de cap nu iau pastile.
Mă relaxez, mă concentrez pe starea de bine şi cald, o trec prin
inimă şi apoi o trimit acolo unde mă doare. Fac asta de câteva
ori şi durerea dispare.
– Să-ţi vizualizezi boala pare o condiţie foarte importantă pentru
vindecare.
– Bernie Siegel, reputat oncolog din SUA, a luat mai mulţi
bolnavi de cancer în ultima fază şi i-a învăţat tehnica imageriei:
de mai multe ori pe zi, trebuia să-şi imagineze că distrug
cancerul din corp cu un foc, cu un animal care-l mănâncă,
fiecare după cum dorea. După şase luni de zile, 40% din ei s-au
vindecat. La testele psihologice, s-a dovedit că cei care s-au vindecat erau cei optimişti, cei care credeau în Dumnezeu şi cei
care erau calmi. Îndoiala este un obstacol în calea oricărui
succes şi mai ales a vindecării.
“Rugăciunea – o realitate fizică”
– Aţi amintit de Dumnezeu. Credinţa e şi ea parte din ecuaţia
stării de bine?
– Rugăciunea e o realitate fizică, e un fel anume de a vorbi cu
universul. Am testat eu însumi asta, de nenumărate ori, şi am
rămas înfiorat văzând că poţi obţine un răspuns. Prin rugăciune,
realitatea din jur se transfigurează, aducem la noi lumina din
univers. Există cazul celebru al neurochirurgului american Eben
Alexander, care, la 54 de ani, a făcut o meningoencefalită
bacteriană gravă. A stat o săptămână în comă, timp în care
foarte multe persoane s-au rugat pentru el. După ce şi-a revenit,
a spus că în tot timpul cât era în comă a văzut în jurul lui siluete
umane care păreau să stea în genunchi şi de la care veneau spre
el valuri de energie. Rugăciunile altora l-au vindecat. Dar şi
propriile noastre rugăciuni ne ajută. Credinţa mobilizează, în
mod cert, întreg sistemul imunitar. Nu spunea Iisus “credinţa ta
te-a vindecat” ?
– Nutriţioniştii pun şi ei pe listă o condiţie a sănătăţii: ce, cum şi
cât mâncăm. Ţineţi cont de ea?
– Eu respect o regulă care se ştie încă de la Hipocrat: să
mănânci fără să satisfaci complet senzaţia de foame!
Adipocitele aşteaptă semnalul că te-ai săturat ca să-şi extragă
din alimente grăsimea. Dacă nu te saturi, nu te îngraşi. Studii de
ultimă oră arată că lungimea telomerilor de la extremităţile
cromozomilor, de care depinde durata vieţii, e influenţată
favorabil de alimentaţia cu puţine calorii. Mănânc legume, icre
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de peşte, iaurt, laptee de soia, pe care îl beau dimineaţa, cu
cereale integrale, mazăre, linte. Mănânc foarte rar carne. Nu
beau, nu fumez, nu consum zahăr. Şi am grijă să ţin, din când în
când, câte o zi de post, în care beau doar ceaiuri şi las
organismul să se refacă. Dar, înainte de orice, am grijă să nu mă
aşez niciodată la masă supărat. Masa ar trebui să fie o
sărbătoare, să fie prilej de bucurie alături de ceilalţi. Sigur că azi
nu ne mai potrivim toţi la masă, dar atunci când pre
preparăm ceva
de mâncare, s-o facem cu drag.
g. Gândurile gospodinei trec şi
şi-n
bucatele pe care le găteşte.
– Din tot ce aţi spus, trag o concluzie: cele mai bune
medicamente ne sunt, de fapt, la îndemână.
– Aşa e. Dumnezeu ne-aa dat deja totul. Dacă vrem să rămânem
sănătoşi şi fericiţi, e suficient să păstrăm în minte câteva lucruri:
să mâncăm sănătos, fără să ne îmbuibăm, să facem mişcare, să
ne odihnim corect, să fim optimişti şi plini de speranţă. Să fim
perseverenţi
renţi cu pasiunile noastre, să ne antrenăm intelectual şi
să ne ferim de rutină. Să facem
cem constant schimbări în viaţa
noastră. Şi să nu uităm că trebuie să păstrăm în permanenţă un
echilibru între energia consumată prin efort şi energia obţinută
prin odihnă şi activităţi care ne fortifică. Gândurile rele ne iau
din viaţă, bucuriile ne dau viaţă. Să căutăm bucuria, avem ne
nevoie de ea ca de pâinea noastră zilnică. Chiar dacă, uneori, nn-o
putem avea decât în imaginaţie. (www.formula-as.ro
as.ro)

Vei descoperi o nouă stare de spirit în doar
zece zile de regim
Monica DASCĂLU – București
Unii oameni ţin post înainte de Paște pentru că sunt
foarte credincioşi, pentru a intra în spiritul Sărbătorilor sau
pentru că aşa e tradiţia. Alţii preferă să ţină o cură de slăbi
slăbire
„preventivă” în ideea că de sărbători vor mânca prea mult. O
alternativă la toate acestea o reprezintă un regim alimentar yang
cu efecte garantate: regimul Oshawa. Durează numai zece zile
şi te face să te simţi purificat şi renăscut.
Un regim yang purificator
icator care reprezintă totodată o inedită
asceză „alimentară” poate fi o modalitate eficientă de a ne
pregăti pentruu perioada sărbătorilor de primăvară.
primăvară Acest regim
are efecte vizibile: vom arăta mai bine şi ne vom simţi mai bine
încă din primele zile. Conştientizând
ştientizând efectele excelente asupra
sănătăţii şi psihicului nostru, vom fi capabili să ţinem acest
regim fără prea mare efort, adică fără a fi „frustraţi” şi a ne
gândi obsesiv la alte feluri de mâncare.
Regimul Oshawa
Fiecare aliment are un specific energetic
rgetic (cele două polarităţi
sunt numite yin şi yang în tradiţia chineză), astfel că alimentele
pe care le consumăm aduc în fiinţa noastră un aport de energie
yin, respectiv yang, în funcţie de specificul lor. Aşa
Aşa-numitul
„regim Oshawa” este un regim foartee simplu – ceea ce nu
înseamnă neaparăt că este foarte uşor de ţinut – în care se
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consumă numai cereale yang timp de zece zile
zile. Aceste
cereale sunt grâul, orezul, hrişca şi meiul.
Cele patru cereale – orezul, grâul, hrişca şi meiul – pot fi fierte,
prăjite,, muiate în apă sau coapte (seminţe întregi sau măcinate),
dar nu germinate, deoarece aceasta le modifică polaritatea.
Putem chiar să facem „pâine” folosind grâu, orez şi/sau hrişcă
măcinate. Singurul adaos alimentar este sarea; nu vom folosi
niciun alt condiment.
ndiment. Înafară de acestea, putem să bem apă, iar
dacă urmăm un anumit tratament naturist cu plante de leac este
permis să îl continuăm în timpul regimului.
Efecte
Majoritatea oamenilor se confruntă la ora actuală cu un exces de
energie de tip yin, datorită
ită stilului de viaţă şi alimentaţiei
dezechilibrate. Regimul Oshawa amplifică energia de tip yang,
generând prin aceasta o stare de echilibru şi forţă pe care o vom
resimţi la toate nivelurile.
Mulţi dintre cei care ţin acest regim observă faptul că au nevoie
ne
de mai puţine ore de somn şi se odihnesc mult mai bine. De
asemenea, apare o stare de energizare armonioasă, ne simţim
trupul mai puternic şi (în mod obiectiv) mai flexibil.
Un alt efect important este acela de purificare. Vom remarca
faptul că avem pielea mai curată şi ochii mai luminoşi, iar
eventualele mirosuri neplăcute ale trupului şi transpiraţiei vor fi
mult diminuate. Pe lângă aceasta, purificarea ne va face să ne
simţim foarte relaxaţi şi vom simţi că avem mintea mult mai
limpede. Vom descoperi
ri o excelentă stare de spirit, tonică şi
optimistă.
Unii preferă să ţină periodic regimul Oshawa deoarece efectele
la nivel mental sunt obiective: mult mai puţine gânduri parazite,
capacitate de interiorizare mult mai bună, stabilitate – altfel
spus, toatee condiţiile pentru a realiza meditaţii excelente
e
şi alte
tehnici dificile. El este foarte util şi pentru dezvoltarea voinţei şi
autocontrolului, inclusiv în ceea ce priveşte continenţa sexuală.
Regimul Oshawa elimină din fiinţă inerţia care ne predispune la
lene, indolenţă, ne dă o stare de greutate şi ne face să ne simţim
obosiţi. Cei care se confruntă cu astfel de tendinţe (lene
(lene,
oboseală, lâncezeală, amânare etc.) au mare nevoie de acest
regim şi vor beneficia din plin de efectele sale dacă îl vor ţine
de cel puţin 3-4 ori pe an.
Din punct de vedere al sănătăţii efectele sunt notabile, acest
regim fiind recomandat în tratarea pe cale naturală a multor
afecţiuni (dacă vă interesează o astfel de terapie pentru afecţiuni
serioase consultaţi un medic specialist
ist care să cunoască atât
aspectele medicale, dar şi valenţele regimului Oshawa).
Câteva sfaturi
♦ Mâncaţi variat – mai ales dacă ţineţi periodic acest regim,
includeţi toate cele patru cereale şi nu vă limitaţi doar la una sau
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două dintre ele. La ora actuală
ală se găsesc în comerţ mai multe
sortimente de orez şi de hrişcă din care puteţi alege ce vă place
mai mult.
♦ Dacă regimul vi se pare monoton, puneţi-vă
vă imaginaţia la
treabă şi experimentaţi diferite combinaţii ale celor patru
cereale. Veţi fi uimiţi câtee posibilităţi de a găti aceste patru
cereale există! Oricum, nu sunteţi singurii care vv-aţi pus această
problemă.
♦ Urmăriţi să aveţi întotdeauna mâncare pregătită ca să nu fiţi
tentaţi să mâncaţi, de foame, altceva.
♦ Nu vă înfometaţi! Aceasta nu este o cură de slăbire, ci un
regim de purificare şi solarizare. Mâncaţi înainte să vi se facă
foame, ca să nu aveţi motive să poftiţi şi să fantazaţi asupra
altor feluri de mâncare.
♦ Majoritatea celor care ţin acest regim slăbesc puţin în timpul
lui – dacă vă interesează
nteresează acest efect urmăriţi să consumaţi orez
integral şi nu orez alb. În plus, ar merita să ţineţi un regim pe
lună timp de cel puţin un an.
♦ Dacă nu vreţi să pierdeţi deloc din greutate, aveţi grijă să
mâncaţi suficient de mult.
♦ Beţi cât mai multă apă.
Puteţi ţine regimul Oshawa oricând doriţi şi vă simţiti
pregătiţi pentru aceasta.

Cum să înţelegem a cincea Dimensiune

Dacă lumea ar fi o hologramă 3D sau o iluzie, noi nu suntem cu
adevărat angajaţi
ajaţi în această lume dimensională, ci mai degrabă
suntem suprapuşi în această lume ca o umbră. Dacă luăm
fiecare dimensiune ca o umbră, ce se întâmplă atunci când
lumina va străluci peste noi? Ştiinţa spune că lumina există în
două stări simultan: undele electromagnetice şi fluxurile liniare
de particule numite fotoni. Lumina nu este nimic mai mult decât
o frecvenţă electromagnetică (dimensiune), care interacţionează
temporar cu o altă dimensiune şi este motivul prin care poate
avea simultan două stări. De fapt lumina poate exista în acelaşi
timp în toate dimensiunile; Cu toate acestea, acest lucru nu
poate fi încă dovedit. Ceea ce experimentăm ca şi lumină este
rezultatul acestor stări energetice. La fel ca toate cele trei
dimensiuni existente în acelaşi punct
unct în spaţiu, se creează mai
multe dimensiuni ale luminii. Ca şi experienţa umană, lumina
pe care o cunoaştem nu este nimic mai mult decât o difracţiune
a acestei compoziţii. Iluminarea noastră în această privinţă este
doar un bob de nisip din galaxie. Cee se întâmplă atunci când
sistemul nostru de convingeri este lovit atât de tare încât sparge
bobul de nisip şi rearanjează structura atomică
atomică?
Dualitatea
Călătoria sufletului nostru este percepută de o construcţie a trei
dimensiuni şi este limitată de întuneric
uneric şi lumină. În partea
galaxiei în care sunteţi există dualitate. Chiar şi natura fiinţei
tale este în dualitate. Tu exişti,, dar nu exişti. Sufletul tău există
dar nu se poate vedea. Centrul acestei galaxi o numi
numim soarele
central, este o stea binară care
are este compusă din două părţi.
Există câteva legi fundamentale
ntale care definesc realitatea noastră
şi acest lucru numai în primele trei dimensiuni. Ajungând la
dimensiuni mai mari, nu toate legile fizicii se aplică.
Primele Şase Dimensiuni

Realitatea din dimensiunea a 5-aa devine o frecvenţă la
care umanitatea creşte în fiecare zi. Obiectivele noastre
turistice,
istice, mirosurile, gusturile se tot schimba pe măsură ce
ne ridicăm vibraţia pentru a se potrivi cu a 5-aa dimensiune
dimensiune.

S

tările sporite de conştientizare, compasiunea şi toate
cunoştinţele noastre încep să înflorească. Când sistemele
noastre senzoriale se aliniază la frecvenţe mai mari, ne
vom câştiga gradul de conştientizare a mu
multitudinii de
dimensiuni. Pentru a fi legaţi de dimensiunea a 55-a, ni se va
permite abilitatea de la egal la egal în acea dimensiune. Asta nu
înseamnă că tu vei trăi în acea dimensiune;
siune; doar gândurile tale
cred că tu "trăieşti" în acea dimensiune. Să luăm o scurtă
descriere pentru a putea înţelege cum să ajungem în a 5-a
5
dimensiune.
Dimensionarea Luminii
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Fiecare dimensiune
ne există pentru un motiv diferit şi nu sunt
două la fel. Este speculat că există un număr infinit de
dimensiuni într-un
un vid numit spaţiu. Acestea au propriile reguli
şi sunt super-autostrăzi
zi pentru energie, în timp ce altele sunt
construite pentru a avea o experienţă. Oricare ar fi motivul
dimensiunii, este dincolo de perceperea noastră de înţelegere.
Vă voi descrie şi analiza primele cinci dimensiuni care există în
această hologramă.
În Dimensiunea zero sau nulă există o gâtuire a energiei.
Aceasta este doar un punct în spaţiu fără nici o masă. Ea există
mai mult pentru a fi un marker pentru următoarele dimensiuni.
Fără dimensiunea zero nu poate exista nici o hologramă. În
numerologie, numărul 0 este un suport de spaţiu.
Prima dimensiune este destul de liniara în design, deoarece nu
există nici o altă dimensiune de cea nulă. În cazul în care
dimensiunea zero este un punct în spaţiu, prima dimensiune este
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un plan la fel de mare ca acel punct. Acest plan va rămâne în
aceeaşi linearitate cu percepţia ta, indiferent cât de mult încerci
tu să înţelegi din ea, deoarece ea nu poate arăta mai mult.
Acesta nu poate fi mai mult decât un singur plan pentru că este
ceea ce este. În numerologie 1 este un nou început.
Acum începe să devină interesant pentru noi şi un plus faţă de
dimensiuni. Nouă dimensiune, cea de a doua dimensiune care
adăugă o lăţime pe planul singular al primei dimensiuni. În cele
din urmă aceasta oferă posibilitatea de a crea adâncimea şi
substanţa concretă a modului în care percepem. Cu primele
două dimensiuni (plus dimensiunea nulă), vom vedea a doua
dimensiune ca pe ceva similar cu un panou de hârtie. Când ne
uităm la o bucată de hârtie dintr-o parte, devine solidă şi arată
ca o linie. Când hârtia este oglindită pe suprafaţa sa de scris, o
să vedem o zonă mare, dar nu şi conceptul dincolo de lungime
şi lăţime. Numai în a 3-a dimensiune putem realiza abundenta
celor trei. În numerologie 2 este dualitatea umanităţii vs
divinitate.
A treia dimensiune este una care dă înălţimea lungimii şi
lăţimii, fiind ultimul pas necesar pentru a creea o zonă care
poate avea masă (va avea masa numai dacă se poate). Acceptăm
a treia dimensiune ca ceva care este. Am venit pe pământ cu o
percepţie completă pentru a avea primele 3 dimensiuni activate
şi deschise. Cea de a treia devine un gând solidificat. A 3-a
dimensiune face că totul să fie mai solidificat şi vibraţie mai
scăzută. Cu cât vibrația este mai scăzută, cu atât mai mult
gândurile noastre percep această structură solidă. Toate aceste
vibraţii mai mici ajuta la formarea dualismului din formă
umană. Dacă te uiţi la lumină, aceasta este o frecvenţă care
vibrează atât de puternic încât ea nu are nici o structură, dar
există.
Cele trei dimensiuni ne oferă o experienţă pe pământ fără a
relaţiona cu spiritul care vine în următoarele două dimensiuni.
În numerologie 3 este un număr catalizator. Este greu pentru noi
să înţelegem schimbarea cuantică, care are loc în a patra
dimensiune fiind considerată un loc de transferare a energiei. Ea
permite să existe mai multe dualităţi aşa că dacă ne uităm din a
treia dimensiune nu are nici un sens. A patra dimensiune are
obiectiv să creeze spaţiu pentru următoarele şapte dimensiuni.
Ea ancorează toate energiile de pe planetă şi stabileşte condiţiile
de existenţă ale omului. A patra dimensiune ne pregăteşte
pentru a lucra cu dimensiuni mai mari şi ne permite să fim pe
această planetă, indiferent de energia pe care dorim să o
utilizăm. Este considerată o dimensiune pod. De la început am
menţionat că multe dintre dimensiuni sunt pentru a transfera
energia, iar această dimensiune face numai acest lucru. A patra
dimensiune este un mediu de comunicare cu frecvenţele înalte
ale luminii. Aceasta permite comunicarea cu planeta pământ,
spirite şi orice altă fiinţă de lumină că maeştrii înalţi.
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Amintiţi-vă că maeştrii înălţaţi au împărtăşit a treia dimensiune
până când ei s-au înălţat la o dimensiune mai mare, ei se afla în
a treia dimensiune dar vibrează la o dimensiune mai mare, astfel
că nu îi putem vedea ci numai să îi simţim. Văzul este senzorul
celei de a 3-a dimensiune. Cei care spun că văd dimensiuni mai
mari, fac acest lucru prin glanda pineală şi chakre.
A parta dimensiune este tărâmul şi podul pentru dimensiuni mai
mari. Acest pod ne permite direcţionarea energiei din
dimensiunea a 7-a-12-a. În numerologie 4 este energia planetei
pământ, lumea fizică şi lucrurilor bazate pe structura.
A 5-a dimensiune schimbă complet atribuţiile planetei pământ
şi umanităţii. Când aceasta este completă, va mai fi nevoie de
puţină învăţare ca să ajungem complet treziţi şi să ne amintim
tot ce am făcut. Ne simţim şi suntem o parte din Akasha, astfel
încât lectile 3D nu se aplică. Cu stăpânirea de sine, vine
înţelepciunea şi cunoştinţele necesare pentru a aplica
manifestarea într-un mod plin de iubire. Holograma de
dimensiuni mai mici nu are nici o tragere. Absolvind în a 5-a
dimensiune, devenim una cu energia. În numerologie numărul 5
este schimbarea.
Evoluţia prin Frecvență
Când ne ridicăm vibraţia, îi vom spune spiritului că am evoluat
şi suntem pregătiţi să primim mai multă lumină. Când lucrăm în
primele trei dimensiuni, putem trimite numai informaţii către
spirit şi nu primim înapoi - acesta este modul în care
funcționează voalul şi a fost realizat prin magnetism şi intenţie.
Lumina ta a fost utilizată în crearea acestui voal. Tu şi miliarde
de fiinţe aţi venit împreună şi aţi creat acest câmp magnetic şi
dinamica necesară pentru a împărtăşi Gaia. Ai decis să îţi
păstrezi ADN-ul tău în două stări separate. Este uşor de a lua
ADN-ul şi să separi cele 12 straturi atunci când foloseşti
magnetismul şi intenţia. Partea cea mai grea este să înţelegi că
există 12 straturi. Dimensiunile, lumină, planetele, totul este aici
pentru a ne ajuta să avem această experienţă. Nu avem nevoie
să etichetăm toate punctele caracteristice sau să încercăm să
formăm totul - noi nu putem când venim dintr-o perspectivă 3D.
Ce putem face este să lucrăm la lecţii şi să venim dintr-un loc
plin de iubire şi compasiune. Viaţa şi dimensiunile aşa cum le
înţelegem sunt o oglindă pentru experienţa noastră personală.
Nu există două amprente digitale, dimensiuni sau experienţe la
fel. Bucuraţi-vă de plimbare ştiind că sunt multe părţi din voi
sunt în mai multe dimensiuni şi fac acelaşi lucru.
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Realitatea de necontestat a Divinului
Divi
din
perspectiva omului şi a ştiinţei
Ovidiu Buruiană – Bucure
București
Pentru a putea deschide subiectul valorilor umane si
mai ales al valorilor arhetipale umane, trebuie să analizăm
puțin realitatea Divinului
lui şi ceea ce reprezintă Divinitatea
pentru umanitate.
cest subiect nu este deloc simplu, cum ar putea să pară
la prima vedere, căci indiferent ce atitudine vom lua,
intrăm implicit în conflict cu o altă părere opusă sau cel
puţin diferită. Şi oare cum am putea noi să ne punem de acord,
când inseşi instituţiile religioase au, de sute şi sute de ani,
discuţii interminabile şi schismatice, nepunându
nepunându-se de acord
nici până în ziua de azi?
Subiectul dezbaterii noastre este chiar mai tranşant decât o
simplă punere de acord asupra unor detalii sau dogme, pentru că
noi discutăm aici despre realitatea incontestabilă a manifestării
lui DUMNEZEU. De ce este tranşantă această discuţie? Pentru
că societatea modernă oferă tot mai des modele şi tiparuri care
pur şi simplu
mplu ignoră realitatea lui DUMNEZEU, determinând în
omul contemporan, încă din timpul copilăriei, comportamente şi
obieceiuri atee sau mai rău, demoniace şi satanice. Vom vedea
în decursul expunerilor din
in aceast articol
articol, cum aceste
comportamente şi obiceiuri
ri nu doar că neagă existenţa
Divinului, neţinând cont de o dezvoltare firească şi armonioasă
în raport cu scopul existenţei noastre, ci chiar sunt profund
antisociale, antiumane şi, în ultimă intanţă, determină
autodistrugerea fiecăruia dintre cei care sunt
nt tributari acestui
mod de gândire defectuos.
Pentru a înţelege mai clar aceste concepte, ne putem folosi nu
doar de religie, practicată adeseori cu un dogmatism feroce de
către aşa-zişii
zişii oameni de bine, ci chiar de ştiinţă, tot mai
maleabilă în ultimul timp vizavi de conceptele universal
valabile ale religiilor autentice. Deja, cercetările actuale în
domeniul noilor forme de energie, încep să explice ştiinţific
telepatia, percepţia extrasenzorială, vindecarea sp
spirituală
spontană, clarviziunea etc. Fizica secolului XX (relativitatea,
cuantica şi cibernetica) are ca noutate faptul că tratează materia
din punct de vedere spiritual. Mulţi cercetători, printre care şi
dr. Abraham Hoffer şi dr. Harold Kelen de la Universitatea din
Saskatchwan (Canada), au măsurat
at şi au pus în evidenţă
existenţa câmpurilor energetice umane (aura corpului uman).
Această bionenergie, denumită de oamenii de ştiinţă şi energie
bioplasmatică, poate fi vizualizată de orice fiinţă umană cu
ajutorul fotografiilor Kirlian.
Cleve Backster,, cel care în anul 1965 a pus bazele Fundaţiei de
Cercetări Backster, afirmă: „În fiecare celulă se găseşte un fel
de conştiinţă ancestrală. Câmpul energetic posedă o natură
universală, căci îl au toate fiinţele vii.” Bioenergia a fost
cunoscută încă din antichitate.
ntichitate. Chinezii spuneau că omul este în
legătură cu energia vieţii ce umple tot Universul. Rezultatele
obţinute în urma experienţelor întreprinse în microfizică au ca
efect schimbarea totală a modului de a privi Universul.
Din cercetările făcute în profunzimile
rofunzimile materiei se poate constata
că soliditatea sa este foarte precară, ca de asemenea şi aceea a
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teoriilor care se bazează exclusiv pe ea. Dacă se ţine seama de
spaţiile imense care există între nucleul atomului şi electronii ce
gravitează în jurul său, la o ultimă analiză se poate spune că
materia se reduce la ceva solid care este puţin şi foarte mult vid
(foarte multe goluri). Impresia de soliditate a materiei se
datorează vitezei extraordinar de mari a particulelor sale, astfel
încât ceea ce vedem şi pipăim noi nu este decât o iluzie şi nu
realitatea. Această afirmaţie a fizicienilor occidentali se apropie
de milenara concepţie hindusă, potrivit căreia întregul univers
material este MAYA, o mare iluzie, un spectacol magic. În
acest context, ne aparee mult mai clar faptul că lumea exterioară
este o creaţie a Conştiinţei Cosmice, toate lucrurile din Univers,
conform lui James Jeans, fiind puncte de întâlnire, sisteme de
evenimente amestecate laolaltă şi nu un univers constituit din
bucăţi de materie solidă.
lidă. De la această concepţie nu mai este de
făcut decât un pas pentru a intra în filozofia lui Berkley pentru
care lumea exterioară este o creaţie a Conştiinţei Cosmice şi nu
există în afara conştiinţei noastre.
Marele fizician american Heinz Pagels expr
exprimă punctul de
vedere al celor mai mulţi dintre fizicieni: „Eu cred că Universul
este un mesaj redactat într-un
un cod secret, un cod cosmic, şi că
datoria omului constă tocmai în descifrarea acestui cod”. În
acelaşi sens, Teilhard de Chardin scria: „În fieca
fiecare părticică, în
fiecare moleculă, în fiecare atom, în fiecare celulă a materiei,
trăiesc ascunse şi lucrează fără ştirea nimănui omniscienţa
Eternului şi omniprezenţa Conştiinţei Cosmice”.
Fizica cuantică demonstrează că natura este un ansamblu
indivizibil,
il, unde totul este în relaţie: totalitatea Universului
apare prezentă oricând şi oriunde. În această privinţă există un
exemplu frapant: cel al hologramei. Astfel, dacă se rupe o
bucată dintr-un
un negativ holografic pentru a-l
a pune sub un
proiector laser, nuu se va obţine o parte a „imaginii”, ci imaginea
întreagă. De aici rezultă că imaginea întreagă a fost înregistrată
pretutindeni pe placa holografică, în aşa fel încât fiecare
„părticică” a plăcii (negativul holografic) reflectă totalitatea.
Pentru David Bohm, holograma pre-zintă
zintă o analogie frapantă cu
ordinea globală şi indivizibilă a Universului. Jean Guitton trage
următoarea concluzie: „Cam în felul în care placa holografică
conţine totul în fiecare parte, tot astfel fiecare existenţă umană
este chipul Conştiinţei Cosmice”.
Albert Einstein afirma: „Emoţia magnifică şi cea mai profundă
pe care noi o putem resimţi este starea inefabilă a misterului,
acolo există germenele oricărei ştiinţe veritabile. Acela căruia
această emoţie îi este străină, care nu ştie să se scufunde pierdut
în sine de extaz, lăsându-se
se cuprins de admiraţie, este deja un
om mort. A şti că ceea ce este enigmatic şi de nepătruns există
totuşi, manifestându-se
se ca cea mai înaltă înţelepciune şi cea mai
radioasă frumuseţe pe care facultăţile noastre obtuze nu o
percep decât sub o formă primitivă – această certitudine, acest
sentiment îmbătător este în centrul oricărei stări sublime
veritabile. Experimentarea profundă şi intimă a sublimului
infinit cosmic este cea mai puternică şi cea mai stră
străveche sursă
a cercetării ştiinţifice.
Trăirea mea cea mai elevată constă dintr
dintr-o umilă admiraţie
transfiguratoare a Spiritului Superior fără margini care se
dezvăluie în infimele detalii pe care pot să le perceapă fragilele
şi slabele noastre spirite. Această
astă convingere de ordin profund
emoţional pe care o am despre prezenţa unei puteri raţionale
superioare, dezvăluită de incomprehensibilul nostru Univers,
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este aceea ce formează ideea mea de DUMNEZEU sau
Conştiinţă Cosmică.”
Dovezi strict matematice ale existenței lui DUMNEZEU
În luna martie 2008, Michael Heller, profesor de filozofie şi
preot polonez, a câştigat Premiul Templeton, cea mai
substanțială distincţie academică din lume, pentru lucrarea prin
care demonstrează cum poate fi dovedită existenţa lui
DUMNEZEU cu ajutorul matematicii, informeaza The Times.
Teoria cosmologului în vârstă de 72 de ani, specializat și în
matematică și metafizică, nu oferă atât dovezi ale existenţei lui
DUMNEZEU, cât introduce indoieli asupra existenţei materiale
a lumii.
Lucrarea profesorului Heller se concentrează pe căutarea unei
teorii fundamentale a creaţiei. În cercetarea sa sunt incluse
elemente de fizică cuantică, cosmologie şi matematică pură,
între care şi propria versiune a ecuației Heisenberg. Teoriile sale
oferă dovezi circumstanţiale privind existenţa lui DUMNEZEU.
Atât timp cât Universul a avut un început, susţine Heller, putem
presupune că a avut un creator. Însă dacă Universul este cu
adevărat autonom, neavând limită, el nu ar putea avea nici
început, nici sfârșit: el pur şi simplu ar fi. Unde ar fi, atunci, loc
pentru un creator? Profesorul Heller pledeaza împotriva
conceptului newtonian al creaţiei, respectiv împotriva ideii unui
spaţiu şi timp absolut şi a unui DUMNEZEU care creează
energie şi materie în anumite momente. El sugerează ca teologii
Michael Heller moderni să se întoarcă la doctrina tradiţională
potrivit căreia creaţia Universului a fost un act care s-a produs
în afara timpului şi spaţiului.
Profesorul Heller a fost nominalizat pentru Premiul Templeton
de către profesorul Karol Musiol, rectorul unei importante
universitaţi din Cracovia. Acesta a spus despre Heller că: „A
introdus o semnificativă noţiune a teologiei în ştiintă. El a reuşit
să arate că izolarea religiei de viziunea ştiintifică reprezintă o
chestiune defectuoasă, iar eşecul ştiinţei de a recunoaşte alte căi
de înţelegere este orbire.”
Spiritul ştiinţific, între evidenţă şi negare
Este real faptul că nu toate domeniile ştiinţifice şi toţi oamenii
de ştiinţă au aceeiaşi deschidere faţă de misterul Conştiinţei ce
se află dincolo de toate fenomenele naturii fizice. Eminenţi
oameni de ştiinţă au declarat nu o dată că nu este de demnitatea
lor să examineze fenomenele parapsihologice, pentru că, de
altfel, aceste fenomene, după opinia lor, nu există. Desigur, nu
cu asemenea metode şi atitudini au fost realizate descoperirile
ştiinţifice. Experienţa ilustrează din plin faptul că adeseori, când
savanţii au demonstrat imposibilitatea producerii unui fenomen,
tehnicienii au fost după aceea capabili să-l realizeze în mod
practic.
Să cităm doar două exemple semnificative în acest sens.
La sfârşitul secolului al XIX – lea savantul american Simon
Newcomb demonstra matematic într-o manieră convingătoare
că avioanele nu pot niciodată zbura. El a reuşit chiar să-l
determine pe un coleg de-al său, profesorul Langley, să-şi
întrerupă toate cercetările asupra zborului obiectelor mai grele
decât aerul. Câţiva ani mai târziu însă, doi tehnicieni – fraţii
Wright – reuşeau să pună în funcţiune un aparat de zbor.
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Iată un alt exemplu şi mai frapant. În jurul anului 1920 savanţii
au reuşit să demonstreze, tot matematic, că undele scurte –
având o lungime între 10 şi 50 de metri – nu se pot propaga
decât la distanţe foarte mici. Această bandă de lungime de undă
a fost deci considerată de ei ca fiind inutilizabilă. Radioamatorii
care au folosit însă această bandă de emisie-recepţie au reuşit să
comunice la distanţe enorme cu ajutorul unor energii foarte
mici, cum ar fi energia dezvoltată de o lanternă de buzunar. În
faţa evidenţei zdrobitoare, savanţii au fost obligaţi să cedeze şi,
umiliţi, au început să caute erorile strecurate în teoriile lor. Aşa
s-au născut radioul, televiziunea şi alte multiple aplicaţii ale
undelor scurte.
Refuzul dintotdeauna al lumii ştiinţifice de a accepta sau de a
studia fenomenele misterioase ori inedite nu se limitează doar la
farfuriile zburătoare sau la parapsihologie, ci se extinde aproape
la orice idee originală. Domeniile care în prezent sunt în mod
grav atinse de acest straniu refuz se referă la:
· natura gravitaţiei;
· circulaţia sevei prin plante ;
· meteoriţii lenţi;
· forma şi natura Universului;
· transmutaţia biologic.
Natura gravitaţiei: este un fapt acceptat în principiu că natura
gravitaţiei nu poate fi explicată decât printr-o reprezentare pur
formală ce este bazată pe teoria relativităţii. Singurele cercetări
independente în privinţa gravitaţiei au fost realizate într-un
institut privat condus de un american, Roger Babson şi de un
rus D.D. Ivanneuho şi urmăresc în special producerea unei
energii a contra-gravitaţiei care să neutralizeze gravitaţia.
Circulaţia sevei prin plante: explicaţia clasică ce este legată de
presiunea osmotică care determină această circulaţie este în
mod vădit depăşită.
Dacă știința a admis la ora actuală existenţa meteoriţilor rapizi,
în ceea ce priveşte meteoriţii lenţi nu se realizează încă faptul că
este perfect natural ca pietrele extrem de poroase să aibă un
coeficient de frecare cu aerul foarte mare şi atunci timpul lor de
cădere să fie mult mărit.
Deşi descoperită ştiinţific în urmă cu 40 (!) de ani de către
Louis Kervran (1965-68), transmutaţia biologică, cu alte
cuvinte posibilitatea organismelor vii de a transforma un
element chimic într-altul la temperaturi joase (în interiorul
corpului), ar fi putut reprezenta cea mai valoroasă cucerire
ştiinţifică a secolului nostru. Cu toate acestea ea a rămas
deocamdată aproape ignorată, consecinţele uriaşe şi aplicaţiile
sale multiple fiind în mare măsură uitate.
Desigur, noi nu putem crede orice. Abuzul de credulitate este la
fel de grav ca şi negarea sistematică, pentru că de cele mai
multe ori ştiinţa este discreditată în faţa marelui public tocmai
prin negativismul ei iar, pe de altă parte, abuzul de credulitate
conferă cu mare uşurinţă credit şi faimă unor şarlatani. Lecţia
simplă şi clară ce ar trebui asimilată de noi este aceea de a
rămâne mereu atenţi, lucizi şi deschişi la toate experienţele
autentice şi de a nu crea niciodată dogme.
Hazardul nu există
Se pot considera drept coincidenţe numeroasele cazuri în care
visăm sau ne gândim la o anumită persoană pe care nu am mai
văzut-o de mult timp şi apoi o întâlnim sau primim veşti despre
ea în cursul orelor sau zilelor următoare? Chiar şi raţionaliştii
cei mai înverşunaţi mărturisesc că au trăit asemenea experienţe,
pe care le atribuie purei „întâmplări”.
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Dicţionarul enciclopedic dă următoarea definiţie a coincidenţei:
„evenimente care se petrec la întâmplare”. Totuşi, aceste
„întâmplări” sunt adeseori prea semnificative pentru a nu fi
remarcabile. Anumite cifre pot juca un rol semnificativ în
evenimentele importante care jalonează viaţa multor oameni.
De exemplu, cifra 3 se regăseşte de-a lungul vieţii lui Thomas
Jefferson, al 3-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii. El
s-a născut la data de 13 aprilie 1743 şi a fost al 3-lea copil din
familie şi al 3-lea care se numea Thomas. A început redactarea
Declaraţiei de Independenţă la vârsta de 33 de ani, a cumpărat
Louisiana de la Franţa în luna mai 1803, şi a fost învins în
alegeri cu o diferenţă de 3 voturi.
Aceeaşi cifră a jucat un rol primordial în viaţa cancelarului
german Bismarck, care a studiat la 3 şcoli, a fost ambasador în 3
ţări, a servit sub 3 regi, a luptat în 3 războaie, a semnat 3 tratate
de pace şi a avut 3 copii. Blazonul său reprezenta un trifoi cu 3
foi şi 3 frunze de stejar.
Cât despre cifra 7, ea a jucat un rol similar în viaţa lui Ronald
Reagan. În decursul celor 7 ani cât a fost membru al Corpului
de pompieri-salvatori publici ai statului Illinois, a salvat 77 de
persoane. A debutat la cinema în 1937 şi a devenit preşedinte al
Organizaţiei actorilor în 1947. A preluat mandatul de
guvernator al statului California în 1967 şi a fost reales în 1970.
A fost ales de către republicani pentru a candida la alegerile
prezidenţiale în ziua a 17-a a lunii a 7-a din 1980. Şi-a sărbătorit
a 70-a aniversare la 17 zile după învestitură şi a fost victima
unei tentative de asasinat în a 70-a zi după preluarea puterii.
Glonţul a ricoşat pe cea de-a 7-a coastă a sa… La sfârşitul celui
de-al doilea mandat la Casa Albă, avea 77 de ani.
Henry Longfellow (1807-1882), unul dintre marii poeţi englezi
şi-a obţinut diploma la 18 ani, s-a căsătorit 18 ani mai târziu, a
scris 18 volume de poezii, a predat la Harvard timp de 18 ani şi
a murit în ziua de 18 martie. Albert Einstein şi Otto Hahn s-au
născut amândoi în data de 14 martie 1879. Amândoi au devenit
mari fizicieni şi amândoi au obţinut premiul Nobel.
Coincidenţele nu sunt decât partea vizibilă a aisbergului. Pentru
biologul austriac Paul Kammerer, legile serialităţii sunt la fel de
importante ca şi legile fundamentale ale fizicii, coincidenţele
izolate sau în serie nefiind decât precum părţile vizibile ale unui
aisberg. El consideră că acestea reprezintă manifestări ale unui
principiu universal al Naturii care operează „independent de
cauzalitatea fizică”. Acest principiu funcţionează în afara legilor
cunoscute ale fizicii şi produce evenimente concurente legate
prin afinităţi. Seriile sunt considerate procese ciclice care se
propagă întocmai ca nişte unde pe axa temporală a
continuumului spaţio-temporal. După cum afirmă chiar el:
„Serialitatea este omniprezentă şi continuă în viaţă, în natură şi
în cosmos! Ea este cordonul ombilical care uneşte gândirea,
sentimentele, ştiinţa şi arta cu intimitatea Universului care le-a
dat naştere”.
În ziua de sâmbătă, 11 august 1985, Karen Dawn Southwick, în
vârstă de 22 de ani, s-a căsătorit la biserica din Tettenhall în
Wolverhampton, Anglia. Tatăl său, Alfred, a condus-o la altar.
Trei ore mai târziu, Karen Dawn Southwick, în vârstă de 22 de
ani, s-a căsătorit în aceeaşi biserică, fiind condusă la altar de
tatăl său, Alfred. Nu este nicidecum un caz de bigamie ci este
vorba despre două persoane diferite, purtând exact acelaşi nume
şi care s-au căsătorit în aceeaşi zi, în aceeaşi biserică. Cele două
familii nu se cunoaşteau.

p. 247

Celebrul cotidian The New York Herald relatează că în data de
16 noiembrie 1911, Sir Edmundbury Godfrey a fost asasinat în
mod sălbatic într-un loc numit Greenberry Hill. Asasinii au fost
descoperiţi; ei se numeau Green, Berry şi Hill.
Filozoful Arthur Schopenhauer, care a exercitat o influenţă
considerabilă asupra lui Freud şi a lui Jung, definea coincidenţa
drept: „Apariţia simultană a unor evenimente nelegate în mod
cauzal. Dacă ne imaginăm că fiecare înlănţuire cauzală
avansează în timp ca un meridian pe glob, putem reprezenta
evenimentele simultane ca paralelele care dau latitudinea. Toate
evenimentele unei vieţi umane se regăsesc deci în astfel de
conexiuni a celor două coordonate fundamental diferite”.
Geoffrey Kenihan şi soţia sa Kerry au intrat într-un restaurant
din Leningrad în data de 2 august 1971, pentru a servi cina. Pe
când se îndreptau spre singura masă rămasă liberă, un alt cuplu,
Roger şi Alice, făcea acelaşi lucru. Până la urmă au acceptat să
împartă această singură masă vacantă şi au petrecut împreună o
seară excelentă, după care s-au despărţit, convinşi că nu se vor
mai revedea vreodată. Anul următor, tot pe data de 2 august,
aceeaşi aventură s-a repetat pentru cele două cupluri la hotelul
Oberoi din Singapore, la mii de kilometri distanţă de domiciliile
lor repective. Din nou, ei au împărţit singura masă rămasă
liberă. Aceste conexiuni ilustrează „simpatia tuturor lucrurilor”
a lui Hipocrate, unitatea care leagă fiecare creatură cu toate
celelalte, proclamată de Pico de la Mirandola în perioada
Renaşterii, precum şi non-separabilitatea Universului susținută
de fizicienii moderni.
Bazându-se în principal pe experienţele sale personale, Carl
Gustav Jung a elaborat teoria sincronicităţii, în colaborare şi cu
fizicianul Wolfgang Pauli, părintele principiului excluziunii
(unul dintre conceptele-cheie ale fizicii moderne). Jung afirma:
„Noi putem să credem că ne urmăm propriul drum şi să nu
descoperim niciodată că suntem, în mare măsură, nişte actori pe
scena teatrului vieţii. Există factori care, deşi ne rămân
necunoscuţi, ne influenţează viaţa, în special atunci când rămân
inconştienţi. Am întâlnit deseori fenomenele respective, şi mam putut convinge de importanţa acestor experienţe. În
majoritatea cazurilor, sunt lucruri despre care nu se vorbeşte de
teama de a nu le expune ironiei celor ce refuză să gândească.
Am fost uimit să constat câţi oameni au trăit experienţe de acest
gen, şi cu câte precauţii păstrează secretul asupra lor.”
Revista Life relata în martie 1950 cum 15 persoane care aveau
repetiţie la cor la ora 19 şi 15 minute la biserica din oraşul
Beatrice, în statul american Nebraska, au fost reţinute toate
pentru diferite motive, toate perfect întemeiate. Unele uitaseră
ora, altele nu şi-au putut porni maşina, altele au fost reţinute de
evenimente exterioare. Dar, la ora 19 şi 25 de minute, biserica a
fost distrusă de o explozie. Şansele ca toate persoanele să
întârzie au fost calculate la una la un milion. Şi totuşi, aşa au
stat lucrurile şi nimeni nu a fost nici măcar rănit.
Jung adăuga: „Numeroasele cazuri de premoniţie spontană, de
percepţii non-spaţiale, precum şi alte cazuri similare, printre
care se numără şi exemple trăite chiar de mine, aduc dovada că
uneori psihicul funcţionează dincolo de legea cauzală a spaţiului
şi a timpului; rezultă că reprezentările noastre despre spaţiu,
timp şi cauzalitate sunt incomplete. O imagine totală asupra
Universului necesită, ca să mă exprim astfel, o nouă
dimensiune; numai atunci va fi posibil să se ofere o explicaţie
omogenă pentru totalitatea fenomenelor. De aceea, chiar şi
astăzi, raţionaliştii persistă în a crede că experienţele

Lohanul nr. 33, martie 2015

Spiritualitate
parapsihologice nu există; ele s-ar dovedi fatale pentru propria
lor concepţie asupra Universului.”
Există serii norocoase, precum cele ale numerelor câştigătoare
care reapar la jocurile de noroc, dar anumite serii sunt uneori
catastrofale. Fostul preşedinte al Societăţii franceze de
psihologie analitică, doctorul Pierre Solié a scris numeroase
lucrări despre raporturile dintre psihologie şi biologie asupra
medicinei psihosomatice. El a trăit un fenomen semnificativ de
telepatie în care sincronicitatea a funcţionat într-un mod
remarcabil. Într-o zi, primul pacient al dimineţii îi povesti visul
său din noaptea precedentă. Nu mică fu surprinderea
terapeutului când al doilea pacient îi povesti aproximativ acelaşi
vis. Surprinderea se schimbă în stupefacţie atunci când al treilea
pacient, fapt remarcabil - tot bărbat! – îi relată, către amiază, un
vis a cărei schemă era identică cu cea a viselor pacienţilor
precedenţi. Zăpăcit de această sincronicitate flagrantă, Pierre
Solié verifică data vizitelor precedente ale pacienţilor săi,
constatând că toţi veniseră în aceeaşi zi şi că în acea zi el însuşi
era foarte preocupat de o problemă personală căreia nu reuşea
să-i găsească soluţia. La începutul după-amiezii, un al patrulea
pacient, tot bărbat, vru să înceapă să-i povestească: „Am avut
un vis ciudat noaptea trecută…”. „Am să vă povestesc eu visul
dumneavoastră”, îl întrerupse psihanalistul. Convins că visul era
identic cu cel al celor trei pacienţi anteriori, el îi povesti visul
pacientului întins pe divan. Stupefiat de justeţea detaliilor şi de
precizia relatării, pacientului nu-i venea să creadă că doctorul
Solié nu poseda un extraordinar dar al clarviziunii! Aceste patru
personaje i-au adus lui Pierre Solié, în aceeaşi zi, răspunsul la
întrebările sale şi un avertisment asupra modului în care trebuia
să acţioneze. Aceste patru vise identice care nu-i vizau în mod
direct pe cei care le visaseră, reprezentau un răspuns la
problemele lui Pierre Solié.
În 1953, Irving Kupcinet, jurnalist la Chicago Sun Times,
rezervă o cameră la hotelul Savoy din Londra, pentru a face un
reportaj despre încoronarea reginei Elisabeta. În sertarul
noptierei din camera sa, descoperi o cravată uitată de un client
precedent şi marcată cu numele proprietarului său. Kupcinet fu
stupefiat să constate că acea cravată îi aparţinea prietenului său,
Harry Hannin. Dar cel mai extraordinar fapt l-a constituit
primirea, două zile mai târziu, a unei scrisori de la acest prieten,
expediată de la hotelul Meurice din Paris, în care scria: „Nu mă
vei crede dacă îţi spun că, deschizând sertarul noptierei din
camera mea, am găsit o cravată care îţi aparţine”. Kupcinet
locuise la acel hotel cu câteva luni înainte.
Rămâne totuşi dificil de trasat graniţa dintre coincidenţele care
pot fi explicate prin teoria probabilităţilor şi cele care par a face
parte dintr-un plan ce ţine de o inteligenţă superioară. Pentru a
complica şi mai mult lucrurile, unele dintre aceste coincidenţe
au uneori o importanţă vitală pentru cel care le percepe, pe când
altele sunt lipsite de sens şi par a ţine doar de un „spirit pus pe
şotii”. Dat fiind faptul că ele nu au atunci nici o importanţă în
viaţa subiectului, ne putem întreba dacă „forţele” invizibile nu
sunt dotate cu un anumit simţ al umorului şi nu caută uneori să
ne amuze sau pur şi simplu să ne atragă atenţia.
În 1992, Jeanette Ellis, din Cobbs Creek, statul Virginia, s-a
urcat în Fordul condus de soţul ei pentru a merge la clinica unde
trebuia să aducă pe lume al doilea său copil, un băiat. Dar nu au
avut timp să ajungă şi copilul s-a născut în maşină, la ora 6 şi 40
de minute dimineaţa. Placa de înmatriculare a maşinii era BOY
640 (BOY = băiat în limba engleză).
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Încă din secolul trecut, Schiller constata: „Hazardul nu există;
ceea ce considerăm ca fiind o întâmplare oarbă provine, de fapt,
din sursa cea mai profundă dintre toate”. Această „sursă
profundă” este foarte puţin accesibilă oamenilor obişnuiţi şi
ridică o problemă deosebit de importantă. Sincronicitatea apare
ca fiind o manifestare naturală a ordinii implicite care există în
natură şi pare a se propaga întocmai precum undele care se
formează pe suprafaţa unui lac.
În anul 1971, autorul George Feifer i-a împrumutat unui prieten
manuscrisul corectat de mână al cărţii sale „Fiica lui Petrovka”.
Acest prieten l-a pierdut în săptămâna următoare. În 1973,
Feifer a mers la Viena unde aveau loc filmările la filmul bazat
pe cartea sa. Acolo l-a întâlnit pe actorul principal, Anthony
Hopkins, care i-a povestit că, după semnarea contractului, a
încercat în zadar să cumpere romanul. Pe când se întorcea acasă
dezamăgit de încercarea sa infructuoasă, a zărit o carte
abandonată pe o bancă de metrou în Leicester Square. Era chiar
manuscrisul romanului pe care îl căutase zadarnic în librăriile
londoneze. Actorul a fost foarte surprins să afle că acest
manuscris era tocmai cel pe care autorul îl pierduse cu doi ani
înainte!
În 1974, într-un interviu publicat de ziarul Daily Mail, Brian
Josephson, laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1973,
declara: „Ne aflăm pe pragul unor descoperiri importante pentru
fizică. Avem de-a face cu o nouă formă de energie. Această
forţă trebuie să aibă şi ea legile sale. Eu cred că metodele
curente de investigaţie ştiinţifică ne vor învăţa enorm de multe
lucruri despre fenomenele psihice. Ele sunt misterioase, dar nu
mai misterioase decât multe alte lucruri din fizică. În trecut,
oamenii de ştiinţă „respectabili” nu vroiau să ştie nimic despre
cercetarea psihică. Chiar şi azi, mulţi dintre ei rămân pe aceeaşi
poziţie. Eu cred că aceşti savanţi „respectabili” riscă să „rămână
de căruţă”! Trecând de la materie la energie, fizica şi-a deplasat
cercetarea înspre procese extrem de subtile şi de inteligente.
După ce a pus în evidenţă ordinea care există în Univers, ea ar
trebui să atingă în curând un nivel de înţelegere superior”.
Dovezi ale existenței lui DUMNEZEU ce ne sunt furnizate din
abundențăde către natură
Multe grupuri religioase contemporane, în special cultele
neocreștine, s-au axat pe o direcție foarte interesantă, căutând să
demonstreze că teoria evoluționistă este un fals. Acești
cercetători au luat ca exemplu Universul și lumea animală
împreună cu plantele și cu mineralele.
Astfel, ei iau ca exemplu planeta noastră: „Terra se află la
distanţa perfectă față de Soare. Gândiți-vă puţin la diferenţele
de temperatură pe care le întâlnim aici; să zicem, în mare, de la
-20 grade la +40 grade. Dacă Terra s-ar afla puţin mai departe
de Soare, am îngheţa cu toţii. Dacă s-ar afla mai aproape de
Soare, cât de puţin, am arde. Chiar şi o modificare neînsemnată
a poziţiei Terrei faţă de Soare ar face imposibilă viaţa pe planeta
noastră. Ei bine, Terra rămâne însă la această distanţă perfectă
de Soare în timp ce se învârteşte în jurul Soarelui cu o viteză de
aproape 100.000 de km/h. Totodată se roteşte şi în jurul propriei
axe, făcând ca întreaga suprafaţă a planetei noastre să fie
încălzită şi răcită exact atât cât este nevoie în fiecare zi.”
Marilyn Adamson
Acest argument logic cu privire la existenţa lui DUMNEZEU
este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să
aibă o cauză. Universul şi orice există în el reprezintă un efect.
Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariţia şi
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existenţa acestuia. În sfârşit, în acest şir trebuie să existe ceva
„ne-cauzat” care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut şi există.
Acest ceva „ne-cauzat” nu poate fi decât DUMNEZEU. Este
greu de crezut că toate fenomenele cosmologice se mențin de la
sine, fără existența unei conștiințe guvernatoare, care să existe
în spatele lor.
Dacă privim cu atenție frumusețea unui animal și complexitatea
pe care o reprezintă, ne putem întreba dacă au putut fi rezultatul
unui proces de evoluție. Ar putea timpul și șansa să pună toate
moleculele împreună pentru a crea toate minunățiile lumii? Dr.
Jobe Martin a căutat în decursul a numeroase cercetări
răspunsul la această întrebare. Fiind profesor la un colegiu din
S.U.A., Baylor, Dallas și dentist, era un susținător înfocat al
teoriei evoluționiste. După cum învățase el, totul a început cu
Big-Bang, în urma căruia au rezultat gaze de hidrogen, care s-au
condensat și s-au transformat în praf, iar moleculele de praf s-au
unit formând planeta Pamânt. Praful uscat a format scoarța
Pământului și activitatea vulcanică a dat naștere apei, de-a
lungul a milioane de ani și apoi, dintr-un mic lac format din
această apă, undeva pe planeta Pământ, substanțele anorganice
s-au unit și printr-un proces de interacţiune cu razele X sau
altceva, a rezultat celula organică, etc. Aceasta s-a petrecut
acum 3 – 4 miliarde de ani și prima celulă organică a aparut
acum 600 milioane de ani și apoi, am aparut progresiv frumoșii
de noi...
În timp ce preda la acel colegiu teoria evoluției, studenții l-au
provocat la un studiu mai amănunțit și aprofundat al teoriei
evoluționiste. Începând să studieze premisele evoluționiștilor,
și-a dat seama că teoreticienii evoluționiști fac afirmații care în
realitate nu sunt fondate. Apoi a început să studieze împreună
cu studenții anumite animale și insecte, ca să vadă dacă există,
cel puțin teoretic, posibilitatea ca acestea să fi evoluat din alte
specii.
Au început cercetarea cu un gândac numit „bombardierul
bătăuș”. Această mică insectă are aproximativ 12 mm și
produce un amestec de chimicale exploziv, acesta fiind
mecanismul său de apărare. Întrebarea ce apare din punctul de
vedere al evoluționismului este cum ar fi putut evolua acest
mecanism de apărare dacă, să zicem, înainte nu l-ar fi avut.
Problema este că acest mecanism de apărare nu este chiar atât
de simplu. Chiar dacă explozia de substanțe se vede cu ochiul
liber ca fiind o singură emisie, urmărind o înregistrare cu
încetinitorul se vede clar cum acea singură emisie este divizată
în câteva sute de miniexplozii secvențiale. În lipsa acestei
fracționări, micuțul gândac ar fi spulberat în urma șocului.
Teoria evoluționistă este incapabilă să demonstreze prin ce
miracol a fost creat un mecanism atât de complex la un gândac
atât mic. Cum ar fi putut un proces lent de evoluție să
perfecționeze acest sistem? Gândăcelul ar fi murit de multe ori
până ce acest mecanism să se perfecționeze. Acest gândac avea
nevoie, în procesul de supraviețuire, de toate părțile
componente, altfel nu ar fi putut exista. Acest fenomen nu poate
fi explicat decât prin faptul că a fost creat în formă completă de
la început exact așa cum este și acum.
Desigur, în procesul evoluției Cosmosului și a Pământului în
particular, au existat multe situații în care diferite elemente s-au
transformat dintr-o stare în alta, cu consecințe naturale, dar asta
nu exclude existența unei conștiințe care să guverneze toate
acestea, într-un scop și o ordine doar de Ea cunoscute. Ceea ce
caută evoluționiștii să demonstreze sunt doar efectele fizice ale

p. 249

unor cauze care merg cu mult mai departe decât lumea fizică.
După cum știm, știința s-a dovedit totuși incapabilă să explice
aceste efecte fizice, deoarece a fost, cel puțin până acum,
incapabilă să remarce legătura între ceea ce este fizic și ceea ce
este subtil, adică energetic și să observe cum aspectul energetic
determină ceea ce este fizic. Este exact ca și apa care, în urma
unui proces exterior, să zicem căldura, își schimbă starea de
agregare transformându-se în vapori, deci ceea ce este lichid și
palpabil devine gazos și impalpabil.
Revenind la profesorul Martin, un al doilea exemplu îl oferă cu
un mamifer binecunoscut şi în acelaşi timp foarte interesant,
girafa. Acest animal are o înălţime de aproape 6 metri. Ca să
poată primi sânge până în partea superioară a gâtului său lung şi
subțire, împotriva gravitaţiei, girafa trebuie să aibă o pompă
puternică, aceasta fiind chiar inima ei. Dar inima girafei nu
poate avea 75 de centimetri, cât ar fi necesar, proporţional
vorbind. Este foarte interesant ce se produce cu girafa când se
apleacă să bea apă, de exemplu. În acest caz inima, în loc să
pompeze sângele prin gât împotriva gravitaţiei, îl pompează în
jos, adică în sensul gravitaţiei. În mod normal, presiunea
sângelui ar trebui să strivească creierul, în momentul în care
animalul se apleacă să bea apă. Dar acest lucru este evident că
nu se petrece. Cu un evident simţ al umorului, profesorul Martin
zice: „Conform teoriei evoluţionismului, girafa, în timp ce-şi
împrăştie creierii din cauza presiunii arteriale crescute, îşi spune
în sinea ei că ar trebui să îşi evolueze ceva ca să îşi rezolve
problema, adică să nu mai moară de fiecare dată când bea apă.”
Ceea ce se petrece cu girafa când bea apă nu este atât de simplu,
deoarece atunci când se apleacă micile robinete ca nişte valve
ascendente din artere se închid. Ultima pompă este după ultima
valvă. Aceasta este suficient ca să pompeze puțin sânge arterial
în creier, care însă nu merge în creier. Ultima pompă împinge
sângele într-un ţesut spongios (precum un burete) care se află
sub creier și care se umflă uşor, protejând astfel creierul în
timpul aplecării.
Apare iarăşi o problemă: dacă, să zicem, girafa este nevoită să
fugă şi să se ridice brusc când apare un prădător, în mod normal
nu ar avea suficient oxigen în creier şi s-ar prăbuşi după câţiva
paşi. Această problemă se rezolvă cu acei mici robineţi din
artere care se deschid la timp iar „buretele” de sub creier stoarce
uşor ultimul jet de sânge oxigenat, împingându-l în creier. Încă
o dată, teoria evoluţionistă este incapabilă să explice aceste
mistere, pentru că girafa are nevoie de toate părţile componente
ale acestui mecanism complex pentru a supravieţui și nu poate
să supravieţuiască doar cu câteva dintre ele, aşteptând să
evolueze cu altele care îi sunt necesare. Avea nevoie de cineva
care să o proiecteze exact aşa cum este.
Trupul, sufletul şi spiritul
Dacă, după cum am văzut în cele prezentate mai sus, existenţa
lui DUMNEZEU este evidentă, înseamnă că putem discuta
implicit despre realitatea aspectelor subtile, adică despre ceea ce
nu este palpabil şi accesibil simţurilor noastre comune. Putem
deci discuta despre existenţa sufletului şi a spiritului, declasând
orientarea preponderentă asupra trupului, şi putem discuta, de
asemenea, despre cum subtilul determină fizicul şi palpabilul.
Aproape fiecare cultură de pe Pământ confirmă existenţa aurei
bioenergetice umane sau a câmpului energetic. Medicina
chineză, atestată de mii de ani, se concentrează pe curgerea chiului prin şi în jurul corpului. În India, practicanţii Yoga se
bazează pe sistemul energetic uman al aurei şi al chakra-elor.
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Spiritualismul practicat în Brazilia, Filipine şi în alte ţări, se
bazează pe energia mobilă. Multe dintre aceste practici au o
credinţă comună: atunci când energia este manipulată şi
modificată, ea poate duce la transformări substanțiale în corpul
fizic.
Artiştii au pictat aura umană cu multe secole în urmă. Aceasta
este asociată, de obicei, cu regalitatea sau cu figurile religioase.
De la începuturile creştinismului, Iisus, Fecioara Maria şi Sfinţii
au fost pictaţi înconjuraţi de aură. În picturi, Fecioara Maria este
redată cu un halo de lumină care îi înconjoară corpul. Razele de
lumină care o înconjoară se numesc în arta religioasă „nimb”
sau „lumină radiantă”, iar haloul este numit „aureolă”. Ambele
sunt părţi componente ale aurei.
În ultimii 100 de ani, oamenii de ştiinţă au descoperit ceea ce
misticii şi clarvăzătorii ştiau cu secole înainte: toate fiinţele vii
de pe Pământ emit energie radiantă.
Aura, în termeni ştiinţifici, este bioplasma. Energia captată şi
manifestată nu este ficţiune, ci un adevăr care este dovedit şi
prin constatări ştiinţifice. Relaţia om — energie poate fi
prezentată în mai multe feluri, în funcţie de perspectiva din care
o abordăm. Aşa cum ştim, corpul uman este alcătuit din celule,
iar celulele nervoase, mai ales, se pot asemăna, la un anumit
nivel, cu un miniacumulator. Dacă introducem în celula
nervoasă un microelectrod, se va constata o activitate electrică.
Tensiunea care se poate măsura este de aproximativ 70 mV. În
stare de veghe, în celulele nervoase se pot înregistra până la o
sută de descărcări electrice pe secundă. Dar activitatea celulelor
este mai complexă, având în vedere că celulele au şi
caracteristici electro-magnetice. Astfel, devine posibil ca
descărcările din celule să prezinte caracteristici coerente, adică
să conţină toate informaţiile care îi aparţin, inclusiv impulsul
electro-magnetic emis de celulă, acesta adăugându-i-se şi
realizând unitatea energetică a organismului. Înaintând cu paşi
mari şi omiţând deliberat unele detalii, ajungem la câmpul
electromagnetic care înconjoară corpul uman, conţinând toate
caracteristicile referitoare la organism.
Înţelegerea acestor lucruri ne este facilitată de o analogie
simplă, la care am apelat şi mai sus: luând în considerare
diferitele stări de agregare ale apei, putem spune că starea solidă
corespunde corpului, starea lichidă — umorilor, iar starea
gazoasă — aurei. În toate cele trei stări, apa are aceeaşi
compoziţie chimică dar niveluri vibraţionale diferite. În mod
analogic, nici structura grosieră şi nici cea subtilă a corpului nu
este altceva decât energie, care se manifestă la diferite niveluri
vibraţionale. Fiecare nivel este guvernat şi influenţat de legi
diferite. Sistemul energetic unitar şi interdependent, care este
ființa umană, se poate structura, în mod convenţional, în trei
părţi: Realitatea noastră primordială — cea cosmică.
Potrivit perspectivei holistice, câmpul energetic uman face
parte din oceanul energetic al supraconştiinţei, care penetrează
şi susţine şi lumea noastră concretă, de care nu se poate disocia,
deoarece este într-o strânsă legătură cu aceasta şi cu schimbările
ei. Învelişul exterior al omului se desprinde din sistemul
energetic cosmic, rămânând, totodată, în strânsă şi permanentă
legătură cu acesta.
Învelişul exterior, numit şi aură, este alcătuit din 7 straturi
dispuse într-o formă ovoidală în jurul corpului fizic. Existenţa şi
modificările unuia dintre straturile aurice, şi anume al celui
eteric, a fost demonstrată ştiinţific cu ajutorul aparatului Kirlian.
Viaţa spirituală se derulează, în principal, în aceste straturi
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exterioare, iar sistemul energetic interior secundar se formează
în funcţie de activitatea acestor straturi superioare.
· Sistemul interior - energiile circulă în interiorul corpului prin
unele trasee bine stabilite, numite meridiane. Acest sistem
energetic interior susţine corpul fizic şi lui îi datorăm faptul că
fiecare dintre noi suntem un sistem de sine stătător în
manifestarea fizică grosieră.
Vizualizarea aurei
Aura este un câmp energetic care radiază din şi în jurul tuturor
fiinţelor vii. Oamenii de stiinţă, psihologii şi consilierii
spirituali, toţi au perceput aura în diverse feluri. Noi oamenii,
avem o aură proprie, dar la fel au şi animalele şi plantele.
Barbara Brennan, autoarea lucrării Palmele luminii, fost
meteorolog la NASA, vorbeşte despre imaginea aurei copacilor:
„Când am început să mă plimb prin păduri legată la ochi,
simţeam copacii înainte să-i ating cu mâinile. Am realizat că
erau mult mai mari decât pot fi percepuţi vizual. Copacii au
câmpuri de energie în jurul lor şi eu am simţit acele câmpuri.”
B. Brennan şi-a descoperit abilitatea de a vedea aura: „Mai
târziu am învăţat să văd câmpul energetic al copacilor şi al
vieţuitoarelor mici. Am descoperit că totul are în jurul său un
câmp de energie, care într-un fel seamănă cu lumina unei
lumânări.”
Aura este extensia a ceea ce reprezintă fiecare individ în plan
fizic. Aura etalează volume întregi de informație despre unde
am fost, ce am realizat în viaţă şi încotro ne îndreptam. Aura
dezvăluie adevărata identitate, adevărata personalitate, modul în
care individul interacţioneză cu ceilalţi oameni şi modul în care
se comportă cu propria persoană. Acţiunile, gândurile şi
emoţiile noastre sunt toate prezente în aura proprie. Aurele sunt
flexibile, deoarece sunt într-o permanentă schimbare. Mărimea,
culoarea, textura şi densitatea lor sunt relative şi se pot schimba
în funcţie de starea spirituală şi de încercările la care ne supune
viaţa. Unele aure pot fi mai largi decât altele, unele pot fi mai
rotunjite sau pot avea forma unui ou. Nu există aure tipice,
deoarece fiecare dintre noi suntem diferiţi. Aura se poate
extinde înspre exterior mai mult sau mai puţin. Unii oameni au
aura cât o casă! Oamenii cu aure restrânse tind să se piardă în
mulţime la petreceri şi la alte evenimente sociale. Ei îşi restrâng
instinctiv aura foarte mult în jurul corpului fizic ca să nu fie
observaţi, în timp ce ființele umane cu aure largi pot domina
într-o întâlnire, sunt puternice și mereu în centrul atenției.
Experimentul Kirlian
În anul 1939, oamenii de ştiinţă ruşi, Simion şi Valentina
Kirlian, au descoperit o metodă de fotografiere şi vizualizare a
aurei. Era mult mai practică decât dispozitivul lui Tesla —
corpului uman i se ataşa un dispozitiv prevăzut cu conductori
electrici. Fotografia lui Kirlian creează imaginea energiei ce
înconjoară fiinţele vii.
La acea vreme, mulţi oameni de ştiinţă, credeau că variaţia
culorilor, a formei şi a mărimii aurei bioenergetice pe film foto,
se producea din cauza unor variabile precum umiditatea,
salinitatea şi a gazelor produse de piele. Aceste explicaţii nu
prea au contat pentru aşa-numitul efect al „frunzei fantomă” —
o parte a frunzei este tăiată şi apoi este fotografiată cu metoda
Kirlian. Pe imagine, frunza apare înconjurată de întregul câmp
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energetic auric, de parcă ar fi rămas intactă. Acest efect a fost
primul notat de oamenii de stiinţă ruşi şi mai târziu a fost
confirmat de dr. Thelma Moss, de la Institutul de
neuropsihiatrie al Universității Los Angeles din California. Cu
alte cuvinte, fotografiile Kirlian măsoară câmpul energetic din
jurul corpului.
Dr. Moss a studiat în plus şi transferul energetic dintre oameni
într-un experiment în care două dintre colegele sale urmăreau
să-şi transfere energia reciproc. Acest experiment a fost o
reușită.
Relaţia dintre trup, suflet şi spirit
Vedem, aşadar, cum ştiinţa admite din nou, fără să se poată
eschiva, existenţa unor corpuri mai subtile decât cel fizic, dar
care au o directă legătură cu cel fizic. În termeni tehnici se pot
numi corpuri energetice, emoţionale, psiho-mentale, etc. De aici
şi până la a face legătura cu ceea ce afirmă textele înţelepciunii
antice vizavi de ceea ce se numeşte suflet, nu este decât un pas.
Într-adevăr, trebuie să recunoaştem că ştiinţa nu ne-a oferit o
explicaţie satisfăcătoare cu privire la originea şi sediul
emoţiilor, punând totul pe seama creierului. Şi dacă ar fi aşa, de
ce simţim iubirea în inimă şi nu la nivelul capului? Atunci care
este sediul iubirii în trup și cum ia naştere iubirea? Toate aceste
întrebări ne determină să luăm în considerare noţiunea de suflet,
studiat şi apreciat încă din timpuri imemoriale.
Este foarte curios cum, în zilele noastre, noţiunea de suflet a
devenit perimată şi neştiinţifică. Oare mai ştiu oamenii zilele
noastre că avem un suflet? Cunosc ei cum este structurat acest
suflet? Ca să fim sinceri cu noi înşine, trebuie să mărturisim că
nu. Oamenii de ştiinţă, care se consideră cei mai evoluaţi, nu au
descoperit până în prezent sufletul omului. Marele savant
german Rudolf Virchow, care a trăit în secolul XIX, fondatorul
patologiei celulare, declara în acea epocă, cu toată convingerea
lui de materialist, că deşi a efectuat mii de operaţii, nu a dat
niciodată de sufletul oamenilor în corpul celor pe care-i operase.
Ca şi când sufletul ar trebui să fie văzut cu ochii fizici. În zilele
noastre, un alt om celebru, produsul aceleiaşi doctrine
materialiste, Gagarin, după faimosul său zbor în Cosmos, a
declarat că deşi a străbătut întregul Cosmos, nu L-a văzut pe
DUMNEZEU, concluzionând astfel că nu există DUMNEZEU.
Din nefericire pentru noi, nu mai ştim ce este sufletul, căci am
uitat ceea ce ştiau strămoşii noştri. Am uitat că nu suntem
numai corpul nostru extern, material, am uitat că avem şi un
corp spiritual pe care îl numim suflet. Este necesar să înţelegem
că nu corpul material este cel care poartă forţele vieţii, așa cum
crede materialistul, ci corpul spiritual, adică sufletul. Acesta
face corpul nostru dens să trăiască, potrivit legilor eterne ale
vieţii universale care se află în el, căci tot ce vedem în exterior
şi numim viaţă, este expresia vizibilă a unei vieţi superioare, a
unei vieţi a sufletului, a unei vieţi a Spiritului.
Un mare înţelept contemporan, Paramahansa Yogananda, ne
oferă o analogie plină de bun-simţ în ceea ce priveşte relaţia
dintre material şi spiritual:
„Analogic vorbind, dacă am considera că DUMNEZEU este
curentul electric iar oamenii sunt becurile, forma, culoarea şi
luminozitatea becurilor pot varia la infinit, dar cauza care
determină ca toate aceste becuri să dea lumină, este identică în
toate cazurile. Oamenii sunt înşelaţi de aparenţe. Ei exclamă:
«Ce fiinţă frumoasă! Ce păr frumos! Ce surâs strălucitor!», dar
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în momentul în care curentul se întrerupe, ce devine culoarea?
Cine mai admiră culoarea şi forma unui bec stins? Nu uitaţi
nicio clipă care este adevărata Sursă a energiei vieţii.”
În tradiţia orientală, se face o distincţie foarte clară între trup
(corp fizic), suflet (corp subtil) şi spirit (etern). Astfel, Spiritul
nu este supus naşterii, morţii, schimbării, evoluţiei, căderii sau
urcuşului. El rămâne întotdeauna perfect, nelimitat şi neafectat,
indiferent de personalitatea şi corpul pe care îl experimentează.
De exemplu, imaginea Soarelui apare diferit în miile şi miile de
forme pe care le poate lua apa. Când agităm apa, imaginea
Soarelui se schimbă, dar Soarele însuşi rămâne perfect nealterat
şi neatins de acest lucru. Tot aşa, Spiritul nu suferă nicio
transformare în timpul nenumăratelor experienţe ale corpului,
ale minţii şi ale personalităţii omului.
Pentru ca Spiritul divin să se exprime în planul fizic, el trebuie
să proiecteze o serie de corpuri, vehicule sau instrumente
(indiferent cum vrem să le numim), care au posibilitatea de a
percepe şi de a interacţiona cu lumea fizică şi cu cea subtilă.
Deşi spiritul este omniprezent, el apare ca fiind limitat tocmai
datorită acestor învelişuri. Corpul cel mai subtil proiectat de
către Spirit este cel CAUZAL, numit şi corpul BEATITUDINII.
El este cu mult mai subtil decât mintea. Acest corp reprezintă
depozitul tuturor experienţelor avute în nenumăratele încarnări
de până acum (subiectul reîncarnării va fi dezbătut într-un
capitol ulterior). Toate acţiunile, gândurile, cuvintele şi
percepţiile corpurilor noastre anterioare încarnării actuale, sunt
înregistrate în acest corp subtil, care continuă să existe şi după
moartea corpurilor inferioare sau grosiere. El este corpul care îşi
continuă existenţa şi între vieţile noastre pe Pământ şi este
proiectat de Spiritul nostru individual până la atingerea
eliberării finale (Mântuirea sau Moksha). Realizarea de sine
reprezintă renunţarea la orice identificare cu vreun corp, oricare
ar fi acestea, şi conștientizarea existenţei eterne şi infinite a
Spiritului. Când acest lucru are loc, până şi acest corp extrem de
subtil care este corpul cauzal este distrus, iar atunci spiritul
există în deplină unitate cu DIVINUL. Corpul cauzal se
numeşte astfel deoarece experienţele vieţilor anterioare
(samskara) înregistrate aici formează factorii iluminatori ai
vieţilor prezente şi viitoare, prin intermediul legii KARMA-ei.
Întrucât această KARMA trebuie plătită, aceşti factori
determină forma corpului, personalitatea şi experienţele vieţii în
curs. Astfel, informaţia depozitată în corpul cauzal determină
ansamblul viitoarelor corpuri, adică îşi pun amprenta, de pildă,
asupra puterilor şi slăbiciunilor, asupra legăturilor şi
experienţelor sale viitoare şi, bineînţeles, asupra însăşi duratei
vieţii. Zestrea genetică nu reprezintă deci decât o simplă
manifestare la nivel fizic a impulsurilor existente în corpul
cauzal. Spiritul își va alege, prin rezonanţă şi afinitate, acei
părinţi care deţin genele necesare pentru crearea tipului de corp
şi de minte potrivite consumării KARMA-ei proprii.
Următorul corp ca nivel de subtilitate îl reprezintă corpul
INTELECTUAL sau intelectul pur. Acest intelect însă nu are
nimic de-a face cu intelectul unui profesor universitar sau al
„tipului intelectual”, ci se referă la capacitatea de discriminare
între realitatea relativă a veşnic schimbătoarelor emoţii, gânduri
şi acţiuni, şi Realitate imuabilă a Spiritului. Intelectul pur
răspunde de corpul mental şi determină corectitudinea
funcţionării sale, fiind capabil – în cele din urmă – să-l
controleze. El observă şi evaluează funcţionarea minţii. Atunci
când acest corp este suficient de dezvoltat, vom fi capabili să
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urmărim detaşaţi, precum nişte spectatori, diferitele stări
schimbătoare, emoţionale şi fizice, ca pe o piesă de teatru.
Putem afirma că sufletul este o combinaţie între corpul cauzal şi
cel intelectual. Aceasta nu este o definiţie absolută, ci luăm în
consideraţie faptul că, aceste două corpuri, spre deosebire de
celelalte pe care le mai are spiritul (corpul mental, energetic şi
fizic) nu dispar odată cu moartea fizică. Ele continuă să trăiască,
supunându-se unui proces gradat de purificare şi dezvoltare,
până la adevărata identitate cu spiritul. Vehiculele mai grosiere,
cum ar fi mintea, corpul energetic şi corpul fizic, sunt distruse şi
recreate cu fiecare nouă încarnare.
Corpul MENTAL are ca domeniu interacţiunea cu lumea
înconjurătoare. Acest corp reprezintă acel aspect al ființei care
experimentează diferitele situaţii ale vieţii, pe care adeseori nu
le interpretăm corect. Mintea inferioară caută, de obicei, să se
simtă bine şi fericită în lumea exterioară a posesiunilor şi
relaţiilor de orice tip. Dar, întrucât ea este incapabilă de a
realiza acest lucru, deseori se confruntă cu suferinţa şi
deprimarea. În cele din urmă, după multe existenţe în care a
eşuat să găsească ceea ce şi-a dorit în lumea exterioară, ea va
începe să privească înspre interior.
Atunci este momentul când poate să se trezească şi să se
dezvolte corpul intelectual prin intermediul experienţei, a
disciplinei spirituale şi a Graţiei Divine. Pe măsură ce acest
lucru are loc, corpul intelectual va ghida mintea întocmai
precum părintele îşi povăţuieşte copilul, către compasiune şi
justeţe.
Mintea nu poate însă funcţiona fără corpul BIOENERGETIC
sau PRANIC, care reprezintă forţa de susţinere a funcţiilor ei.
Prana (bioenergia) activează în acelaşi timp şi corpul fizic,
asigurând legătura prin care se poate efectua accesul între minte
şi corpul fizic. Această prana sau energie vitală a vieţii poate fi
exprimată într-o multitudine de feluri: energie nervoasă, energie
a gândului, energie sexuală, energie a focului interior, mişcare
fizică, energie vindecătoare, energie solară, chimică, eoliană,
nucleară; toate aceste tipuri de energie reprezintă prana.
Cea mai grosieră proiecţie a Spiritului este corpul FIZIC, cu tot
ceea ce ştim că are în componenţă. În contextul celor prezentate
mai sus, putem trage două concluzii, şi anume:
a) Corpul fizic, deşi este o parte a existenţei noastre, este o
foarte mică parte a ei. El este precum partea de deasupra apei a
unui aisberg, mică în comparaţie cu partea scufundată şi
invizibilă.
b) Nu putem considera corpul fizic ca fiind o cauză a ceea ce se
petrece în fiinţa omului, ci ca un efect vizibil a ceea ce se
petrece în corpurile subtile, invizibile. De exemplu, o boală
apare mai întâi în corpurile subtile şi abia apoi se manifestă în
corpul fizic.
Extrapolând exemplele de mai sus, nu putem să judecăm lumea
după manifestările ei fizice, fără să luăm în calcul manifestările
ei subtile şi invizibile. Aici putem spune că ne confruntăm cu
limitările ştiinţei, care se referă doar la aspectele fizice, fără să
ia în consideraţie aspectele energetice, care se manifestă
înaintea celor fizice şi chiar le determină pe acestea.
Destinul şi reîncarnarea
Adeseori ne întrebăm ce secret incredibil ascundem în
străfundurile fiinţei noastre? Ce destin, neînţeles deocamdată,
ne condiţionează existenţa? Poate fi transformat destinul? Din
fericire, răspunsul este DA. Dar aceasta implică autodisciplină,
dorinţa de a fi mai buni, dorinţa de a înţelege misterele
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Universului şi cum să trăim în armonie cu acesta şi nu în ultimă
instanţă, la modul cel mai riguros şi ideal, implică adoptarea
unei căi de evoluţie spirituală.
Fiinţa umană care nu urmăreşte să înţeleagă sensul existenţei
sale, care nu este la unison cu armonia macrocosmică, făcând
astfel greşeală după greşeală, va suporta, mai devreme sau mai
târziu, rezultatele acţiunilor sale pentru că Universul este astfel
structurat încât fiecare primeşte ceea ce merită. Şi astfel, încetul
cu încetul, viaţa devine pentru noi o imensă problemă,
percepută prin proprii noștri „ochelari de cal”. Fiinţa bolnavă
proiectează o lume din ce în ce mai bolnavă. Simţurile ei
saturate nu văd, nu simt și nu aud decât după criteriile pe care și
le-a ales, dar care de fapt îi sunt impuse de condiţionările
KARMA-ice pe care singură şi le-a generat.
Cine suntem? Nişte automate pe jumătate umani, trepidante şi
telecomandate? Consumul de medicamente alopate de sinteză,
de tranchilizante şi de excitante creşte de la un an la altul în
mod îngrijorător, violenţa îşi extinde imperiul asupra
conştiinţelor iar frica de incertitudine se întinde insidioasă în
minţile oamenilor. O simplă pană generalizată de electricitate
este suficientă pentru a arăta fragilitatea civilizaţiei noastre,
muritoare ca oricare altă civilizație. Toată lumea visează la
fericire şi totuşi nicio societate contemporană nu este în măsură
să ne-o dea, căci marea majoritate dintre noi nu ştim ce este şi
cum să găsim adevărata fericire, care să fie veşnică. Adevărata
fericire o găsim în noi înşine prin evoluţie spirituală, aflând cine
suntem cu adevărat. Toate bogăţiile lumii nu ne pot face cu
adevărat fericiţi, pentru că acest gen de fericire este superficială,
efemeră, dispărând cel mai târziu în momentul morţii.
Se vorbeşte mult despre libertate, dar cine este liber, liber de ce?
De a fi sau de a părea? A fi liber cu adevărat nu înseamnă a nu
fi în închisoare, ci înseamnă a fi liber lăuntric, înseamnă a nu
mai fi limitat de corpul fizic, înseamnă a nu mai fi încorsetat de
prejudecăţi, inhibiţii, tensiuni, boli psihice, mentale şi de orice
altă autolimitare, de orice gen ar fi.
Înţelegând misterele vieţii şi ale morţii, putem deveni mai
responsabili cu noi înşine, cu ceilalţi şi cu tot ceea ce ne
înconjoară. Se spune că valoarea omului se cunoaşte după
întrebările pe care şi le pune în viaţă. Foarte util i-ar fi omului
să se întrebe, de exemplu, ce se petrece cu sufletul după moarte?
Reîncarnarea este o temă prezentă în mod constant în literatura,
filozofia şi credinţa acestei lumi. Marii înţelepţi ai planetei, care
şi-au revelat Sinele Divin Nemuritor (ATMAN), afirmă că
reîncarnarea este o realitate indubitabilă. Ce spune ştiinţa? Cum
se îmbină diferitele puncte de vedere? Este reîncarnarea o
realitate sau o ipoteză? Doctrina reîncarnării se bazează pe
credinţa că orice fiinţă umană este înzestrată, în afară de corpul
fizic, cu un ansamblu de structuri subtile invizibile vederii
obişnuite, având, în plus, ca element esenţial, o scânteie divină,
o picătură de DUMNEZEU. Esenţa noastră divină împreună cu
o parte din corpurile subtile pot renaşte, după moartea corpului
fizic, într-un alt corp. Deşi această idee a fost dezvoltată
îndeosebi în religiile orientale, ea poate fi totuşi recunoscută în
toate religiile lumii, iar în zilele noastre provoacă un interes
crescut și în Occident.
Tot mai mulţi oameni găsesc doctrina reîncarnării cu mult mai
atrăgătoare şi mai pertinentă decât opinia ortodoxă a creştinilor
conform căreia, după moarte, sufletul merge fie în cer, fie în
infern sau în purgatoriu. Potrivit dogmei creştine, fiinţa umană
nu are la dispoziţie decît o viaţă pentru a decide asupra
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destinului sufletului
fletului său, fapt ilogic şi de neînţeles în viziunea
unei manifestări create de un DUMNEZEU al iubirii şi al
justiţiei. Teoria reîncarnării afirmă că vieţile unui individ se
succed în timp, precum treptele unei scări: cu fiecare renaştere,
sufletul său urcă
că sau coboară, în funcţie de conduita sa într
într-o
existenţă anterioară. Unul dintre punctele forte ale teoriei este
faptul că ea explică existenţa suferinţei într-oo viziune a justiţiei
cosmice, care „dăruieşte” unora vieţi fericite, iar altora
nefericite, înn funcţie de KARMA sau suma acţiunilor şi
gândurilor bune sau rele realizate în existenţele precedente. În
Dicţionarul filozofic, Voltaire afirmă: „Doctrina reîncarnării nu
este, dincolo de toate, nici absurdă, nici inutilă...Nu este cu
nimic mai uluitor săă te naşti de două ori, decât să te naşti o
singură dată”.
………………………………………………………………….
Ideea reîncarnării este probabil la fel de veche ca şi credinţa în
DUMNEZEU, apărând încă în concepţiile populaţiilor primitive
din întreaga lume, pentru a fi apoi acceptată
ată de majoritatea
religiilor. Ea ocupă o poziţie extrem de importantă îndeosebi în
hinduism. Scrierile sacre hinduse, cunoscute sub numele de
Upanishade, afirmă că sufletul intră după moarte în paradis sau
în infern, acestea nefiind altceva decît lumi superioare
sup
sau
inferioare ale planului paralel de existenţă, subtil, numit planul
astral. Dar acesta nu este decât un stadiu provizoriu, ce poate
avea durate variabile, înainte de întoarcerea pe Pământ. Conexă
cu această idee este şi legea KARMEI, potrivit că
căreia sufletul
reîncarnat se prezintă în noua viaţă cu un bilanţ al acţiunilor sale
din viaţa anterioară. BRIHAD ARANYAKA UPANISHAD
afirmă: „După cum au fost acţiunile şi atitudinile sufletului într
întro altă viaţă, astfel va fi el în actuala existenţă. Cel ca
care
acţionează cu virtute, va fi un virtuos. Cel care face rău, va fi un
om rău. El va deveni un sfânt datorită acţiunilor sale sfinte, sau
un ticălos datorită ticăloşeniei sale actuale”. BHAGAVAD GITA,
GITA
cea mai răspândită şi apreciată scriere religioasă ind
indiană, afirmă
despre teoria reîncarnării următoarele:
„Corpul este despuiat
De veşmintele uzate;
Locuitorul corpului este şi el despuiat
De corpurile sale uzate;
Corpurile noi sunt îmbrăcate de acesta
Precum veşmintele”.
Integrând fenomenul reîncarnării înn filozofia noastră de viaţă
cotidiană, putem să înţelegem mult mai bine misterul vieţii şi al
destinului nostru. Pramahansa Yogananda, un mistic indian,
care aprobă creştinismul ca fiind o cale autentică de evoluţie
spirituală, afirma: „De ce se naşte un copil infirm? Legea
reîncarnării este singura care ne poate da o explicaţie veridică.
Oamenii consideră copilul ca fiind un bebeluş inocent, dar dacă
s-a născut infirm, aceasta arată că într-oo viaţă anterioară a
încălcat legea divină. Acesta este motivul pentru
entru care, atunci
când a revenit într-un
un corp fizic, această persoană nu a putut să
săşi creeze o pereche de picioare sănătoase şi, drept urmare, ss-a
născut infirm.
De ce anumite persoane se nasc inteligente şi altele nu?
DUMNEZEU ar fi fost cu adevărat nedrept
drept dacă ar fi lăsat ca
aceste lucruri să se producă la întâmplare, fără sens. Dar toate
acestea au o cauză. Ceea ce suntem noi în prezent este de fapt
rezultatul acţiunilor noastre din diverse momente ale trecutului
nostru. Spiritele noastre sunt nemuritoare,
toare, dar fiinţa noastră nu
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poate revendica dreptul de a fi conştientă de această
imortalitate, înainte de a elimina complet imperfecţiunile
umane.”

7 lucruri de bază care se întâmplă cu noi
atunci când vom muri
1. Revizuirea rapidă a întregii vieţi
Un fenomen extrem de comun este acela în care oamenii, fiind
în faţa morţii, văd întreaga lor viaţa exact ca un film derulat
extrem de repede. Creierul se setează pe modul hiper
hiper-viteza şi
începe revizuirea băncii de date a memoriei înainte ca sufletul
să se separe de corp.
2. Puteţi vedea corpul în care aţi fost
Mulţi oameni vor vedea corpul lor fizic din care au ieşit în
momentul în care conştiinţa se deconectează de la corpul fizic.
Veţi putea vedea împrejurimile şi lucrurile care se întâmplă în
jurull corpului vostru mort. Acest lucru nu te va speria, pentru că
se va simţi ca fiind un lucru firesc. Unii oameni au raport un
sentiment de frustrare sau furie asupra modului în care au murit
şi îşi doresc să meargă înapoi în corpul lor pentru a căuta
răzbunare,
nare, dar acest sentiment trece cu timpul, pe măsură ce
începe să cadă în Lumină.
3. Lumina puternică
Oamenii au raportat întotdeauna că văd o lumină puternică
atunci când mor. Lumina apare în depărtare, şi veţi fi lent atras
spre ea, aproape ca şi cum aţi fi sub influenţa unui magnet.
Lumina este întotdeauna însoţită de un sentiment de iubire şi
pace. Aceasta este faza de tranziţie a ta înapoi la casa ta, în
lumea spiritelor.
4. Vezi toate rudele decedate
Chiar atunci când intri în lumea spiritelor după ce ai fost tras
prin lumina, eşti întâmpinat de cei dragi, care sunt acolo pentru
tine pentru a te îmbrăţişa. E ca un fel de reuniune. Acestea nu
sunt neapărat rude din viaţa ta curentă pe pământ. Acestea pot fi
membri de familie ai dumneavoastră din vieţile anterioare care
au fost cu voi de-aa lungul evoluţiei sufletului tău. În esenţă,
aveţi membri ai familiei pe care nu îi ştiţi în prezent, dintr
dintr-o
linie genealogica cu totul altă care te vor saluta pe măsură ce vei
intra în lumea spiritelor. Desigur că ve veţi amintiţi numele lor
şi le veţi recunoaşte feţele lor la întoarcere.
5. Îngerul păzitor sau ghidul spiritual
Aveţi propriul înger păzitor atribuit sau "ghidul spiritual", în
funcţie de termenii care vă plac să-ii utilizaţi mai bine. Oricum
ai vrea să-ll numeşti, vei întâlni ghidul tău în lumea spiritelor
care te va mângâia şi care te va face să te simţiţi ca acasă. Dar,
acesta este, de asemenea, momentul în care jocurile şi distracţia
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s-au
au terminat. După ce vi se vor prezenta unele dintre locurile
locur
cereşti, datoria va începe să sune. Ghidul tău a fost cu tine şi cu
ochii pe tine de-aa lungul vieţii tale, şi vrea să meargă peste
unele lucruri cu tine. E timpul să scoţi acum cardul tău, practic
raportul de viaţă pe care l-ai trăit.
6. Revizuirea întregii vieţi
După întâlnirea cu îngerul păzitor/ ghidul spiritual , veţi
parcurge împreună cu acesta absolut toate lucrurile pe care le-ai
le
făcut în viaţă. Oamenii au raportat că au văzut întreaga lor viaţă
ca un fel de film sau că paginile unei cărţi. Vaa trebui să vezi
lucruri care te vor face să-ţi
ţi fie ruşine cum ar fi eșecurile
e
pe care
le-ai
ai avut, însă nu este timp pentru judecată. O să fie timp de
revizuire şi discuţii pentru a putea îmbunătăţii sufletul. După ce
veţi revedea toată viaţa, s-ar putea ajunge
junge la un acord cu ghizii
tăi pentru a te întoarce înapoi pe Pământ după o perioadă,
pentru a îndrepta anumite lucruri, însă acest lucru se va
întâmpla după o perioadă de timp petrecută în lumea spiritelor.

"Unde este comoara ta, acolo este şi inima ta"(Mc 8,36), sau,
extrapolând,unde este inima ta, acolo este şi comoara ta: Iisus
Cristos, aş îndrãzni sã zic! Pãi,acesta e interiorul ce trebui
trebuie
împodobit,precum zice psalmul 33/32: "Domnul plãmãdeşte
inima fiecãruia./El pãtrunde toate lucrãrile lor.";sau Tob 13:"De
vã veţi întoarce la El cu toatãã inima şi cu tot sufletul ca sã
fãptuiţi adevãrul în faţa
ţa lui, atunci El se va întoarce spre voi"...
Împodobirea şi pregãtirea lãuntricã pentru marea trecere este
permanentã, dar cu mare încredere, cãci dacã ne-a
ne salvat
Dumnezeu din toate capcanele vieţii, când încã
înc nu eram
prietenii Sãi, cu atât mai mult va pregãti - dacã suntem în harul
sfinţitor - plecarea
area noastrã la Cer, vã asigur cã pe lângã Opera
zilnicã de cãlãuzire spre El, MOARTEA VA FI CAPODOPERA SA ÎN
SALVAREA SUFLETELOR NOASTRE!

7. Tu nu o să vrei să mai revii
Vei simţi o cantitate copleşitoare de pace şi iubire care te va
face să nu-ţi
ţi mai doreşti să te întorci. Nu trebuie să vă faceţi
griji cu privire la boli sau sarcini pământeşti. Sunteţi acum fără
margini, în siguranţă şi liberi cu adevărat. Nu aveţi nici un stres,
nici
ci o durere şi nici o suferinţă. Dar ţine minte, reîncarnarea ss-ar
putea lăsa aşteptată. Este posibil să vă oferiţi voluntar pentru a
vă reîntoarce să ajutaţi alte suflete de pe pământ, s-ar
s putea să
fie necesar să veniţi înapoi pentru a atenua Karma sau pputeţi
alege să veniţi înapoi pentru a evolua mai mult ca suflet şi
experienţa în bogăţia vieţii.

MEDJUGORJE - ÎMPODOBIREA LOCUINŢEI
VEŞNICE
(PELERINAJE III)
Eugenia FARAON – Huși
VINO DUHULE SFINTE - CERUL SUFLETULUI MEU, MIREASMÃ A
PRIMÃVERII VEŞNICE, OAZÃ CEREASCÃ ÎN DEŞERTUL LUMII!

"Dragi copii şi astãzi sunt cu voi şi vã invit la o convertire totalã.
Hotãrâţi-vã pentru Dumnezeu, copilaşilor şi veţi gãsi
ãsi în Dumnezeu
pacea pe care inima voastrã o cautã. (...)Eu vã voi încuraja atâta timp
cât Atotputernicul îmi va permite sã fiu cu voi. Mulţumesc
Mul
cã aţi
rãspuns chemãrii mele." (Apariţia Maicii la Medjugorje, din 25 iulie
2006).

"Prin Iisus Cristos aţi primit toate revelaţiile esenţiale de care
aveţii nevoie pentru mântuirea sufletului vostru. MESAJUL
PUBLIC AL LUI IISUS CRISTOS SE ADRESEAZÃ TUTUROR
OAMENILOR, ESTE OBLIGATORIU PENTRU TOŢI ŞI S
S-A ÎNCHEIAT
ODATÃ CU MOARTEA ULTIMULUI APOSTOL.
ÎNAFARA SFINTEI SCRIPTURI ŞI A TRADIŢIEI ÎN BISERIC
BISERICÃ AU
EXISTAT ŞI EXISTÃ PERMANENT REVELAŢII
ŢII PARTICULARE.

Acestea nu adaugã şi nu taie nimic, nu schimbã revelaţia
revela
publicã, dar REVELAŢIILE PARTICULARE APROFUNDEAZ
APROFUNDEAZÃ,
SUBLINIAZÃ MESAJELE ACTUALE ŞI LE EXPLICÃ MAI PE LARG PE
CELE PUBLICE! Mesajele pot fi date sub formã exterioarã,
xterioarã, în mod

vizibil, sub FORMA APARIŢIILOR şi interior sub forma
imaginilor sau prin cuvinte; în stare de veghe sau în somn; în
mod pur spiritual şi fãrã imagini.
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FERIŢI-VÃ
VÃ DE ATITUDINILE EXTREME LEGAT DE MESAJE.ESTE
GREŞIT
DACÃ
CINEVA
CALIFICÃ
TOATE
REVELAŢIILE
PARTICULARE CA FIIND ESCROCHERII, AUTOAMÃGIRE ŞI DIN
ACEASTÃ CAUZÃ LE DENIGREAZÃ BATJOCORITOR. ESTE GREŞITÃ
ŞI ATITUDINEA PRIN CARE ACCEPTAŢI CREDULI, F
FÃRÃ
VERIFICARE TOATE MESAJELE. ESTE BINE DACÃ EXAMINAŢI
EXAMINA
TOATE MESAJELE ŞI PÃSTRAŢI
ŢI CEEA CE ESTE BUN DIN
ELE.(Învãţãturã
ãturã de la Duhul Sf., sept. 2010, Nuşfalãu)

Piramida trebuinţelor omeneşti (descrisã
(descris de Maslow în 1972)
porneşte de la vârf cu necesitãţile
ţile spirituale, coborând spre cele
culturale(a face şi consuma arta, frumosul), cele afective, de
cunoaştere, de apartenenţã,
ã, şi la urmã necesitãţile
necesitã
biologice!
S-ar
ar pãrea cã lumea secularizatã rãstoarnã prioritãţile
prioritã
acestei
piramide, de altfel, chiar personal trebuie sã recunosc aceastã
realitate... Doar în pelerinaje dedicãm total timpul şi fiinţa
fiin
noastrã lui Dumnezeu! Or, locurile de pelerinaj sunt punctul de
întâlnire dintre Cer şi Pãmânt, unde putem sã ne încãrcãm
"bateriile", cum se zice,cu o rezervã de credin
credinţã - speranţã iubire şi pentru acasã, aşa cã vã invit în pelerinaj!
Iatã-mã
mã deci din nou la Medjugorje, transmiţând
transmi
din "Cortul
Întâlnirii", în care Gospei (Maicã în croatã) îi revine rolul lui
Moise din VT, adicã sã pregãteascã sufletele copiilor lui
Dumnezeu, aşa cum au fost purificate în deşert patruzeci de ani
pentru a putea pãtrunde (mãcar unii) în Pãmântul Fãgãduin
Fãgãduinţei,
tot astfel aici Ea le cãlãuzeşte pe treptele sfinţeniei,
sfin
dupã ce sau deschis prin convertire Prezenţei Sf. Treimi! În acest reportaj
voi cumula pelerinajele
elerinajele mele la Medjugorje din 2006 şi 2007.
Dacã la primele pelerinaje, 1998 şi 2005, nu aveam cu cine sã
împãrtãşesc experienţele
ţele mele de pelerin al Medjugorje
Medjugorje-ului,
fiind singura pelerinã din Huşi, ba chiar din Moldova la început,
de aceastã datã am reuşit sã mã asociez şi cu al
alţi doritori de a
trãi frumuseţile acelui tãrâm
ãrâm sfânt, fie prieteni,"colegi" de
parohie,concitadini,de altfel acolo îşi îndreaptã paşii oameni de
diferite confesiuni, etnii, rase etc., dupã cum am mai relatat!
Am poposit cu binee la Oradea, la surorile ursuline (un ordin
cãlugãresc),doar cã pe tren am acceptat ispita unei îngheţate,
înghe
ceea ce mi-aa adus o indigestie şi riscul de a rata drumul la
Medjugorje! Am bolit trei zile, slãbitã aşa cum îi stã bine unei
pelerine jertfelnice, dar
ar ca şi în alte dã
dãţi...miracol: susţinutã de
sub axile de colege am urcat în autocar spre destinaţia râvnitã!
râvnit
Ajunsã acolo, Maica îmi dã mereu aripi de înger, astfel cã, de
cum am ajuns, fãrã sã mã fi odihnit, am plecat cu Mihaela (o
copilã spiritualã, ce a ajuns acum sorã carmelitanã de clauzurã!)
spre centrul de pelerinaj din Medjugorje.
Aveam puţin timp la dispoziţie sã
s binecuvântez
sacramentaliile (obiecte sfinte) din sarsana, încredinţate de
huşeni pentru a fi unse cu mirul ce curgea din piciorul statuii
st
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Domnului Înviat, care, precum am mai reletat, era plasmã
umanã (un component sangvin cu grupa lui Iisus). A doua zi
începea festivalul tineretului de la Medjugorje, aşa cã un val de
tineri din toatã lumea va "invada" obiectivele de pelerinaj de
acolo!

Am optat pentru o scurtãturã, de la Maico Sielo (satul Mariei),
acolo unde am fost cazaţi, şi care era o periferie a Medjugorjeului - unde pater Slavko a gãzduit, cu ani în urmã, mamele şi
copiii rãmaşi orfani în timpul rãzboiului crud dintre Serbia şi
Albania, Croaţia etc.- spre centru. Dar ce peisaj invers decât
eram obişnuitã în acel loc sfânt, ce pãmânt deşertizat total, o
cãrare pãrãsitã de culoarea stinsã a lutului ars, cu copaci
scheletici, cu smochini (care acolo, ca şi rodiile şi oleandrii,
mãrginesc orice drum)arşi, te înfiora discrepanţa dintre peisajul
meditenarian plin de magnolii,palmieri,pomi fructiferi:
mandarini, kiwi atârnând pe foişoarele curţilor, rodii, caky etc.
şi deşertul de aici ca un avertisment al lipsei de prudenţã şi grijã
a omului pentru planeta care-l gãzduieşte!
Am hãlãduit cu huşeanca mea pânã la epuizare pe colinele
scãldate în soarele de august,iar când nu am mai rezistat
oboselii, şi foamei,am ajuns la o intersecţie de strãduţe, pe unde
intuiam cã ajungem spre "casã".Dar ne-am învârtit şi rãtãcit, cu
feţele purpurii de insolaţie fãrã sã descoperim drumul înapoi!
Debutând în trombã ascensiunile de pelerin ne riscãm
sãnãtatea,putem sã ajungem deshidratate, sã ne târâm pe
drumurile toride bâjbâind spre gazdã! Dar Gospa nu ne lasã fãrã
ajutor, deşi nu este bine sã-L ispitim pe Dumnezeu prin
necumpãtarea noastrã, totuşi ne-a scos în cale un cãlugãr ioanit
(îmbrãcat în rasã gri şi cu un lanţ greu atârnând de un picior, ca
penitenţã), cãruia i-am cerut (în italianã) binecuvântarea
necesarã unei intervenţii "de sus" pentru a nu mai rãtãci, la
propriu, ca şi la figurat! Ceea ce a şi survenit imediat, cãci neam întâlnit cu cineva din grup care ne-a ghidat spre cazare.
Nu e deloc strident,în acest Centru de pelerinaj al lumii, care
este Medjugorje, deschis multiculturalismului şi manifestãrii
libere a diferitelor orientãri de credinţã, sã te întâlneşti, de
exemplu pe stradã, cu o reprezentare vie a lui Iisus, un ins care
târâie la propriu o cruce, dar care are la bazã rotile pentru a-i
uşura calvarul.
Nimeni nu pare surprins de prezenţa unor culturi îndepãrtate de
civilizaţia occidentalã, cum ar fi pieile roşii, ori din triburile
aborigene, sau africane, cãci aici îşi trimite pelerinii toatã gama
de reprezentare umanã! Ne simţim intim legaţi sufleteşte cu
orice tipologie umanã, nimic nu ne scandalizeazã cãci ne
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regãsim cu toţii în braţele primitoare ale Maicii cereşti, care
coboarã pe pãmânt pentru a ne asigura de iubirea lui Dumnezeu,
indiferent cum suntem, în ce stadiu de civilizaţie, culturã, ori
credinţã ne gãsim!
De aceea, deşi n-am apucat sã ne refacem forţele, ne-am unit cu
restul grupului de la Huşi (care se primenise între timp!) pentru
a merge la Rozariu şi Liturghia de la 19 de la biserica Sf. Iacob,
centrul parohial şi spiritual al Medjugorje-ului.
Fiind, precum am spus, festivalul tineretului, un numãr
impresionant de tineri, veniţi în grupuri, cu plancarte,cu
stagurile ţãrilor de unde provin, cu crucifixuri mari, cu flamuri
ce o reprezintã pe Sf. Fecioarã, provenind din diferite grupe
mariane de rugãciune, cu tot ce putea sã reprezinte crezul lor,
devoţiunea cãtre Maria etc.
Biserica, consacratã cu ceva timp înainte de a începe
pelerinajele,în 19,01,1969, era deja plinã,dar marea majoritate a
pelerinilor s-au rãspândit afarã, pe esplanada enormã din jurul
altarului în aer liber de lângã bisericã.Ceremoniile zilnice
începeau de fapt, şi se sfârşeau, la statuia Gospei din piatrã de
Carrara, fãcutã de sculptorul Dino Felici. Dupã zeci de ani de
apariţii, aici s-au întrecut poeţii şi muzicienii, cât şi pictorii şi
sculptorii, artiştii în general, sã redea frumuseţea Gospei
descrisã de vizionari, dar permanent aceştia, deşi apreciau
realizãrile, totuşi precizau cã nicio reprezentare nu redã chipul
ceresc al Mariei...
O mare de entuziasm, de emulaţie afectivã şi spiritualã s-a
revãrsat în amfiteatrul bisericii, unde a început liturghia
internaţionalã! Nu veţi crede ce stãri terifiante se trãiau aici, toţi
acei tineri, obişnuiţi cu internetul, cu tableta electronicã,unii cu
tentaţiile occidentale distructive chiar,alţii cu ritmuri muzicale
bulversante, se transformau sub ochii noştri, consumând apã
sfinţitã, cântând acele cântece specifice Medjugorje-ului,
prinzându-se de mâini pentru a dansa chiar în timpul liturghiei,
îmbrãţişându-se fãrã nici o patimã etc.
Sper sã nu scandalizez pe nimeni, mai ales pe cei "scorţoşi",
rigizi, dar redau adevãrul: chiar la altar, episcopii, clerul de
diferite etnii şi religii, preoţii de diferite confesiuni,nu mai zic
tinerii, nu mai puteau sã-şi reprime bucuria haricã, dãdea pe
dinafarã, astfel cã dansau la liturghie ca pe scenã! Bãteau din
palme ritmat dupã modelul unei surori franciscane, care
conducea prin gesticã, dupã melodiile compuse de autorii
medjugoreni,mâinile pelerinilor ridicate deasupra capetelor
bãtând ritmul în aplauze!
Ei, aşa ceva trebuie vãzut în direct, este greu sã redai atmosfera
acelor liturghii eliberate de orice rutinã! Dar asta nu înseamnã
cã e de dorit renunţarea la riturile dobândite în perioade lungi de
practicare, ar fi tendenţios sã-ţi permiţi exepţia ca regulã. Ceea
ce s-a trãit acolo e irepetabil, sã auzi la cor vioara româncei
Melinda Dumitrescu, o primã violonistã internaţionalã, care a
renunţat la glorie şi a decis sã rãmânã la Medjugorje, pentru a
servi sanctuarul marian! Sunetele îngereşti ale viorii sale au
cucerit pelerinii şi auditorii din toatã lumea!
Revenite la gazdã, trebuia sã ne mai şi odihnim puţin, am
pregãtit cu cei care doreau sã se trezeascã de dimineaţã,
plecarea de a doua zi la ora 5 spre Cenacol, pentru a participa la
Apariţia Mamei cereşti. Am plecat, cele câteva persoane
doritoare, pe o scurtãturã a drumului cãtre Podbrdo,la Cenacol
(unde bãieţi drogodependenţi erau recuperaţi psihic şi sufletesc
prin rugãciune şi cãlãuzirea duhovniceascã a sorei

Lohanul nr. 33, martie 2015

Spiritualitate
Elvira),pentru a ne ruga şi cânta cu vizionara Mirjana, pregãtind
împreunã cu pelerinii Apariţia Gospei.
Pe drum o dnã cardiacã voia sã renunţe, îndemnându-ne sã
plecãm singure spre destinaţie. Nicidecum nu am cedat, am
aşteptat-o şi susţinut-o sã-şi continuie drumul, cãci mari haruri
vom primi cu toţii, inclusiv de vindecare. Aşa a şi fost!
Sala dedicatã acestei "întâlniri" era înţesatã de lume,dar armonia
sufletelor ce aşteptau pe Maica era la unison, iar la sosirea
Mirjanei, deşi abia ne puteam ţine echilibrul între cei prezenţi
masiv, orice zgomot s-a topit în şoaptele de rugãciune adresate
Mamei cereşti.Eram departe de vizionarã, dar eram cu toţii
pãtrunşi de o vie şi puternicã emoţie...Dupã ce a vorbit
vizionara cu Gospa, s-a tradus mesajul în limbile reprezentative.
BINECUVÂNTAREA MATERNÃ A MARIEI
VINO DUHULE SFINTE, BRIZÃ A MÃRII ETERNE,RÃCOREŞTE-MI
INIMA CU PACE ŞI BUCURIE!

"Dragi copii,cu iubire maternã doresc sã vã învãţ onestitatea
pentru ca în lucrarea voastrã ca apostoli ai mei sã deveniţi
corecţi, hatãrâţi şi mai ales sinceri. DORESC CA,PRIN HARUL LUI
DUMNEZEU, SÃ FIŢI DESCHIŞI BINECUVÂNTÃRII. Doresc ca, prin
post şi rugãciune, sã obţineţi de la Tatãl Ceresc conştientizarea
a ceea ce este natural,sfânt şi divin.(...) Sub ocrotirea Fiului meu
şi a mea, veţi fi apostolii mei..."(mesaj dat prin Mirjana la 2, 02,
2014)
Din 1981, când au început apariţiile, Maica Domnului a ales,
înafara vizionarilor şi a parohiei franciscane de aici,şi pelerinii
de pretutindeni spre a-I fi mãrturisitori şi a lucra pentru ea sub
cãlãuzirea sa directã prin inspiraţiile Duhului Sf.şi prin mesajele
vizionarilor, cei care au mai rãmas sã primeascã apariţiile ei.
Cãci înafara Mirjanei care încã o vede pe Maica de ziua ei, dar
şi pe 2 ale fiecãrei luni dând mesaje lumii întregi, Ivanka şi
Jacov nu o mai vãd decât de ziua lor de naştere, iar singurii care
au încã zilnic - la ora 17,40 vara şi la 18,40 iarna - "întâlnire" cu
Maria sunt Ivan, Vicka şi Marija.
Timpul (ca şi pervertirea spiritualã, psihicã şi fizicã a acestei
lumi) s-a copt... se apropie ceasul purificãrii omenirii revelat
prin profeţii Sfintei Scripturi, iar în vremurile moderne, prin
mesajele penetrante din Ceruri transmise de Maica Domnului,
pentru a ne îndemna SÃ NU AMÂNÃM CONVERTIREA;
PREGÃTIREA SUFLETELOR PENTRU A-L ÎNTÂLNI PE JUDECÃTORUL
SUPREM; PENTRU A PUTEA PERCEPE REVÃRSAREA DUHULUI
IUBIRII TREIMICE; PENTRU A COLABORA LA SALVAREA TUTUROR;
PENTRU A PUTEA CONTRIBUI LA TRIUMFUL PREASFINTELOR
INIMI!

Atenţie însã la revelaţiile particulare,sã cerem lumina Duhului
Sf., harul discernãmântului pentru a putea separa duhurile!
Semnele distinctive ale revelaţiilor particulare false sunt:
contravin Sfintei Scripturi, Sfintei Tradiţii, învãţãturilor
Bisericii, credinţei, moralei, îndeamnã la neascultare,revoltã,
lipsã de iubire faţã de Bisericã şi oameni. "ESTE FALS
MESAJUL CARE ANUNŢÃ TIMPUL EXACT AL ÎMPLINIRII
EVENIMENTELOR VIITOARE!
REVELAŢIILE PARTICULARE SUNT SPRE BINELE BISERICII.

Adevãratele revelaţii particulare sunt în concordanţã cu
Sf. Scripturã, cu Sf. Tradiţie, cu învãţãturile Bisericii creştine,cu
credinţa şi morala,îndeamnã la ascultare, adorarea lui
Dumnezeu,cinstirea Sfinţilor şi Îngerilor,la ispãşire, post,
umulinţã, pocãinţã,dar mai ales ele se probeazã dacã sunt
urmate de convertiri!
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Mesajele reînvie şi adâncesc credinţa, invitã la schimbarea
deplinã a vieţii, la sfinţirea ei. Mesajele pot veni de la
Dumnezeu, de la oameni, de la cel Rãu şi amestecat! Cele
autentice transmit CONDIŢIILE SALVÃRII OMENIRII! În
ultimele timpuri au devenit mai dese ATENŢIONÃRILE CEREŞTI
PENTRU CÃ LUMEA S-A SCUFUNDAT ÎN PÃCAT.
PEDEPSELE TRANSMISE PRIN MESAJE SÃ LE PRIMIŢI
ÎNTOTDEAUNA CA FIIND CONDIŢIONATE. DACÃ OMENIREA SE
CONVERTEŞTE ACESTEA NU VOR MAI AVEA LOC, IAR DACÃ NU SE
CONVERTEŞTE VOR PUTEA AVEA LOC! (Nuşfalãu, 2010)

Nu trebuie sã fim alarmişti, dar nici pompieristici, adicã sã
lãsãm la urmã întâlnirea noastrã cu Cerul, cu Creatorul şi
Mântuitorul nostru, sã ne bazãm pe SOS-ul final! Pentru asta
TREZIŢI-VÃ
DIN
AMORŢEALÃ,
DIN
ILUZIILE
LUMII
DESACRALIZATE, DESCHIDEŢI-VÃ INIMILE SPRE CUVÂNTUL DIVIN,
SPRE SFINTELE TAINE LITURGICE, SPRE INSPIRAŢIILE DUHULUI
SFÂNT! Amin.

Harurile pelerinajului pot trezi un suflet latent, îmbâcsit de
televiune, internet, tabletã electronicã etc! Pare de necrezut câte
minuni ale Sf. Fecioare se trãiesc absolut firesc clipã de clipã la
Medjugorje! Câte convertiri nesperate se produc, câte suflete şi
inimi, ca nişte cadavre vii, sunt reactivate pentru Cer, câte
ELIBERÃRI, DEZLEGÃRI, VINDECÃRI SUFLETEŞTI ŞI TRUPEŞTI,
BINECUVÂNTÃRI, SE REVARSÃ DIN PREASFINTELE INIMI ALE LUI
IISUS ŞI ALE MARIEI PESTE PELERINI, DAR ŞI PESTE FAMILIILE LOR,
PESTE TOŢI CEI DIN INTENŢIILE PELERINILOR!AMIN.

Redau apariţia Mariei cãtre Ivan, la ora 22, pe Podbrdo (Colina
Apariţiilor),unde deja de ore bune lumea s-a adunat, astfel cã
din greu poţi gãsi o stâncã pe care sã te aşezi. Oare credeţi cã de
nebuni ne cãţãrãm atât de chinuit uneori - mai ales pentru cei în
vârstã, dar care nu rateazã evenimentul unic de Har - pe
cãrãruile stâncoase spre statuia Gospei, unde Ivan cu grupul de
rugãciune pregãtesc, împreunã cu pelerinii, Apariţia - izvor de
haruri şi graţii cereşti nemaiîntâlnite?!
Din nou sunt încercate potenţialul şi disponibilitatea mea de
jertfire, o dnã bolnavã nu poate urca! Am tras-o, efectiv dupã
mine, peste colţurile pietrelor şlefuite de atâţia paşi de pelerini
penitenţi, adicã ispãşitori pentru pãcatele lor sau ale familiei,
cunoştinţelor lor!
Dar ce mireasmã adie pe urcuş?
PARE CÃ O GRÃDINÃ DE TRANDAFIRI, DE CRINI, CHIAR DE MENTÃ,
PARFUMEAZÃ AERUL TRANSFIGURAT! Când, în sfârşit, am ajums

sus,era exact înainte de Apariţie, unindu-ne astfel glasurile cu
asistenţa masivã înflãcãratã de
rugi şi cântece, cum numai acolo se pot fredona! Deşi sunt
copii, totuşi în momentul "evenimentului" nicio palã de sunet
nu disturbã armonia "întâlnirii" cu Gospa...
Ei bine, întorşi acasã sã vedem cum pãstrãm şi înrãdãcinãm
harurile primite,ce fel de misionari suntem - cãci poporul ales al
NT e format din misionari - cum concretizãm harurile şi
inspiraţiile cereşti primite pe Colinele apariţiilor mariane! Ca
nişte "miei între lupi", precum ne îndeamnã Mântuitorul, trebuie
sã rezistãm asalturilor ispitelor rãzvrãtitului, care este mâniat pe
"cadourile" primite în acele locuri sfinte, nu numai pentru noi,
dar pentru lumea toatã, deci e un afront serios adus pierzãtorului
de suflete! Ei, dacã nu ne-ar apãra Sf. Fecioarã sub Mantia
ocrotirii sale de Mamã, praful s-ar alege de noi ca trimişi ai
Adevãrului veşnic...Dar AVEM UN MIJLOC DE PROTECŢIE:
BINECUVÂNTAREA CEREASCÃ A MARIEI! Aceastã binecuvântare
este izvor şi dãtãtoare de haruri, pe care Maica o revarsã
fiecãrui pelerin care se deschide Prezenţei sale, şi prin ei
omenirii întregi! ESTE CA O FÂNTÂNÃ ARTEZIANÃ, cãci se
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îmbogãţeşte cu fiecare multiplicare aplicatãã de pelerini celor din
jur: fie acasã, la serviciu, în cãlãtorii şi oricui doreşte sã o
primeascã... Formula de binecuvântare este: "MAICÃ
PREASFÂNTÃ, FLACÃRA PLINÃ DE IUBIRE A INIMII TALE
ÎNDURERATE ŞI NEPRIHÃNITE SÃ COBOARE ASUPRA TUTUROR
COPIILOR LUMII (copii şi adulţi) PENTRU A O SALVA, DAR MAI ALES
ASUPRA PERSOANEI ... (se spune numele de botez) CÃREIA TU ACUMA
ÎI DAI BINECUVÂNTAREA TA SPECIALÃ ŞI MATERNÃ, ÎN NUMELE
TATÃLUI, AL FIULUI ŞI AL DUHULUI SFÂNT.AMIN
N ". Se poate da şi

în tãcere, doar mental,celor atei, care resping din start orice
tendinţã spre Sacru!
"Te ador Doamne, pe Cel ce Eşti Tu, aşa cum singur Te cunoşti,nu Cel care cred
eu cã eşti. Mã încredinţez Prezenţei Tale reale!" (CS Lewis)
DUHULE SFINTE,
TE, ADIEREA LANURILOR DE SUFLETE DIN PARADIS,
VINO!

Taina dezvăluită a celei de-aa doua veniri,
în glorie, a lui Iisus Hristos
În contextul actual al lumii în care trăim – lume în
care ființele
țele umane au ajuns să fie din ce în ce mai
înstrăinate de Dumnezeu și sunt tot mai rele și cu inimile
împietrite – cunoașterea
șterea profețiilor cu privire la așa
așa-ziseșe
„vremuri din urmă” (pe care, așa
șa cum ne putem da seama
cu ușurință,
șurință, acum deja le trăim cu toții) dobândește pentru
noi o importanță majoră.

O

mare parte dintre aceste revelații
ții sunt prezentate în
textul Apocalipsei Sfântului Ioan. O uimitoare
interpretare a acesteia și a anumitor pasaje ale
Scripturii, i-aa fost revelată de către Iisus Hristos „scribului lui
Dumnezeu”, Jakob Lorber. Așa cum el însuși
și mărturiește, toate
acestea i-au
au fost oferite atât pentru îndreptarea, cât și pentru
mântuirea ființelor umane care s-au
au abătut de la calea cea
dreaptă (dumnezeiască), dar sunt totuși
și capabile să își dea
seama de această rătăcire.
Exemplele vii și pildele pline de înțelepciune
țelepciune ce ne sunt oferite
fac deja că această interpretare a mesajului apocaliptic să devină
limpede și accesibilă tuturor acelora care aspiră din toate
puterile să descopere în ce lume trăiesc și ce cale divin inspirată
trebuie să urmeze în această viață.
ță. Ne putem da, astfel, seama
că Bunul Dumnezeu, atât prin intervenția
ția Să directă, cât și prin
faptele exemplare ale aleșilor
șilor Săi, are deja în vedere, în planul
Său dumnezeiesc, îndreptarea, și nu moartea păcătoșilor. Iată
că, în felul acesta,
sta, Dumnezeu ne întinde tuturor, mereu plin de
milă, mâna Să atotputernică, spre a ne susține,
ține, spre a ne inspira,
spre a ne ajuta să ne transformăm neîntârziat în bine și, mai
ales, spre a contribui în felul acesta la o urgentă transformare în
bine a acestei lumi.
Interpretări biblice
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„Și
Și atunci va apărea din Cer semnul Fiului Omului și vor
plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul
Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu multă
slavă.” (Evanghelia după Matei,, 24:30)
Comentariu primit prin
in intermediul unui dicteu divin inspirat de
către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber
Nu știți, oare, care este diferența dintre semnele false și cele
adevărate ale venirii Fiului Omului? Și nu știți voi, oare, ce
trebuie înțeles prin cuvântul „ceruri”?
Cu adevărat, în ceea ce privește
ște a doua venire a Mea, nu vă
puteți
ți închipui nimic mai înșelător decât un crucifix care s-ar
s
arăta pe cerul înstelat.
Întrebați-vă la ce i-ar
ar folosi lumii, dacă nu una, ci chiar mai
multe cruci s-ar arăta pe cer? Oare i-ar
ar face
fa această mai buni pe
oameni în sufletele lor? Cu adevărat vă spun că nu! Învățătorii
Învă
lumii ar spune, atunci, cu certitudine, că aceste cruci sunt false
arătări și înșelări, și ar susține că toate crucile de pe cer nu sunt
decât fenomene atmosferice. Iată,, astfel de apariții
apari și alte
asemenea lor sunt cunoscute de lumea civilizată ca fiind doar
niște simple fenomene naturale. Într--adevăr, matematicienii și
fizicienii se vor strădui și ei să explice astfel de apariții prin
știința opticii. Și ce-ar răspunde la toate acestea oamenii
obișnuiți? Vă asigur că ar amuți și s-ar
ar umple de o mare teamă.
Datorită învăţăturilor false care le limitează înțelegerea,
în
ei vor fi
convinși
și că Ziua Judecății de Apoi tocmai a sosit. Acesta va fi
efectul unor astfel de apariții.
Dacă veți
ți analiza cu atenșie și discernământ, acele vremuri în
care unii profeți
ți falși au prevăzut, chipurile, sfârșitul lumii, veți
putea înțelege
țelege de ce, în astfel de situații, oamenii devin
disperați,
ți, râd fără noimă și nu își mai țin poftele în frâu. Dar
Da
dacă falsele profeții
ții produc astfel de manifestări nefaste, ce s-ar
s
petrece, oare, dacă o imensă cruce s-ar
ar arăta pe cer?
Întreaga credință
ță religioasă izvorâtă din Cuvântul lui
Dumnezeu, care este, de fapt, una cu adevărata și autentică
Biserică, este, într-un
un anume fel, sintetizată în cuvântul „cer”.
Semnul Fiului Omului izvorăște
ște din această nou-trezită
nou
Biserică
a iubirii cu toate atributele sale divine, cum ar fi: compasiunea,
răbdarea, blândețea,
țea, umilința, ascultatea și omenia. Iată, semnul
viu al crucii
cii Fiului Omului va apărea pe cerul Vie
Vieții Veșnice, va
dăinui și se va răspândi tot mai mult. În astfel de situații,
oamenii ce au mintea în mod predominant orientată către cele
lumești
ști vor plânge, se vor tângui și se vor lamenta din moment
ce toate minciunile și înșelăciunile lor nu vor mai avea sorți de
izbândă. Cei care vor fi pătrunși
și de semnul Meu nu vor mai
avea greutăți
ți cu negustorii, samsarii și cămătarii, deoarece ei își
vor orienta ființa
ța și privirea lăuntrică doar înspre locul în care Îl
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vor vedea pe Fiul Omului venind în slavă și cu o mare putere,
pășind pe norii cerului. Cuvântul cel viu din inima omului este
iubirea Mea eternă în întreaga ei esență și, de aceea, este plin de
putere și de slavă divină. Norii cerului sunt însăși înțelepciunea
dumnezeiască din Cuvântul cel viu.
Iată, aceasta este, pe scurt, felul în care trebuie să înțelegeți
aceste scripturi. Dincolo de aceasta, acești nori cerești vă vor
primi în Împărăția Mea, iar aceasta va fi locuința voastră
veșnică. Și doar acolo, în supremă și divina binecuvântare veți
vedea cu adevărat și veți recunoaște marea putere și slavă a
Fiului Omului.
„Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul
veacului.” (Evanghelia după Matei, 28:20)
Comentariu primit prin intermediul unui dicteu divin inspirat de
către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber
Nu vi se va da doar un singur semn, ci mai multe, care vă vor
arăta de fiecare dată că întotdeauna sunt cu voi în duh, prezent
printre voi și în sufletele voastre. Aceste semne infailibile vor fi
întotdeauna după cum vi le spun acum.
Mai întâi, veți simți că Mă iubiți mai mult decât orice pe lume.
Pentru că, dacă cineva iubește ceva din această lume mai mult
decât pe Mine, el nu este demn de Mine. Dar cel care Mă
iubește cu adevărat, mai presus de orice, este, prin această
dragoste adevărată, în Mine și Eu sunt în el.
Un al doilea semn al prezenței Mele în sufletele voastre va fi
acela că, din dragoste pentru Mine, vă veți iubi și aproapele, fie
tânăr sau bătrân, la fel cum vă iubiți și pe voi înșivă. Oare cum
Îl veți putea iubi în Ființa Mea pe Dumnezeu, care nu se arată
privirii, dacă nu Îl iubiți mai întâi pe aproape vostru, pe care cu
ușurință îl puteți vedea cu ochii? Deși acum Mă auziți și Mă
vedeți, de acum înainte nu Mă veți mai vedea în această lume.
Iar atunci când nu Mă veți mai vedea, oare dragostea voastră va
rămâne la fel ca și acum când Mă vedeți? Această iubire va
rămâne în sufletele voastre, dar asigurați-vă că va rămâne, de
asemenea, și în sufletele urmașilor voștri! Dacă cineva Mă
iubește cu adevărat în inima sa, mai presus decât orice, și prin
aceasta trăiește și acționează la unison cu Voința Mea Divină,
Mă voi arăta direct lui, în Duh, dezvăluindu-mi prezența divină.
Al treilea semn al prezenței Mele în sufletele voastre și printre
voi va fi acela că de fiecare dată veți primi tot ceea ce cu
sinceritate și umilință ați cerut Tatălui Ceresc, prin Mine și în
numele Meu! Este de la sine înțeles că lui Dumnezeu nu trebuie
să-I cereți lucruri lumești, căci ele sunt zadarnice. Totuși, dacă
veți face astfel, veți arăta că iubiți aceste lucruri mai mult decât
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pe Mine. Cu adevărat, acesta nu va fi un semn al prezenței Mele
printre voi.
Al patrulea semn al puternicei Mele prezențe va fi acela că,
dacă în numele Meu și din iubire adevărată pentru aproapele
vostru, vă veți pune mâinile deasupra trupului unei ființe
bolnave, aceasta se va însănătoși și va fi ajutată să își
mântuiască sufletul. Dar este foarte important să nu uitați că
întotdeauna să spuneți în inimile voastre: „Doamne, facă-Se
Voia Ta, nu a mea!” Pentru că voi nu veți ști când și în ce fel
acționează această vindecare trupească pentru a ajuta sufletul
celui care a fost bolnav să atingă mântuirea. Nimeni nu este
menit să trăiască veșnic pe acest pământ în trupul său și,
bazându-vă doar pe puterea vindecătoare a mâinilor, nu veți
putea elibera, de fiecare dată, orice ființă umană de suferințele
sale trupești. Dar dacă voi veți transmite dragostea voastră
fiecărei persoane aflate în suferință, nu veți săvârși un păcat,
pentru că Eu vă voi susține în aceasta, atâta timp cât vindecarea
pe care o faceți servește salvării sufletului. Iar aceasta, doar Eu
singur pot ști. Dacă ați aflat că un prieten aflat la distanță este
bolnav, rugați-vă pentru el și vizualizați, cu ochii minții voastre,
cum întindeți mâinile și canalizați peste el energii benefice și
divine. În acest fel, acesta își va putea reveni. Rugăciunea pe
care o veți spune atunci în inima voastră va trebui să fie aceasta:
„Fie ca Domnul Iisus să te ajute! Fie ca El să te întărească, să
te vindece prin grația Sa, prin iubirea și prin mila Sa!”
Dacă, pătrunși de credință și plini de încredere în Mine, spuneți
aceste cuvinte pentru o persoană bolnavă, oricât de departe ar fi
ea față de voi, și veți vizualiza cu ochii minții cum întindeți
mâinile asupra ei, ea se va face bine în decurs de o oră. Dar,
rețineți, aceasta se va petrece doar dacă vindecarea va servi cu
adevărat salvării sufletului ei.
Al cincilea semn al prezenței Mele va fi acela că, dacă voi veți
face întotdeauna Voia Mea, atunci veți renaște spiritual. Atunci
când Duhul Meu se va revărsa în sufletele voastre, care astfel se
vor ilumina și se vor umple de înțelepciune, acela va fi
pentru voi un adevărat botez în viața divină. Fie ca oricare
dintre voi să se lupte mai presus decât orice pentru acest al
cincilea semn, căci dacă acesta se va înfăptui cu adevărat în voi,
atunci voi veți fi atins viața veșnică în această lume. Și din acel
moment, voi veți fi capabili să faceți și să creați tot ceea ce fac
și creez Eu, pentru că veți fi una cu Mine.
V-am arătat acum semnele prezenței Mele. Acționați ca atare și,
în curând, veți deveni cu adevărat conștienți de prezența
Duhului Meu în sufletele voastre și printre voi.
Voi rămâne în Duh alături de toți cei care îmi urmează Cuvântul
și Adevărul! Iar cei care Mă iubesc foarte mult chiar Mă vor
putea vedea pentru o clipă. Acelora care trăiesc respectând
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Cuvântul Meu și care caută cu râvnă Adevărul Veșnic, Eu le voi
vorbi inimii lor, iar cuvintele Mele vor deveni gândurile lor
călăuzitoare. Tinerii și fecioarele care mă vor urma vor avea
parte de viziuni, în care Ființa Mea, paradisurile și viața
veșnică, precum și aspectele demonice și cele care nu sunt
benefice, le vor fi explicate. Și astfel, Eu voi rămâne alături de
cei care Mă urmează, până la sfârșitul acestor vremuri!

Împărăția de o mie de ani (Apocalipsa lui Ioan, cap. 20)
Comentariu primit prin intermediul unui dicteu divin inspirat de
către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber, 1864
Am văzut că Eu, singurul Hristos adevărat, trebuie să aștept
până ce oamenii Mă vor recunoaște cu adevărat în sufletul lor.
Și aceasta va fi adevărata cheie de boltă, asupra căreia forțele
Infernului nu vor avea nicio putere. Eu voi fi cheia de boltă pe
care mulți zidari au aruncat-o încoace și încolo. Vai de cel care
va aduce jignire acestei pietre, căci el va fi frânt în bucăți,
precum un vas de lut. Cel peste care va cădea această piatră se
va preface în praf și în cenușă.
Și astfel, va veni Împărăția Mea de o mie de ani, care până
acum a fost greșit înțeleasă. Oricine va studia cu atenție
străvechile cifre arabe, va vedea în configurația lor, prin
analogie, altceva decât valoarea de o mie de a numărului „o
mie”. Cifra „unu” din numărul o mie Mă reprezintă pe Mine și
personalitatea Mea umană, iar cele trei zerouri care urmează
după „unu” Mă reprezintă pe Mine în deplinătatea Trinității
Mele Divine. Astfel, expresia „o mie de ani” Mă reprezintă pe
Mine în deplina Mea Divinitate.
Cuvântul „ani” se referă la perioada de timp care va dura până
la sfârșit, în care Eu voi rămâne la conducere, ghidând și
conducând popoarele Pământului, în parte Eu însumi și în parte
prin mulți dintre slujitorii mei nou-treziți. Așa cum oamenii de
acum dau o luptă grea cu forțele întunecate ale lumii, și în acea
perioadă binecuvântată, care va urma, oamenii vor trece prin
multe încercări pentru a-și dovedi credința. Dar după ce vor fi
supraviețuit luptei, vor fi îmbrăcați în haina nemuririi. De aceea,
voi trăiți în marea perioadă a trecerii. Ferice de cel ce, plin de
credință în inima lui, acceptă toate acestea fără a se mânia de
atât de multe lucruri demonice care s-au răspândit în această
lume. Ele nu vor dura mult, pentru că Eu le voi scurta de dragul
aleșilor Mei, care atunci se vor ruga la Mine și se vor bucura.
Nu-i voi alunga pe conducătorii cei drepți de pe tronul lor, ci îi
voi umple cu Duhul Meu Sfânt, care ne va face să fim doar un
singur păstor și o singură turmă, astfel încât ceea ce am profețit
oamenilor în timpul vieții Mele pământești se va împlini.
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Taina dezvăluită a înșeptitei veniri a Domnului nostru Iisus
Hristos
Revelație primită prin intermediul unui dicteu divin inspirat de
către „scribul lui Dumnezeu”, Jakob Lorber, 1864
Voi veni de șapte ori, dar a șaptea oară voi veni îmbrăcat în
văpaia sfințeniei Mele. Vai de cei care vor fi nepregătiți, căci
existența lor nu va mai continua decât în focul veșnic al Mâniei
Mele!
Iată, odată am fost aici, la începutul lumii, pentru a crea toate
ființele, de dragul vostru, și pentru a vă crea pe voi pentru a-Mi
urma Mie. În curând, Mă voi întoarce în mari revărsări de ape,
pentru a spăla bolile și suferințele de pe fața pământului, căci
adâncurile pământului au devenit de nesuportat în fața Mea,
pline de noroi, murdărie și ciumă, care au ieșit toate la iveală
din cauza neascultării voastre. De dragul vostru voi veni pentru
ca lumea întreagă să nu piară și specia umană, al cărei ultim
urmaș voi fi Eu însumi, să dăinuiască.
Și voi veni la voi pentru a treia oară de multe ori, așa cum am
mai venit de nenumărate ori până acum – uneori vizibil și
alteori invizibil, în Cuvântul Sfântului Duh – pentru a-mi
pregăti Calea.
Voi veni a patra oară în trup, în vreme de mari greutăți, în
marele timp al vremurilor. Și imediat după aceea, voi veni a
cincea oară, în spiritul iubirii și sfințeniei.
Și voi veni pentru a șasea oară în ființa celor care cu adevărat
râvnesc pentru Mine în inima lor și îi voi ghida pe cei care, plini
de dragoste și credință, Mă vor urma în viața veșnică. În acele
vremuri voi fi mult mai departe de lume, dar cei aleși vor trăi
veșnic în Împărăția Mea.
În final, voi veni încă o dată, așa cum a fost spus și mai înainte,
dar de această dată voi veni pentru veșnicie! Ascultați bine și
înțelegeți: trăiți în iubire, căci aceasta va fi mântuirea voastră.
Iubiți-vă mai presus de orice; aceasta va fi viața voastră fără
sfârșit. Iubiți-vă, de asemenea, unul pe altul, pentru a fi eliberați
de judecată. Fie ca Iubirea Mea cea dintâi și Grația mea să fie
cu voi până la sfârșitul vremurilor! Amin. (Fragment din
cartea Taina dezvăluită a celei de-a doua veniri, în glorie, a lui
Iisus Hristos).
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Învierea Mîntuitorului Hristos cea mai
mare bucurie a creştinilor
Cristina RUSU - Iași
„murind să înflorească celor muritori/
floarea’nvierii din grădinile de jos”

Marii imnografi nu folosesc un limbaj comun scrierilor
bisericeşti obişnuite ci o formă eshatologică de trezire
duhovnicească, de bucurie. Sfîntul Grigorie de Nyssa spune
„muzica este în firea omului, filozofia cea prin muzică este
mai bună decît simpla filozofare despre lucrurile lumeşti”.
ntre muzică şi imnografie există o legătură indestructibilă.
Toate formele poeziei imnografice (tropar, condac, canon),
ca şi celelalte apărute
ute ceva mai tîrziu (luminînde, voscresne,
stihiri, slave) capătă o dublă importanţă cînd sînt însoţite de
melodii potrivite, creatoare de emoţii religioase, în adevăratul
sens al cuvîntului, dar mai ales de bucurii duhovniceşti şi de
învăţături dogmatice profunde. Sfinţii părinţi, imnografii,
scriitorii bisericeşti, poeţii dau o importanţă aparte în scrierile
lor Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că Învierea
celei de-aa treia zi este cea mai mare bucurie a creştinilor,
sărbătoarea sărbătorilor.. Poezia religioasă în cultul ortodox îşi
are rădăcinile în imnografia bizantină care este o adevărată
enciclopedie teologică versificată sau o teologie popularizată
sub forma imnelor. Prin această imnografie, dogma ortodoxă şi
şia găsit cele mai frumoase formule
rmule de exprimare, în formele
cultului ortodox. Sfîntul Ioan Gură de Aur scrie în predica la
Înviere, „Cel care a venit după al treilea ceas /Să se bucure şi
acela de marea Sărbătoare!”. Învierea Domnului este un
eveniment central şi unic în istoria lumii,
i, dar depăşind şi
redefinind această istorie, actul în sine este cît se poate de real şi
palpabil, realitatea acestuia fiind întărită şi de apariţiile
Mîntuitorului după înviere. După evenimentele cutremurătoare
ale răstignirii, morţii şi îngropării, ucenicii
icii Săi se aflau într
într-o
stare de lipsă a păcii şi de frică. Stăteau închişi de frica iudeilor,
iar Iisus Hristos Cel Înviat "a venit şi a stat în mijlocul lor şi a
zis: Pace vouă!... Şi, suflând asupra lor, le-aa zis: „Luaţi Duh
Sfânt" (Ioan XX, 19, 22). Dee acum înainte întru nădejdea
Învierii lui Hristos creştinii nu vor mai experimenta sentimentul
de frică de moarte, de singurătate sau deznădejde, conştientizînd
Pacea permanentă a Duhului Sfânt prin post şi rugăciune, dar şi
Curajul mîntuitor al Învierii, căci ne socotim a fi „morţi
păcatului (trupeşte), dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus,
Domnul nostru" (Romani 6, 11).
Unul dintre cei mai de seamă imnografi bizantini, Roman
Melodul a compus şase imnuri, condace la Înviere, în care se
observă măiestria
ria asamblării versurilor cu muzica. Primind
ajutor de la însăşi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care ii-a
dat să mănânce o foaie de hîrtie în vis, Roman a început să
compună cântări bisericeşti (condace), din care ss-au păstrat
câteva până astăzi, în întregime.
regime. Limbajul imnografic al
melodului urmează limbajul Sfintei Scripturi, structurile de
paralelism şi chiasm sînt ancorate în limbajul apofatic al
concretului. Imnograful reuşeşte să înfăţişeze realităţile divine
în strînsă legătură cu firul real al istoriei.
toriei. Viziunea poetică
creştină a celor vizibile cu cele învizibile arată că poetul este
înrădăcinat adînc în real, dar şi harul lucrează. Roman Melodul
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are originalitate atît în privinţa universului poetic ales cît şi a
metrului folosit, scriptura integrîndu-se
se viu în spaţiul ecclesial.
Imnurile despre învierea lui Hristos însumează numeroase
expresii semantice, „ploaia cea binevoitoare”, „izvorul
desfătării”, „vîna cea de-aa pururi vie”, ele sunt folosite în
special pentru a evidenţia forţa regenatoare a învierii
Mîntuitorului Hristos care este văzut ca „lumina cea neapusă”,
„raza cea luminoasă”, „raza cea neumbrită a luminii
nemateriale”. În multe dintre imnele sale, Melodul foloseşte
elemente siriace, el fiind născut în Siria. Poezia imnografică
siriacăă avea trei elemente importante, memra (predică ritmată
fără acrostih şi refren asemănătoare condacului), madrasha (cu
acrotih şi refren extrem de complicate) şi soghita (forma
dialogică este liberă), toate aceste forme sînt regăsite în
condacele lui Roman.
n. El vede învierea Domnului ca pe o mare
bucurie, de aceea foloseşte acest cuvînt la sfîrşitul strofelor din
condac,”Zicînd femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă!”,
Bucuraţi
„Nouă celor
îndoliate, vrea să ne dea în dar cuvîntul: Bucuraţi-vă!”.
Bucuraţi
Cuvîntul
bucurie aici estee tradus din greacă cu semnificaţia de bucurie
înflăcărată, adică o bucurie plină de iubire necondiţionată faţă
de Hristos. Melodul cîntă cu bucurie învierea, cîntă „Scoală-i
„Scoală pe
toţi din somn,/ca să mă-ntîmpine
ntîmpine cu toţii/ cu făclii aprinse/ Şi zi
zile: Mirele sculatu-S-aa din groapă”. Şi în canonul pascal al
Sfîntului Ioan Damaschin găsim aceeaşi exprimare, un alai de
nuntă. Canonul Învierii, alcătuit de Sfântul Ioan Damaschin şi
care este cântat în glasul I bisericesc, cuprinde nouă cântări sau
ode, fiecare odăă având câte trei tropare, primul, numit irmos,
care se repetă la sfârşitul fiecăreia dintre cele nouă cântări.
Troparul cântării se adreseză tuturor fiilor Bisericii sub forma
unei chemări la ospăţul sfânt al Învierii Domnului. Este strigătul
şi anunţul Bisericii
isericii prin care este proclamată făţiş bucuria
Învierii, prin care Hristos ne-aa ridicat din amărăciunea morţii la
viaţă şi de pe pământ la cer, arătându-ne
arătându
prin aceasta că am
primit, prin harul Învierii, înfierea şi posibilitatea de a redeveni
fii ai împărăţiei
ărăţiei cereşti a Preasfintei Treimi. „Cerurile după
cuviinţă să se veselească şi pământul să se bucure. Şi să
prăznuiască toată lumea cea văzută şi cea nevăzută; că S-a
S
sculat Hristos, Bucuria cea veşnică”.
În limbajul ambilor imnologi, Roman Melodul şi Sf. Ioan
Damaschin este întrebuinţat procedeul personificării, prin care
creaturile iraţionale devin însufleţite şi sunt mişcate de prezenţa
lui Dumnezeu, la această sărbătoare a luminii participînd şi
netrupeştile puteri, slujitoare ale iconomiei răscumpărări.
răscump
Imnografia marelui praznic al Învierii Domnului este
strălucitoare şi plină de adânci înţelesuri teologice şi
duhovniceşti, precum şi de aluzii din scriptură. Ea constituie o
adevărată exegeză a textului evanghelic şi reflectă totodată
geniul marilorr predicatori ai Veacului de aur.
Cîntările lui Roman Melodul sînt pătrunse de credinţa ardentă şi
umilinţă profundă. Acest mare poet şi compozitor ne aminteşte
de întreaga cultură creştină, născută din credinţă, din inima care
l-a găsit pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Din acest contact al
inimii cu adevărul, care este iubire, se naşte cultura, întreaga
cultură creştină măreaţă. Şi dacă credinţa continuă să trăiască,
această moştenire culturală nu va muri, ci va continua sa fie vie
si actuala.
Note
Biblia, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 2001
Biblia comentată, Poezia Vechiului Testament,, Editura Institutului biblic
bibl şi de misiune al B.O.R., 2000
Imne, Sfântul Roman Melodul,, Editura Bizantină, Bucureşti, 2007
2007.
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Minune? Mesaj al Părintelui
telui Justin de
dincolo de mormânt !
La mormântul
ntul Părintelui Justin un fenomen legat de
condiţiile atmosferice exterioare: pe geamul de deasupra
mormîntului vaporii de apă ce ies din pămînt se condensează
într-un mod mai puţin obişnuit. În timpul zilei, dacă
temperatura urcă peste 0 grade, în dreptul capului părintelui nu
este nici un fel de condens, ci geamul este curat. În timpul
nopţii şi atunci cînd temperatura scade sub 0 grade, condensul
îngheaţă în forma trupului, iar în dreptul feţei îngheţul are un
aspect distinct.
Geamul de deasupra mormîntului a fost adus de maicile de la
Mănăstirea Paltin, pentru a proteja pe durata iernii florile pe
care le aduc în fiecare săptămînă pentru a împodobi mormîntul.
Am amînat mai multe zile relatarea fenomenului pentru a fi
siguri că ceea ce vedem nu e o întîmplare, o părere.

Nu ne grăbim să afirmăm că este vorba de o minune, ci
înţelegem şi prin aceasta că Părintele Justin este viu, pentru că
sufletul său a fost cel mai viu suflet din cele pe care le-am
întîlnit în această viaţă, şi că este adevărat ceea ce a spus cuiva
în anul 1999: “Nu vă mai plîngeţi că ce va fi după ce am să
mor! Dar ce, măi, mă duc să dorm?”
“Deşertăciunea deşertăciunilor, zice Eclesiastul, deşertăciunea
deşertăciunilor, toate sînt deşertăciuni” (Ecclesiastul 1:2).
Trecerea atîtor veacuri de istorie arată că omenirea, cu toată
puterea ei de cunoaştere şi de cucerire a universului, este
neputincioasă în faţa puterii lui Dumnezeu. Sînt taine la care
mintea omului nu poate ajunge, chiar dacă are iluzia că în aceste
vremuri (pe care Sfinţii Părinţi le numesc timpuri de apostazie
şi idolatrie) devine un cuceritor şi stăpînitor al atîtor domenii de
cunoaştere ştiinţifică.
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Toată iscusinţa minţii omeneşti este neputincioasă în faţa puterii
lui Dumnezeu, iar ceea ce omul încearcă să zidească de veacuri
Dumnezeu poate spulbera într-o
o clipă. De aceea, învăţătura
creştină ne învaţă să nu preţuim lumea şi plăcerile ei într-aşa
într
măsură încît să prejudiciem duhul lui Dumnezeu, adică sufletul
care preţuieşte mai mult decît nestatornicia lucrurilor
pămînteşti, urîciunea plăcerilor, dorinţa de înavuţire şi de
stăpînire.
tăpînire. Singura cale care poate învinge aceste tentaţii este
dragostea de Dumnezeu.
Omul contemporan a ajuns asemenea fiului risipitor care nu
numai că uită de Dumnezeu, dar prin hotărîrea lui de a pleca
într-o
o ţară îndepărtată cu partea lui de avere ara
arată nestatornicia
şi neiubirea faţă de casa părintească, care, de fapt, simbolizează
Biserica şi învăţătura pravoslavnică. În goana lui după plăceri şi
veselie, a căzut grabnic pe calea pierzării şi cheltuindu
cheltuindu-şi averea
cu femeile desfrînate a ajuns la sărăcie.
cie. Dar Dumnezeu, ca să-l
să
trezească din această grea amorţire, a dat peste acea ţară o
foamete gravă, încît ajunsese pentru a putea supravieţui să pască
precum porcii.
Pentru cei tineri este firească aceasta năzuinţă spre plăceri şi
veselie, deoarece ei nuu cunosc asprimea vieţii. De multe ori vezi
cum în goana lor după desfătări şi după o viaţă îndestulată şi-au
şi
frînt aripile, au căzut în păcat şi apoi în deznădejde. În această
euforie de a trăi uşor viaţa omul uită de el însuşi, de datoria faţă
de ceilalţii oameni şi de părinţi, dar, mai grav, el uită de
Dumnezeu şi cade sub stăpînirea patimilor, adică a diavolului.
Asemenea fiului risipitor care se reîntoarce la Dumnezeu prin
pocăinţă, Dumnezeu primeşte pe cel ce se pocăieşte şi părăseşte
calea păcatului, căci se spune: “Largă e uşa şi lată este calea ce
duce în pierzare” (Matthei 7:13).
Dumnezeu ne arată şi altă cale: “Strîmtă este uşa şi îngustă
calea care duce în Împărăţia lui Dumnezeu” (Matthei 7:14).
Doar pentru cel ce străbate această cale plină de îîncercări, de
prigoane, de umilinţă şi smerenie se deschide Împărăţia
Cerurilor. Iar Hristos ne îndeamnă să pornim pe această cale cu
toată credinţa. “În lume necazuri veţi avea; ci îndrăzniţi, Eu am
biruit lumea” (Ioann 16:33).
Omul modern fuge de necazuri,, nu mai accepta ceartă lui
Dumnezeu pentru săvîrşirea de păcate ca scop al curăţirii lor. Se
poate observa cu uşurinţă cum se fuge realmente astăzi de
cercetarea conştiinţei, aplecarea cu atenţie asupra sinelui, a ceea
ce facem zilnic pentru dragostea de Dumnezeu şi a aproapelui.
Dimpotrivă, omul şi-aa întors faţa către ceea ce este exterior –
lumea şi deşertăciunile ei. Tot ceea ce preocupă astăzi
contemporaneitatea este atît de vremelnic în raport cu veşnicia,
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iar sterpiciunea sufletului vine tocmai din uitarea
itarea şi ignorarea
celor sfinte. Duhul care sălăşluieşte în noi ca dat de Ziditor
trebuie să se însoţească permanent cu dragostea arzătoare către
Dumnezeu.
Orice iubeşte omul: trup, bani, podoabe, pămînt – ajunge cu
timpul a fi miezul fiinţei sale şi aceasta
sta este în afară şi împotriva
dragostei de Dumnezeu. Dar cum putem să-ll iubim noi pe
Dumnezeu şi să fugim de amăgirile lumii cînd nu primim nici o
mustare, cînd nu avem blîndeţea şi dragostea pentru părinţi,
copii şi toţi cei care ne înconjoară? Omul preocupat
preo
de sinele
exterior, de tot ceea ce este confortabil şi plăcut vieţii uită:
“Învăţaţi de la Mine, căci sînt blînd şi smerit cu inima” (Matei
11:29).
Trebuie să ne revenim “întru sine” aşa cum a făcut-o
făcut şi fiul
risipitor, nu să trăim într-o stare dobitocească,
ocească, sortită patimilor,
ci să ne facem sufletele vase curate ale Duhului Sfînt. Să nu ne
lăsăm tentaţi de deşertăciunile acestei vieţi, ci să ne rugăm lui
Dumnezeu să ne dăruiască cumpătare în tot ceea ce facem. Să
căutăm asemenea samarineancii “apa ceaa vie”, ca să ne
îmbogăţim sufleteşte şi duhovniceşte întru poruncile lui
Dumnezeu.
”Multumescu-Ti,
Ti, Tie, Doamne, ca am suferit putin
pentru Tine!”
Ca să-ţi
ţi spun chinurile de la Aiud trebuie să pornim de la
izolări. Să dormi pe ciment, iarna, vă daţi seama! În 1957 eram
în celulă cu un preot, Părintele Iov, din judeţul Arad, şi cu un
contabil din Vrancea. Ne-au
au prins gardienii la rugăciune. Şi nene
au făcut raport, în urma căruia am fost pedepsiţi cu 10 zile de
izolare. Şi acolo, ce se întîmpla? În ajunul Sărbătorilor,
ătorilor, te băgau
la izolare. Pe cei mai recalcitranţi. Îmi aduc aminte că atunci am
fost băgaţi la izolare vreo 60 de inşi. Şi au venit doi procurori să
viziteze celulele unde eram izolaţi.
Eu am raportat condiţiile în care stăteam. Ei mi-au
mi
răspuns că
pereţii
ereţii sînt curaţi şi că avem calorifere. De parcă ar fi funcţionat
vreodată…
În timpul ăsta au murit doi din cei băgaţi la izolare. În ziua a
opta. Atunci, ne-au
au dus la celulele noastre. N
N-am să uit
cuvintele Părintelui Iov, care s-aa aşezat în genunchi lî
lîngă patul
lui şi a spus: “Mulţumescu-Ţi,
Ţi, Ţie, Doamne, că am suferit
puţin pentru Tine!”

Viaţa, personalitatea, misiunea Domnului
nostru Iisus Christos - câteva idei inedite
Iisus este o figură dincolo de timp. Nimeni nu ar putea
contesta acest
est adevăr. El nu este legat nici de timp nici de
loc, fiind venerat atât în orient cât şi în occident.

P

entru a scrie despre el trebuie s-oo faci cu toată smerenia şi
curăţenia sufletului. Ar trebui, precum spune François
Moriac, „să nu se poată scrie o Viaţă a lui Iisus decât în
genunchi, cu sentimentul de a fi nevrednic de a ţine condeiul în
mână pentru o asemenea întreprindere”.
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Vocea Sa nu se poate confunda cu nicio altă voce. Ea vibrează
încă în cuvintele pronunţate acum 2000 de ani. Chiar paznicii
Templului, însărcinaţi să-L
L aresteze au fost atât de impresionaţi
de personalitatea Sa, încât atunci când li s-a
s reproşat că nu au
reuşit să-l aresteze, au răspuns: „Niciodată
Niciodată un om n-a
n vorbit ca
acest om!”
Toţi marii profeţi ai Israelului au prezis venirea Mesiei, dar
niciunul nu L-aa descris cu o mai mare claritate ca Isaia,
considerat cel mai mare dintre toţi. În viziunile lor ei Îl văd
când ca pe un răzbunător teribil, când ca un înger de bunătate şi
milostiv. De secole întregi mitologiile visau un copil divin.
Astrologii calculau venirea sa, în timp ce oracolele preziceau
căderea zeilor păgâni. Pământul aştepta un rege spiritual, care să
fie înţeles de cei mici, de cei umili şi de cei săraci [...] şi care
trebuia să înlocuiască epoca de fier cu epoca de aur
a în lumea
întreagă.
Asemenea stelelor care parcurg în vaste orbite calea care le este
trasată, planurile lui Dumnezeu nu cunosc grabă sau întârziere
nici când este vorba de apariţia unui eveniment capital în
evoluţia oamenilor. Astfel, când ora venirii lui
l Christ a fost
decisă în consiliul ceresc şi când marele orologiu al secolelor a
marcat ora indicată, Iisus se naşte la Bethleem. „Când
„
timpurile
au ajuns la termen, Dumnezeu a trimis pe fiul său
său”, [...] lumea
era coaptă pentru apariţia Liberatorului.
Laa acea epocă religiile erau saturate de spectacole şi poveşti.
Oamenii suspinau după o religie capabilă să satisfacă nevoile
inimii. Şi în timp ce lumina adevărului părea să se depărteze de
umanitate existau totuşi suflete însetate de certitudine, suflete
care doreau cu ardoare pe Dumnezeu viu. […] Şi astfel El îl
trimese pe Fiul Său spre a salva lumea.
Adversarii lui Iisus, detractorii săi, au mers până la a nega
existenţa Sa, afirmând că niciun istoric din acea epocă nu
pomeneşte de el, omiţând intenţionat
intenţiona şi cu rea credinţă să
amintească de ceea ce a scris despre el istoricul evreu din sec. I,
Flavius Joseph: „În
În acest timp a existat Iisus, om înţelept dacă
trebuie să-L
L considerăm ca om, atât de admirabile au fost
lucrările sale. El îi învăţa pe cei care voiau să fie instruiţi
asupra adevărului şi a fost urmat nu numai de mulţi evrei, dar
de mulţi gentili. El era Christ. A fost acuzat în faţa lui Pilat de
către conducătorii naţiunii noastre, iar Pilat a ordonat să fie
crucificat. Cei care Îl iubiseră în cursul
cu
vieţii sale nu l-au
abandonat. A treia zi, el le-aa apărut din nou viu, precum
precizează sfinţii profeţi, care anunţaseră că va face mii de alte
minuni. De la numele său se trage numele de creştini pe care-i
care
vedem încă astăzi” (Antiquités
Antiquités judaiques,
judaiques XVIII, Cap. 3).
În timpul dominaţiei romane şi a domniei lui Irod, ideea unui
Mesia care trebuia să vină trăia în toate conştiinţele. Dacă marii
profeţi îl văzuseră sub trăsăturile unui just, unui martir, unui
veritabil Fiu al lui Dumnezeu, poporul, fidel ideii iudaice, şi-l
închipuia ca un David, ca un Solomon sau ca un macabeu. Dar
oricare era imaginea sub care era văzut acest restaurator al
gloriei Israelului, toată lumea credea în el, îl aştepta, îl chema.
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„Pentru sufletul care vine din cer, naşterea este o moarte”,
spunea Empedocle, acum 500 de ani î. de Ch. Oricât de sublim
ar fi un spirit, odată intrat în carne, pierde pentru un timp
amintirea trecutului său; odată prins în angrenajul vieţii
corporale, dezvoltarea conştiinţei terestre este supusă legilor
lumii unde se încarnează. Cu cât mai înaltă i-a fost originea, cu
atât mai mare va fi efortul pentru a trezi forţele adormite, natura
celestă şi astfel a deveni conştient de misiunea sa. Sufletele
profunde şi delicate au nevoie de linişte şi de pace pentru a se
dezvolta.
Iisus a crescut în calmul Galileii. Primele sale impresii au fost
suave, austere și senine. Valea sa natală semăna cu un colț de
cer căzut într-o vâlcea de munte. Casa părintească era pentru
copil un fel de templu. În ea Iisus primi primele sale învățături
din gura părinților săi, fiind instruit în primul rând în
cunoașterea scrierilor sacre. Pentru sufletul său de copil,
Dumnezeul etern era prezent nu numai în cerul înstelat dar, de
asemenea, în lumina sfeșnicului care reflecta gloria sa, în
cuvântul tatălui cât și în iubirea tăcută a mamei... Dar oricât de
puternice erau impresiile lumii înconjurătoare asupra sufletului
lui Iisus, ele păleau toate în fața adevărului suveran, de
nedescris, al lumii sale interioare. Acest adevăr se dezvolta în
profunzimea ființei sale ca o floare luminoasă care iese dintr-o
apă întunecată. […] Această lumină misterioasă care ieșea din
profunzimile ființei sale spre a-l duce în cele mai îndepărtate
spații, îl unea cu toate sufletele prin vibrații secrete. Acest
sentiment originar de unitate cu Dumnezeu în lumina iubirii a
fost prima revelație a lui Iisus.
Figura lui Iisus se desprinde luminos şi cu toate că nu a rămas
nicio imagine fizică a Lui, noi oamenii, i-am dat un chip cu
trăsături regulate, cu ochii albaştri, păr blond în plete lungi, o
barbă de asemenea blondă, o statură înaltă, o fizionomie gravă,
austeră, îndulcită de bunătatea buzelor. L-am îmbrăcat într-un
veşmânt fără cusătură şi astfel, prin sugestie, El s-a imprimat în
milioanele de creiere omeneşti. El a fost Dumnezeu care a locuit
în noi şi care a trebuit să vină pentru a pune în activitate noi
forțe psihice, pentru a ne apropia de izvorul de viaţă. El a
aruncat în sufletul pământului speranţe noi, consolări şi sprijin
moral. El a inspirat nebunia crucii, iubiri exaltate, sacrificii
eroice. În numele său s-a iubit şi s-a urât, s-a salvat şi s-a ucis,
s-a iertat şi s-a persecutat, s-a vindecat şi s-a torturat.
Christos, bătrân de 2000 de ani, continuă să fie tânăr.
Magnetismul său divin acţionează mereu, fiind dintre cele care
nu pot să piară. Cu toate că figura lui Christ nu e prezentată în
adevărata sa lumină, el a cucerit mulţimile prin latura dramatică
a istoriei sale. Dezbrăcat de confuziile teologice ale dogmei şi
fabulelor, El ni se înfăţişează învăluit de o autoritate irezistibilă.
Se descoperă în El o profunzime de gândire, o filosofie
generoasă, o bunătate fără margini, o indulgenţă infinită. Eşti
fermecat de misticismul Lui iluminat. Era cu adevărat Fiul lui
Dumnezeu. […]
Când ora voită de providenţă a sosit, Iisus şi-a început misiunea.
[…] Atât în Templu, sub porticul lui Solomon cât şi în sinagogi,
pe malul râului Iordan, al mării Galileii, pe colinele din
împrejurimi, el predică evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. El
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redă în cuvinte blânde, calde şi duioase, visul copilăriei şi
tinereţii sale, acest vis care urma să transforme milioane de
creaturi. El reprezintă pe Dumnezeu nu ca pe un judecător
implacabil, nu ca pe Dumnezeul unui popor ales, ci ca pe
Dumnezeul umanităţii întregi, ca un părinte bun şi milos cu care
El este în continuă comuniune. În numele său el promite
nemurirea, un regat al cerurilor, unde flămânzii acestei lumi vor
fi săturaţi, cei îndureraţi consolaţi. Şi lucru nemaiauzit, el
proclamă fericirea celor care suferă şi a celor neînzestraţi. El
încearcă să facă cunoscut pe acest Dumnezeu Tatăl, pe care vrea
să-L dea pământenilor. El vorbeşte de fraternitate, cum nimeni
altul nu a vorbit înainte. El repetă fără încetare: „Iubiţi-vă unii
pe alţii”, ştiind bine că fericirea pământului rezidă în acest
îndemn. Apoi el cere omului un efort pe care nu l-a făcut
niciodată şi care consistă în a face bine pentru rău: el vrea să ne
iubim duşmanii. Predică renunţarea la bunurile acestei lumi şi,
coborând în profunzimile sufletului uman, el afirmă că singură
dorinţa adulterului, a furtului, a omuciderii, constituie crimă,
creând astfel păcatul gândului, care pare a fi lipsit de
importanţă, dar care are consecinţe imense. El vorbeşte mai
mult de recompense decât de pedepse. Nu ameninţă cu focul
etern şi nu ezită să vină la cei consideraţi păcătoşi, spre
dezaprobarea ipocriţilor. Merge la cei consideraţi paria, care nu
îndrăznesc să vină la El şi are cele mai blânde cuvinte pentru
păcătoşi şi păcătoase. Are milă de mulţimea care-L urmează,
simte foamea şi oboseala ei. El e cu adevărat Fiul Omului. […]
Există o viaţă a lui Iisus, un mister al lui Christos. Prima a fost
deformată de texte. Sfântul Jerome declara că a avut în mâinile
sale prima versiune a Evangheliei după Matei scrisă în ebraică,
pe care o deţinea de la ebioniţi. El o considera foarte ermetică şi
foarte periculoasă, căci „ea distrugea totul”, mărturiseşte el,
prin faptul că recunoştea un om în Iisus. Din această cauză o
distruse. În ce priveşte misterul lui Christ, este îndoielnic dacă a
fost înţeles de toţi discipolii săi. […]
Se poate spune că-L cunoştem mai bine pe Iisus după moartea
Sa decât înainte de botezul Său. O mică linie luminoasă doi sau
trei ani din viaţa Sa, şi tot restul nu este decât întuneric. Iar în
acest întuneric ce este? „Nu ştim şi voi nu aveţi nevoie s-o ştiţi
pentru a fi salvaţi”, par a răspunde cu voci diferite cei patru
evangheliști.
Lumina pe care aceştia o proiectează asupra vieţii lui Iisus se
prezintă în aşa fel încât aceasta seamănă cu o cameră lungă şi
strâmtă, unde numai aproape de ieşire, la moarte, se vede
strălucind un punct luminos, de o lumină orbitoare, Învierea. Pe
măsură ce ne depărtăm de acest punct, întunericul se măreşte tot
mai mult, devenind cel mai accentuat aproape de intrare,
Naşterea. Lumina merge mărindu-se de la începutul vieţii lui
Iisus până la sfărşitul Său, în acelaşi timp în care în cursul vieţii
Sale se accelerează. Anii de la naştere până la botez sunt cei mai
puţin luminaţi; cei doi sau trei ani care merg de la Botez la
Transfigurare, sunt ceva mai luminaţi şi cu cât înaintăm, cu atât
mai vie devine lumina care luminează lunile ce se scurg de la
Transfigurare până la intrarea în Ierusalim, zilele de la intrarea
în Ierusalim până la Ghetsimani, orele de la Ghetsimani până la
Golgota şi în fine, minutele de pe Golgota.
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Numele său, faptul că s-aa născut, creşterea Sa, viaţa Sa, faţa Sa
sunt ca la toată lumea. Dacă în acestea nu putem afla cheia
enigmei, cei 30 de ani ai vieţii Sale dinainte de a se manifesta
lumii, ar fi poate locul unde trebuie s-oo căutăm. Iisus a fost El
Christ înainte de a se manifesta lumii? Adică, Iisus a fost mereu
Christ sau mai exact Christ a fost mereu în Iisus? Misterul vieţii
Sale secrete este misterul seminţei care creşte. „„Cu Împărăţia
lui Dumnezeu
zeu este la fel ca atunci când un om aruncă sămânţa
în pământ; fie că doarme, fie că este treaz, fie că e noapte fie că
e ziuă, sămânţa încolţeşte fără să ştie cum”.
”. (Marcu 4; 26, 27).
Christ întrebuinţează 30 de ani pentru a se naşte în Iisus. Deja
născut în eternitate, el se naşte din nou în timp. „El creşte ca
orice om”, şi cum spune evanghelistul Luca: „El
El creştea şi se
mărea în spirit şi se umplea de înţelepciune”.
”. Fiinţa divină
dezvoltându-se
se în fiinţa omenească, ridicându-se
ridicându
din
profunzimile întunecoase,
ase, din ceea ce numim „inconştientul”,
conştiinţa superioară nu pătrunde decât progresiv în conştiinţa
omului Iisus; ea pune stăpânire încet şi treptat pe El, Îl umple
după cum lumina şi căldura soarelui umplu fructul transparent
pe cale de a se coace. În acest fel, Christ ia naştere în Iisus.
Fiinţa umană este în realitate un Zeu care îşi aminteşte de
Împărăţia Divină, scria Lamartine. Această părere e însă
contrazisă de comportamentul majorităţii oamenilor. Naşterea,
această cădere teribilă din cer pe pământ,
mânt, pare să fi distrus la
oameni memoria. Iisus o păstreză însă. El trăieşte în două lumi
deodată, în aceasta de aici şi în cea de dincolo. „„Am ieşit din
Tatăl şi am venit în lume; acum părăsesc lumea şi mă duc la
Tatăl” (Ioan, 16; 28). Pentru El cealaltăă lume nu este noaptea
neagră ca pentru noi, ci un crepuscul transparent. Iisus îşi
aminteşte de cer ca un exilat care-şi
şi aminteşte de patria sa
părăsită de curând. „Eu şi Tatăl suntem unul”” (Ioan, 10; 30).
Iată ceea ce este în el mai de neînchipuit şi adevărat.
vărat. În această
iubire a fiului pentru Tatăl, Omul Iisus este unic. El Îl iubeşte
tot atât de natural după cum respiră. La El sentimentul Tatălui
este tot aşa de primordial, după cum este la ceilalţi oameni
sentimentul propriului lor eu. El spune Tată, după
upă cum spunem
noi eu.
Iisus începe prin botez şi sfârşeşte pe cruce. Dacă viaţa sa
scurtă este terestră înainte de botez şi cerească după cruce,
întreaga Sa viaţă publică este cuprinsă între aceste două limite
terestre: Botezul şi Crucea. Dacă ignorăm ce
ceea ce este
începutul, nu vom şti mai mult ce este sfârşitul, Crucea, nici
ceea ce este între ele, viaţa publică a lui Iisus, Vestea cea Bună,
Evanghelia. Chist, Fiul lui Dumnezeu, se manifestă lumii în
Iisus, fiul Omului. Acesta este sensul Ephifaniei, num
nume ce se dă
botezului în primele secole ale creştinismului. Dacă în viaţa
umanităţii, creştinismul este evenimentul cel mai important,
atunci acest punct infinit de mic în spaţiu şi în timp, acest punct
aproape invizibil, comparabil cu un punct geometric – „Iisus a
fost botezat” – este evenimentul cel mai mare, zenitul istoriei
universale, cauza a tot ceea ce se petrece în ea, izvorul şi scopul
a tot ceea ce se mişcă în ea, de la începutul până la sfârşitul
timpurilor.

Iar dacă Christ este cu adevărat ceea ce vede în El creştinismul,
Botezul este echinoxul vieţii, nu numai al umanităţii, dar al
universului întreg. Pentru aceea a fost el creat, pentru aceea va
fi el distrus, pentru a da naştere unui univers mai bun, Regatul
lui Dumnezeu. (Fragmente din cartea Iniţiatul – spiritul nemuritor şi
misterele creaţiei).

Arhanghelul Mihail
George BIANU
B
– București
Numele său înseamnă, în traducere românească, Cel
care este asemenea lui DUMNEZEU. Atâ
Atât în unele texte
biblice cât şi în cele care le sunt posterioare lor,
Arhanghelul Mihail este considerat a fi cel mai important
dintre toţi Arhanghelii.

A

cest aspect este menţionat atât în tradiţia creştină cât şi
în cea ebraică şi islamică. Fiind un protector
pro
divin prin
excelenţă, Arhanghelul Mihail este apelat adeseori de
Biserică şi de comunitatea creştină ca să apere de rău. Nu este
deloc întâmplător că în Apocalipsă lui Ioan, Arhanghelul Mihail
împreună cu îngerii săi, sunt descrişi ca fiind în luptă cu
balaurul (forţa satanică) şi cu demonii (îngerii decăzuţi) care
sunt subordonaţi acestuia, iar deznodământul acestei lupte este
că acest balaur al abisurilor infernale a fost azvârlit sub pământ
împreună cu îngerii întunericului (demonii) care-l
care slujeau.
Tocmai din această cauză, Arhanghelul Mihail este reprezentat
cel mai adesea în iconografia creştină luptându
luptându-se şi biruind un
balaur. Mihail este adeseori înfăţişat cu aripi puternice, foarte
mari, şi cu Sabia Dreptăţii, de un albastru strălucitor, o sabie de
foc, care arde, care radiază căldura şi strălucirea Luminii
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Divine. În perioada Renaşterii, el apare ca un tânăr puternic şi
chipeş, îmbrăcat într-o splendidă haină, purtând sabie, scut şi
lance, iar în alte reprezentări este cel care ţine Balanţa Dreptăţii.
Atunci când ne apare în chip de Cel ce cântăreşte sufletele,
Mihail este înfăţişat ţinând în mână o scală a dreptăţii sau o
balanţă în care, pe fiecare platan, se află câte un mic trup gol,
reprezentând sufletele: cele acceptate au de obicei mâinile
împreunate într-un gest de recunoştinţă, iar cele păcătoase
exprimă groază în privire şi atitudine.
El este atunci înarmat cu o lance sau cu o sabie, amândouă fiind
în realitate simboluri ale discernământului spiritual care învinge
până la urmă orice rău. Instrument al adevărului în acţiune,
sabia este simbolul puterii, al forţei lucide a spiritului, uneori
singurul mijloc de a rezolva o problemă sau de a atinge un
rezultat durabil. Sabia lui Mihail este focul purificator al
adevărului care învinge forţele răului, ale întunericului, care
transformă energiile negative în energii pure, divine, aducătoare
de viaţă. Nimeni nu îl poate învinge pe cel ce ţine în mână sabia
Divină a Dreptăţii, simbol al credinţei putere. Lama şi garda
sabiei se îmbină în formă de cruce, semn al înfăptuirilor sale
consacrate Sfintei Treimi.
Testamentul lui Avraam, lucrare care datează din secolul al IIlea D.C. îl prezintă pe Arhanghelul Mihail ca fiind atât de
apropiat de DUMNEZEU încât, prin intervenţia să în faţa lui
DUMNEZEU, el poate chiar să salveze sufletele din infernuri şi
să le ghideze către ceruri (sferele tainice superioare ale
manifestării).

Întocmai ca şi zeul egiptean ANUBIS care patrona toate riturile
funerare precum şi procedeele de proiecţie conştientă în lumile
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astrale, Arhanghelul Mihail este de asemenea însărcinat cu
cântărirea faptelor bune şi a faptelor rele ale sufletului care
tocmai a părăsit definitiv corpul fizic prin aşa zisa moarte.
HERMES, care este judecătorul tradiţional al sufletelor celor
defuncţi, în tradiţia greacă (el fiind în această direcţie identic cu
zeul MERCUR din tradiţia romană) este adesea identificat cu
ANUBIS iar şerpii care sunt încolăciţi pe caduceul său
tradiţional îl fac să prezinte unele asemănări cu Arhanghelul
Mihail şi cu balaurul pe care el îl învinge. De altfel, este demn
de reţinut că în ezoterism, înfrângerea balaurului reprezintă în
realitate atingerea fazei de control perfect asupra potenţialului
creator. De altfel, nu este deloc întâmplător că balaurul care e
învins de Arhanghelul Mihail este reprezentat cel mai adesea
având aripi, iar acesta (balaurul cu aripi) este un binecunoscut
simbol alchimic, care semnifică un control perfect, atât asupra
tentaţiilor, cât şi asupra forţelor inferioare, ce sunt imediat
sublimate (aceasta este semnificaţia ascunsă a aripilor) în
aspecte angelice şi dumnezeieşti; în felul acesta, natura
inferioară a şarpelui este sublimată şi transformată în natura
superioară
a
păsării
(porumbelul
sau
vulturul).
Arhanghelul Mihail (lat. Sanctus Michael Angelus; fr.
Monseigneur Saint Michel; it. Sân Michele, Sammichele) este
cel pe care Dumnezeu l-a însărcinat să-i alunge din rai pe
Satana şi pe ceilalţi îngeri răzvrătiţi. Mihail este un luptător
pentru dreptate şi adevăr. Cu sabia lui de Lumină, el taie
legăturile malefice şi îi protejează cu căldura luminii sale pe toţi
cei care trebuie apăraţi de forţele întunericului. Toate trăsăturile
sale şi orice tip de intervenţie în relaţia dintre om şi Divinitate
îşi au izvorul în capacitatea şi natura să războinică, de luptător
în slujba binelui şi a Luminii. Sarcina lui acum este dublă: cea
de sfânt protector al Bisericii pe Pământ şi de Stăpân al
sufletelor morţilor. El hotărăşte, în funcţie de meritele lor, ca cei
buni să meargă la Dumnezeu, iar cei răi şi ticăloşi, în iad. Se
crede că Arhanghelul Mihail i-a apărut la Hagar (Geneza
XXI.17) lui Abraham pentru a-i interzice sacrificarea lui Isaac
(Geneza XXII.11); tot el este acela care i-a adus pe ciumaţi în
Egipt, i-a condus pe israeliţi în timpul călătoriei lor, s-a luptat
cu Satana pentru trupul lui Moise (Iudei 5), a înlocuit
blestemele din gura lui Balaam cu binecuvântări (Num. XXII,
35), a fost cu Joshua la Jericho (Josh. V.13), i-a apărut lui
Gideon (Jud. VI.11), a adus molima în Israel (2 Sam.
XXIV.16), a distrus armata asiriană (2 Cron. XXXII.21), i-a
eliberat pe cei trei evrei credincioşi din cuptorul fierbinte
(Daniel III, 25) şi l-a trimis pe Habakkuk să-l hrănescă pe
Daniel în adăpostul leului (Clopotul şi dragonul, 32). Tot
învăţătura Bisericii ne arată că Sfântul Arhanghel Mihail este
cel care l-a scos pe Sfântul Apostol Petru din închisoare şi l-a
pedepsit pe Irod (care primise cu încântare lauda exagerată a
poporului, ce îi spunea că ar fi vorbit cu glas de înger).
Descris uneori ca deţinând cheile Cerului (Paradisului),
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Arhanghelul Mihail, este numit Prinţul Luminii, într-unul dintre
manuscrisele de la Marea Moartă, intitulat Lupta Fiilor Luminii
împotriva Fiilor întunericului, şi el este conducătorul îngerilor
de lumină în lupta împotriva demonilor (îngerilor întunericului),
aceştia din urmă fiind conduşi de demonul Belial, identificat de
regulă cu Satana (care este denumit şi Prinţul Întunericului).
În tradiţia islamică, Arhanghelul Mihail (numit Mikail), este
înfăţişat având aripi verzi, din topaz, şi fiind acoperit din cap
până în picioare cu fire de păr aurii, fiecare fir având un milion
de faţete (feţe), iar fiecare dintre aceste feţe implorând într-o
limbă diferită iertarea divină pentru faptele rele ale celor
credincioşi. În scrierile musulmane, Arhanghelul Mihail este
reprezentat cu aripi de culoare verde smarald şi cu păr de
culoarea şofranului, iar fiecare dintre firele sale de păr are câte
un milion de feţe şi guri cu care, în milioane de dialecte, îi
imploră iertare lui Dumnezeu. O altă frumoasă credinţă ne
transmite că Dumnezeu, după ce l-a creat pe Arhanghelul
Mihail, l-a pus să stăpânească forţele, spiritele naturii, ale
zăpezii, fulgerului, tunetului, ale vântului şi norilor. Plecând de
la această imagine, Rudolf Steiner, în cartea să Misiunea lui
Mihail, spune că fierul meteoritic a fost aruncat de Arhanghelul
Mihail pe Pământ pentru a neutraliza efectele trăirilor negative
ale oamenilor.
Cândva, Gabriel şi Mihail l-au vizitat pe Profetul Mahomed.
Acesta din urmă avea în mână un beţişor pe care i l-a dat lui
Gabriel, îngerul care, în mod constant, a adus cu el Revelaţia.
Gabriel a spus: "O, Mahomed! Dă-i-l celui mai în vârstă înger".
Atunci, profetul, i l-a dat lui Mihail spunând: "Dumnezeu mi-a
dat doi sfetnici cereşti pentru a mă ajuta să propovăduiesc
mesajul meu – Gabriel şi Mihail". Profetul obişnuia întotdeauna
să trimită către Mihail şi Gabriel îngrijorarea lui faţă de soarta
fiinţelor umane. În tradiţia islamică, cel care cheamă la
rugăciune (muezzin) în ceruri este considerat a fi Gabriel, iar
conducătorul persoanelor care se roagă (imam) este Mihail.
Încă din vechime, poporul evreu l-a iubit şi venerat pe Mihail
pentru că el este acela ce a păzit mormântul lui Moise şi l-a ferit
de Satana, care a încercat să-i scoată trupul profetului din
mormânt la lumină, în dorinţa sa de a ademeni poporul evreu
spre
păcatul
cultului
eroilor
pământeni.
Creştinii din Egipt au aşezat râul lor dătător de viaţă, Nilul, sub
protecţia Sfântului Mihail şi a organizat ample festivităţi pentru
a sărbători revărsarea Nilului şi pe patronul său.
În Persia este considerat Prinţ al Stelelor
Ghid divin al sufletelor umane, pe care le conduce către lumina
eternă, Arhanghelul Mihail este prin excelenţă eroul luptător al
lui Dumnezeu. Prin urmare, ajutorul său necondiţionat este
primit instantaneu de toţi cei care luptă plini de eroism şi cu
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curaj împotriva răului (atât cel exterior, cât şi cel interior, din
fiinţa lor). Modalitatea optimă de a-i atrage spontan sprijinul şi
ghidarea este calea luptătorului curajos sau a eroului spiritual.
Reciproca este, de asemenea adevărată, în sensul că apelarea
constantă şi plină de dăruire a Arhanghelului Mihail dezvoltă
extraordinar de mult în cel sau în cea care îl invocă astfel, starea
de erou spiritual. În decursul istoriei creştine, Arhanghelul
Mihail s-a manifestat de multe ori, salvând diferite comunităţi
creştine de o serie întreagă de pericole. În sec. Al Vl-lea, când sa declanşat în Roma o molimă înspăimântătoare, Sfântul
Grigore i-a sfătuit pe locuitori să realizeze o procesiune care să
străbată străzile oraşului, intonând cântece religioase, cântece
care de atunci s-au numit Marile Litanii. Aceste procesiuni s-au
desfăşurat timp de trei zile, şi în ultima zi, când au ajuns în faţa
mormântului lui Hadrian, Sfântul Grigore l-a văzut pe
Arhanghelul Mihail plutind în aer deasupra oraşului;
Arhanghelul a coborât apoi pe vârful Mausoleului şi şi-a scos
sabia din teacă; sabia era, se spune, stropită cu sânge. După
aceasta, ciuma a încetat, iar mormântul lui Hadrian a fost numit
din acea zi "Castelul Sfântului Înger"; o capelă purtând numele
de "Ecclesia Sancti Angeli usque al Coelos" i-a fost consacrată
Arhanghelului Mihail.
Se mai spune că tot Arhanghelul Mihail ar fi apărut pentru a
cere construirea a două biserici. Prima a fost ridicată pe coasta
de est a Italiei şi a fost denumită Biserica Muntele Galgano.
Legenda povesteşte că în sec. Al V-lea locuia în Siponte un om
numit Galgano, care avea multe turme; acestea erau duse la
păşune pe munte. La un moment dat, un taur s-a rătăcit, iar
Galgano a plecat împreună cu câţiva slujitori să-l caute; când lau văzut, taurul se afla pe vârful muntelui, lângă intrarea unei
peşteri. Galgano s-a înfuriat pe taur atât de tare, încât a ordonat
unui slujitor să-l omoare; dar săgeata s-a întors în pieptul
slujitorului care a tras-o şi l-a omorât imediat. Bineînţeles
martorii incidentului au vorbit iar vestea a ajuns a urechile
episcopului Laurent, acesta ia măsurile care se impuneau: trei
zile de post şi de rugăciune pentru toată populaţia, în scopul de
a afla semnificaţia acestui episod. În cea de a treia zi un cavaler
în alb înconjurat de lumină apare şi spune: "Eu sunt Mihail,
autorul miracolului de la grotă. De acum înainte ea va fi
sanctuarul meu pe pământ." Oricât de impresionat de această
viziune, Laurean nu face mare lucru, de altfel după ce tăuraşul
şi-a îndeplinit misiunea s-a întors cuminte în turma să. Dar
îngerul nu s-a lăsat împiedicat: el îşi voia sanctuarul, pentru că
Dumnezeu îl dorea şi îl va avea. Puţin timp după apariţia sa,
navele barbare au apărut pe mare: o imensă flotă transportând
trupe cu intenţia de a nimici regiunea. Din nou Laurent a
ordonat supuşilor săi un tribuum de post şi de rugăciune. În cea
de a treia zi, când o furtună providenţială a măturat vapoarele
duşmanului, arhanghelul apare revendicând victoria. Convins de
această dată, episcopul îi scrie papei Gelase pentru a cere
permisiunea de a consacra acea grotă sfântului Mihail. Dar
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considerând că a pierdut deja destul de mult timp arhanghelul
vine pentru a treia oară să îl viziteze pe episcop: inutil să îşi mai
complice existenţa, grota este consacrată chiar de el! Oricum
răspunsul papei a fost favorabil. În peşteră a fost descoperit un
pârâu ce cobora de pe stâncă, cu o apă miraculoasă care vindeca
tot felul de boli; imediat au fost ridicate trei altare, iar unul
dintre ele a fost acoperit cu o ţesătură purpurie, brodată cu fir de
aur. Faima acestei viziuni s-a răspândit în toată Europa, iar
biserica ce a fost ridicată acolo a devenit un loc sfânt de
pelerinaj.
Foarte curând va fi ridicată, somptuos o biserică dedicată
marelui arhanghel, pe locul numit de atunci Muntele Sunt
Angelo. Aceasta va fi în Evul Mediu, unul din punctele cel mai
cele mai importante de pelerinaj către Pământul Sfânt şi mult
timp va fi arătată splendida paudamentum – mantia de ofiţer al
cavaleriei romane- care a fost lăsată de arhanghel ca semn al
trecerii sale. Mihail îşi va manifesta din nou protecţia sa în
timpul unei epidemii de ciumă, în 1656: apărând lui Giovani
Alfonso Puccinelli, episcop de Manfredonia( vechia Sipontium)
pe data de 22 decembrie a acelui an, îl asigură că epidemia va
dispărea din momentul în care va fi celebrat un triduum în
onoarea să, ceea ce s-a şi adeverit.
În timpul domniei lui Hidelbert ÎI, Arhanghelul Mihail i-a
apărut Sfântului Aubert, Episcop de Avranches, în Normandia.
Aici se afla o stâncă ce era înconjurată de apă pe perioada
fluxului, şi de aceea era considerată ca o fortăreaţă inaccesibilă.
Episcopului i s-a spus că un taur va fi găsit ascuns acolo, iar
biserica trebuie construită astfel încât să acopere tot pământul
pe care taurul l-a călcat în picioare; tot acolo se afla şi un pârâu
cu apă extrem de pură. Sfântul Aubert a crezut că este vorba
doar despre un vis, dar viziunea s-a repetat din nou şi din nou.
Zilele treceau. O nouă apariţie îl impresionă pe episcop:
arhanghelul avea un aer foarte nemulţumit. După câteva zile
Aubert respinge şi această viziune ca fiind o iluzie, poate un
simulacru al diavolului care sub numele de Belenos se făcea
adorat acolo. Cu toate acestea nu reuşea să îşi găsească pacea.
Arhanghelul îşi făcu apariţia pentru a treia oară. Era într-adevăr
furios şi pe un ton care nu admitea nici o replică cere să îi fie
construit un sanctuar. Pentru a-l convinge pe prelat îi spune că îi
va lăsa un semn. Atinge fruntea acestuia şi Aubert simte cum
fruntea îi este sfredelită, dar cu toate acestea nu îi rămâne nici o
rană. Profund convins de această dată episcopul decide să
acţioneze de a doua zi de dimineaţa: aceasta ar fi făcut fără
îndoială să dispară insuportabila migrenă care durase tot restul
nopţii cauzându-i o durere intensă. Cu preţul a eforturi şi munci
colosale muntele Tombe este luat triburilor păgâne apoi defrişat
şi i se face o excavaţie asemănătoare imaginii de la grotă de pe
Galgano: sfântul Mihail a dorit în mod special această. Pentru a
sublinia legătura cu sanctuarul din Italia Aubert trimite doi
călugări cu scopul de a obţine de la episcopul din Sipontium
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câteva relicve: o bucată din marmură pe care arhanghelul
călcase, şi o bucată din mantia pe care o lăsase în grotă.
Deoarece erau foarte dificile muncile pentru construirea
sanctuarului arhanghelul apare unui om pios din satul Icicus pe
nume Baino: "Nu te teme, eu sunt arhanghelul Mihail, şi vin să
îţi cer să mergi să îl ajuţi pe episcopul Aubert. Ia-ţi fiii şi mergi
pe munte.!" Uluit, dar plin de credinţă, ţăranul îi ia pe cei 11 fii
ai săi -cel de al 12-lea era încă în scutece- şi merge să-i ofere
episcopului ajutorul, relatându-i apariţia. Aubert este încântat de
acest ajutor providenţial dar nu se arată a fi foarte eficace:
băieţii solizi, plini de bună-voinţă, nu reuşesc totuşi să
înduplece rezistenţa stâncii. Atunci Aubert trimite să fie adus
mezinul care abia mergea în picioare: spre minunarea tuturor cu
o singură lovitură de picior mezinul face să se spulbere granitul
permiţând astfel continuarea construcţiei. În rocă se poate vedea
urma piciorului copilului când a atins roca. Aceasta este
legendă. În 709, cei doi călugări trimişi în Italia se întorc din
pelerinajul lor. Aceştia nu mai recunosc aproape deloc regiunea:
pădurea Scissz şi micile sate de păgâni au cedat locul unei plaje
imense care mărginea imensitatea mării. Şi în depărtare,
dominând mareele, se ridica pe muntele Tombe sanctuarul
arhanghelului. Le povestesc acestora cum, cu ceva timp înaintela mijlocul lui martie- un seism de o violenţă inimaginabilă a
lovit ţinutul făcând să dispară în valurile dezlănţuite pădurea şi
marginile sale care au fost înghiţite de ocean. Numai muntele a
rezistat care a fost numit de atunci Muntele Sfântul Mihail în
pericolul mării. Toţi au văzut în acest cataclism un ultim atac a
lui Lucifer care era alungat de pe teritoriul său de către forţele
arhanghelului Mihail, pe care episcopul îl rugase cu toate forţele
sale să îl înlăture.

Miracolul a provocat o aşa puternică impresie asupra spiritelor
încât în 710, regele Childebert a consacrat regatul său
arhanghelului Mihail: şi astfel arhanghelul a devenit protectorul
Franţei. În 732, Charles Martel dovedeşte protecţia acestuia în
timpul luptei de la Poitiers când invocându-l îi învinge pe
sarazini, stopând în mod clar înaintarea lor către nord. Apoi au
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fost numeroşi salvatorii Franţei care au realizat pelerinaje la
muntele Sunt Michel devenit de-a lungul secolelor unul din cele
mai prestigioase sanctuare creştine, care nu a fost niciodată
distrus în ciuda seismelor, furtunilor, incendiilor şi războaielor.
Atunci când în picturi apare şi Fecioara Maria cu Pruncul,
Arhanghelul Mihail îi prezintă balanţa lui Iisus, care pare să
spună bun venit sufletelor fericite. Oricum, cu sau fără balanţă,
Arhanghelul Mihail este întotdeauna stăpânul sufletelor în
picturile care reprezintă moartea, venerarea sau glorificarea
(slăvirea) Fecioarei Maria, deoarece tradiţia arată că el i-a
primit sufletul şi a avut grijă de el până când s-a ridicat la Fiul
ei. Cei doi Arhangheli, Mihail şi Gabriel, sunt pictaţi pe uşile
laterale ale iconostasului (peretele pictat care desparte altarul de
restul bisericii), păzind intrarea în locul unde se săvârşeşte, la
fiecare Liturghie, Sfânta Jertfă. Datorită tuturor acestor dovezi
ale sprijinului şi protecţiei permanente din partea sa asupra
întregii umanităţi, Arhanghelul Mihail este cel mai popular şi
mai apelat înger din tradiţia creştină.
Mihail este cunoscut şi că Prinţul Arhanghelilor, Îngerul
Eliberator, Apărătorul Credinţei Fiilor şi Fiicelor lui Dumnezeu,
Păzitorul Celor Douăsprezece Triburi ale lui Israel, Protectorul
Relaţiei Ghid spiritual - Discipol. În ierarhia cerească, el are
rolul celui care conduce oştirile de lumina împotriva rebelilor.
Despre Arhanghelul Mihail şi acţiunile sau misiunea să apar
multe referiri în Biblie, atât referitoare la cele din trecut, cât şi
la misiunea sa din evenimentele descrise în Apocalipsă. Lui i sa dat rolul de a aduce prima din cele 7 plăgi care sunt descrise
ca "mânia lui Dumnezeu", de fapt karma negativă acumulată de
omenire, şi care astfel se poate manifesta pentru a-i elibera pe
cei care au generat-o, în măsura în care sunt pregătiţi pentru
asta. Mesajele recepţionate prin channeling, meditaţii sau de
către mediumi în ultimele zeci de ani dezvăluie că Pământul a
fost scos din carantină, şi că Arhanghelul Mihail conduce
acţiunea de eliminare, din corpurile subtile ale oamenilor, a
seminţei de rebeliune plantate de către aşa-numiţii îngeri căzuţi.
Pentru aceasta, fiecare om trebuie să ceară, în sufletul său,
această purificare, pe calea care îi este proprie, pentru ca să
poată trece la o nouă conştiinţă.
Tot ce se petrece cu adevărat la nivel planetar a fost orchestrat
de marele arhanghel Mihail şi de mulţi mari lideri spirituali din
toate religiile. Mihail este cel care desparte lumina de întuneric
şi spune: "Alegeţi, mergeţi către lumină, căci dacă mergeţi
către lumină, veţi avea o mai mare libertate, dar ea trebuie să
vină din propria voastră voinţă, fără să fiţi forţaţi de
nimeni".Epoca lui Mihail, care va mai continua multe sute de
ani, este o epocă în care vom deveni puternici din punct de
vedere spiritual, atingând nivele de vibraţie din ce în ce mai
elevate. Vom resimţi atunci o adâncă compasiune, nu doar
compasiune pentru cineva de pe stradă care nu are ce mânca, ci
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compasiune faţă de impactul acţiunilor noastre în vieţile
celorlalţi.
Arhanghelul Mihail eliberează energiile negative indiferent de
sursa sau de locul lor, nu numai din universul exterior, dar şi din
corpurile subtile ale oamenilor acţionând pentru anihilarea
seminţei de rebeliune sădite printre oameni de îngerii căzuţi.
Pentru aceasta fiecare om trebuie să ceară, în sufletul său,
purificarea, pe calea care îi este proprie, pentru a putea trece
spre o nouă conştiinţă. Mihail îi călăuzeşte pe toţi aceia care
sunt pierduţi sau împotmoliţi pe drumul pe care se aflăm.
Arhanghelul Mihail ne trimite revelaţii, ne dă sfaturi sfinte,
pline de înţelepciune, ne este un protector divin, ne apără
împotriva întunericului, împotriva forţelor răului. El este înger
al dreptăţii, al progresului, al cunoaşterii şi al împlinirii
misiunilor noastre în viaţa pământească, este cel care ne ajută să
dobândim răbdare în aşteptarea împlinirii Voinţei Divine.
Locurile sfinte ale arhanghelului
Muntele Sfântul Mihail şi Minunea să sunt universal
cunoscute, clasate în patrimoniul mondial UNESCO. Există
totuşi şi alte sanctuare consacrate arhanghelului. Cel mai vechi,
frecventat din secolul al 3-lea , este poate la Colossea, în
Phrygie: cu sabia sa de lumină arhanghelul a crăpat o stâncă în
două pentru a face să izvorască un izvor miraculos. A realizat
aceeaşi minune la Chairetopa, de asemenea în Phrygie: apele
curative vindecându-i pe credincioşii care invocau aici cu
fervoare Sfânta Treime.
Dar unul din cele mai importante este biserica construită la
Roma pe stradea Salaria de către papa Leon cel Mare (+461) ca
semn de mulţumire pentru protecţia acordată oraşului de către
arhanghel în perioada invaziei hunilor. În faţa înaintării
hoardelor lui Atila, pontiful punând soarta oraşului în mâinile
marelui arhanghel s-a dus la porţile oraşului pentru a întâlni
Biciul lui Dumnezeu care impresionat de demersul şi îmbiată de
o ispăşire confortabilă, nu şi-a împins mai mult expediţia:
Roma fiind astfel salvată, biserica promisă arhanghelului i-a
fost dăruită pe 29 septembrie, care a rămas ziua de sărbătorire a
sfântului Mihail.
Credinţa în această protecţie specială a reînviat în secolul al
4-lea atunci când Constantin, proaspăt convertit la creştinism a
obţinut victoria decisivă asupra rivalului său Maxenţiu, în data
de 29 octombrie 312. Neliniştit de soarta bătăliei pe care urma
să o ducă, tânărul Cesar al Occidentului are inspiraţia să plaseze
în fruntea armatei, cu mult mai puţin numeroasă decât cea a lui
Maxenţiu, conducător al Romei, un steag – labarum – purtând
semnul crucii, care i-a apărut pe cer seara, cu un comentariu
scris în litere greceşti: "Cu acest semn vei învinge". Alte tradiţii
afirmă că o voce misterioasă l-a sfătuit să picteze pe scuturile
soldaţilor săi literele greceşti Chi şi Rho care sunt iniţialele lui
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Cristos. Constantin l-a învins pe Maxenţiu aproape de podul
Milvius, în locul numit Saxa Rubra (Pietrele Roşii) iar cel
învins moare înecându-se în Tibru.
Doi ani mai târziu , în 314, Constantin are o viziune. O fiinţă
foarte luminoasă îi apare îmbrăcată într-o tunică cu aripile larg
desfăcute, cu picioarele puternic înfipte‚ în sol, care îi
declară: "Eu sunt Mihail, conducătorul armatelor lui
Dumnezeu, protectorul credinţei creştinilor. Eu sunt cel care în
momentul în care luptai împotriva tiranului necredincios, te-a
asistat, punându-ţi victoria în mână."
Plin de recunoştinţă Constantin i-a ridicat arhanghelului o
frumoasă biserică la Sosthenion o periferie a oraşului Anapee,
la aproximativ 50 de mile de Constantinopol. Sanctuarul -numit
Michaelion- este consacrat pe data de 8 iunie 337, iar ortodocşii
sărbătoresc încă această dată. În 483, îngrijorat de înaintarea
hoardelor barbare venind din Asia centrală, episcopul Focius
din Apamee, în Siria, construieşte şi consacră un alt Michaelion,
la Huarte, nu departe de oraşul său episcopal: Într-un mozaic
arhanghelul este reprezentat aşa cum i-a apărut lui Constantin,
purtând în mâna stângă un glob iar în mâna dreaptă o cruce cu
capătul
ascuţit
cu
care
spinteca
balaurul.
Francis din Asissi vizitează Muntele Sant Angelo în
pelerinajul său prin Locurile Sfinte. În marea să umilinţă îşi
petrece noaptea la intrarea în peşteră considerându-se nedemn
de a intra înăuntru. Un secol mai târziu, preafericita Oringa
(+1310) face un pelerinaj împreună cu două prietene. În timp ce
traversa întunecatele păduri din Umbra care acoperă muntele
Gargan, tinerele fete sunt abordate de nişte tâlhari care le
propun să le ghideze. Când ele se consultau între ele, nu prea
liniştite, un bărbat frumos de statură mare înconjurat de lumină
cu un chip radios, cu ochii strălucind precum stelele le-a apărut
şi li s-a adresat: "Tinere fete, lăsaţi-i pe aceşti mizerabili care
doresc numai să vă conducă la ascunzătoarea lor pentru a vă
jefui bunurile şi onoarea!" La vederea lui tâlharii şi-au luat
tălpăşiţa, în timp ce necunoscutul le-a invitat pe fete să îl
urmeze până la un luminiş în apropierea unui izvor: le-a invitat
să se aşeze pe iarbă şi le-a servit cu o delicioasă prăjitură şi cu
puţin vin, improvizând un mic picnic la umbra copacilor. Apoi
le-a arătat un drum până la un han unde au petrecut o noapte
liniştită. A doua zi au ajuns fără probleme la sanctuar şi au
recunoscut, în statuia marelui arhanghel pe însoţitorul lor.
Întoarsă în Toscana natală, Oringa i-a fondat sub numele de
Christine de la Croix o mânăstire de călugăriţe augustine, unde
a beneficiat de numeroase apariţii ale arhanghelului Mihail: el o
încuraja în rugăciunile sale, alunga demonii care o tentau sau
care o molestau, o încânta cu parfumuri suave care îi umpleau
încăperea. Datorită umilinţei ea a refuzat totdeauna să fie stareţa
comunităţii şi ducea o viaţă retrasă complet abandonată în
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rugăciune, penitenţe, şi în serviciul celor săraci. Două secole
mai târziu corpul ei a fost descoperit intact.
De două ori regii Franţei au experimentat într-un mod special
protecţia marelui arhanghel. În 1226, regele Luis al 8-lea tatăl
sfântului Luis, conducând asediul de la La Rochelle, o piatră
mare din metereze l-a lovit la cap fără să îi facă nici cel mai mic
rău. Suveranul a atribuit supravieţuirea să sfântului Mihail
căruia îi era foarte devotat şi va duce acea piatră ca mărturie la
sanctuarul de pe munte. Mai târziu, în 1472, pe când se găsea la
Alencon, regele Luis XI, a fost atins de o piatră care s-a
desprins din crenelul unui turn de care se sprijineau doi
îndrăgostiţi, deviată din căderea să piatra a atins doar uşor pe
suveran rupându-i doar o bucată din haină. fără a-i cauza insă
nici un rău. Luis al XI este convins că sfântul Mihail pe care îl
venera în mod deosebit, a intervenit în apărarea să.
Recunoscător, a realizat un pelerinaj pe jos la muntele acestuia
pentru a depune acolo piatra şi o bucată din haină. El a creat de
asemenea ordinul cavaleresc Sfântul Mihail.
În timpul cruciadelor, arhanghelul luptător a dat un serios ajutor
armatelor creştine. Prima dată, (iulie 1099) el a apărut pe
zidurile din Ierusalim trupelor franceze, normande ale lui
Godefroz de Bouillon, care asediau oraşul şi care simţeau că
pierd teren descurajaţi fiind de violenţa şi cruzimea luptelor pe
care trebuiseră să le susţină până atunci: viziunea gloriosului
conducător al armatelor celeste i-a încurajat şi cu un ultim efort
au reuşit să ia Ierusalimul musulmanilor. În 1145, arhanghelul
intervine sub aspectul unui misterios cavaler care va preveni
armata cruciaţilor de o capcană întinsă de duşmanii lor. În cele
din urmă, în 1191, se arată de mai multe ori trupelor lui Filip
August şi baronilor săi pentru a-i ghida în anumite defilee
deosebit de periculoase şi pentru a-i conduce la victoria contra
lui Saladin.

Aceste povestiri-oricât de legendare ar fi – au cunoscut o mare
popularitate. Ele subliniază cât de mare era încrederea în
arhanghelul Mihail, protectorul creştinilor şi al Franţei. În cele

Lohanul nr. 33, martie 2015

Spiritualitate
din urmă, în timpul războiului de o sută de ani arhanghelul va
veghea asupra Franţei în agonie.
Benedictinul anglo-saxon Bonifacio (680-754) este foarte
preocupat în Germania să creştineze Saxonia şi Bavaria, după
ce realizase un fructuos apostolat în Turingia. Pentru a-l
recompensa pentru eforturile sale, papa l-a consacrat ca episcop
conferindu-i jurisdicţia unui mare teritoriu. În ciuda succeselor
sale Bonifacio era trist: în Bavaria exista o mică rezistenţă
rebelă la răspândirea Evangheliei. Un puternic trib, se afla pe
muntele sacru unde realiza un cult sângeros al zeului Wotan şi
în mod aparent nu era nici un mijloc de a rezolva această
problemă. Atunci Bonifacio se hotărăşte să consacre muntele lui
Dumnezeu: înarmat numai cu crucea sa, el urcă pe jos spre
sanctuar. Văzându-l trecând paşnic şi solitar, păgânii râd de el.
Cu toate acestea când călugărul a început să urce panta, natura
condusă de forţe malefice a început să se revolte: pietrele
cădeau de sub picioarele sale, pentru a-l face să cadă, stâcile
începeau să se prăbuşească pentru a-l lovi, spini creşteau în
drumul său pentru a-i bloca calea. În faţa acestor evenimente
diabolice miraculoase, Bonifacio invocă prezenţa lui Mihail
pentru a-l ajuta.
Curând cerul se luminează puternic şi un meteor apare dintre
nori. În inima acestei lumini strălucitoare Bonifacio distinge un
tânăr bărbat îmbrăcat într-o armură de foc cu nişte imense aripi
imaculate. Un nou fenomen ceresc se produce atunci, o torţă de
flăcări şi de pucioasă care cuprindea totul ca şi cum ar fi fost
făcut din jăratec, ca şi cum s-ar fi aprins din interior, apare un
alt bărbat care ar fi fost la fel de frumos ca şi arhanghelul dacă
chipul său nu ar fi exprimat atâta furie, suferinţă şi disperare.
Mihail şi Lucifer se privesc, apoi se aruncă unul asupra
celuilalt. Bonifacio nu visează: cei doi serafimi, cei mai înalţi
Prinţi dintre toate spiritele, binele şi răul se luptă. Este departe
de luptele descrise de către teologi. Au amândoi forţe aproape
egale, doi campioni redutabili care nu se tem de nimic. De
această dată Lucifer nu se lasă învins cu uşurinţă; acest munte
este unul din preferaţii săi şi unul din ultimele sale locuri înalte
şi îl apără. Dacă arhanghelul vrea acest munte pentru el, va
trebui să plătească scump. Şi Lucifer îşi înfige degetele în
aripile albe ale fratelui său duşman; trage hotărât să îi facă rău.
Rămăşiţe din aripile sale îi rămân acestuia în mână. Bonifacio
vede o pană din acestea căzând în apropierea sa. Dumnezeule,
ce minune! Nu se compară cu nimic din această lume. Nu este o
pană este o bijuterie pe care nici un bijutier nu ar şti să o
făurească.
Arhanghelul sfârşeşte prin a-şi învinge adversarul. Bonifacio va
construi pe înălţimile acelui loc – numit apoi Michaelsberg
(muntele lui Mihail). Nu departe de Bamberg o casă pentru
călugării săi unde s-a conservat preţioasa pană până la Reformă.
Luteranii, duşmani ai oricăror relicve au furat-o şi nu se mai ştie
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ce s-a petrecut cu aceasta. Din acele timpuri spune tradiţia,
arhanghelul Mihail se făcea văzut în fiecare an de ziua să la
fereastra unui hotel din Augsburg, oraşul rival Bambergului,
pentru a-l pedepsi pe acesta din urmă pentru că nu a ştiut să
conserve preţioasa relicvă: în momentul în care gongul hotelului
bate sufletele sarmane îl pot vedea pe arhanghel luptând contra
lui Lucifer într-un turbion de pene de argint.
Avem adeseori impresia că Sfântul Mihail îşi conduce protejaţii
când cu duhul blândeţii, când cu pedeapsă severă: excelent
pedagog, ca toţi îngerii, el se adaptează temperamentului
fiecăruia şi acţionează în consecinţă. În intervenţiile sale asupra
oamenilor, el este foarte exigent, câteodată chiar foarte sever:
aceasta îi vine din faptul că apără gloria lui Dumnezeu cu multă
străşnicie. Dacă sfinţenia pioşilor este în primul rând în
interesul lor personal, el o transformă în propriul lui scop,
pentru care el se roagă lui Dumnezeu, de la care primeşte mereu
un răspuns generos pentru protejaţii săi. Aceasta severitate, deşi
reală, este dublata întotdeauna de o mare răbdare şi chiar de o
profundă delicateţe care îi inminuneaza mereu pe beneficiarii
săi şi îi face să îi iubească şi rigoarea care îi conduce pe căile
perfecţionării de sine. Dacă citim scrierile misticilor care îl
evoca, el este prinţul îngerilor sau marele arhanghel. În
"Jurnalul" său, părintele Johann Baptist Reus subliniază cât de
mult Sfântul Mihail se arăta interesat şi prevăzător în ceea ce îl
priveşte, în special atunci când el celebra mesa: "Din momentul
în care înaintam spre altar, Sfântul Arhanghel Mihail se aşeza
la stânga mea şi mă însoţea. El rămânea alături de mine pe
toată durata celebrării, chiar dedesuptul a două rânduri de
îngeri, care se înălţau până la tronul Preasfintei Trinităţi."
Tadros, un legionar sirian venerat în biserica orientală, este unul
dintre primii creştini care au mărturisit că l-au întâlnit. Pe
vremea când era adolescent, el a avut viziunea Sfântului Mihail
care l-a sfătuit să îl invoce dacă va avea de a face cu demoni. În
schimb, i-a spus că dacă va avea de a face cu răutatea
oamenilor, El nu va interveni cu scopul de a nu pune la îndoială
vigilenta să şi pentru că îl alesese deoarece era un om de onoare.
Înrolaţi în armata romană, Tadros şi vărul său Akladios s-au
dovedit excelenţi recruţi până într-atât încât au reuşit chiar să-l
impresioneze şi pe împăratul Diocletian. Dar în timp ce
împăratul îi detesta pe creştini, Tadros şi-a proclamat deschis
credinţa refuzând să să roage altor idoli. În aceste condiţii, în
pofida prieteniei dintre ei, împăratul a refuzat să îl sustragă
călaului care l-a bătut în cuie pe un arbore. În agonie, Sfântul
Mihail i-a apărut oferindu-i trei coroniţe: a castităţii, a iubirii
fata de cruce şi coroana purpurie destinata martirilor. Tadros i-a
mulţumit deoarece îi oferise ocazia să îi arate Domnului că era
capabil prin el însuşi să se sacrifice în numele Lui, fără nici un
ajutor din afară. Atunci arhanghelul s-a retras respectuos
lăsându-l pe Iisus însuşi să vină pentru a-şi îmbrăţişa martirul şi
a-l conduce în Paradis.
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Aproape în aceeaşi epocă (secolul al IV lea), Sfântul Mihail a
intervenit în aceeaşi manieră şi asupra lui Adanub, un tânăr
egiptean din Nehesa. Chiar de la vârsta de 12 ani, acesta îl
auzise pe preotul comunităţii spunându-le credincioşilor să
rămână fermi în credinţa lor în momentul persecuţiilor. Ceva
mai târziu, marele arhanghel i-a apărut copilului ca să îi spună
că dacă îi va rămâne credincios lui Iisus, va fi supus la atrocităţi
cumplite dar în final va primi coroana martirilor. Adolescentul
i-a mulţumit mesagerului dumnezeiesc pentru această veste
bună şi s-a dăruit arhaghelului rugându-l să îl ajute să nu îşi
nege nicioadata credinţa!
Foarte curând, persecuţiile şi-au dublat intensitatea:
guvernatorul roman a început să organizeze descinderi în
grupările de creştini care erau somaţi să renunţe la credinţa lor
sub ameninţarea cu moartea. Adanub a fost luat împreună cu
opt mii de fraţii ai săi în credinţa. Fără încetare, el i-a încurajat,
i-a consolat, i-a servit până când a venit rândul său să fie
sacrificat. Aşezat pe un şevalet, i-au despicat abdomenul şi i-au
scos intestinele afară. Lăsat să moară, el a fost salvat de
Arhanghelul Mihail deoarece misiunea lui nu se terminase.
Adanub a ajuns în Itreb, o alta localitate pe Nil, unde un alt
guvernator roman amorsa un alt val de persecuţii. Şi acolo,
tânărul tovarăş şi-a susţinut companionii, ajutându-i să îşi
păstreze intactă credinţa. Guvernatorul l-a prins, l-a maltratat şi
l-a agăţat de catargul corăbiei sale.Deodată, o lumină orbitoare a
acoperit întreaga navă, iar soldaţii au putut vedea o fiinţă de foc
care a apărut în faţa chipului însângerat al martirului, pe care l-a
desprins de sus făcându-l să dispară din vederea lor. Încă o dată,
marele arhanghel a intervenit. Soldaţii s-au convertit, iar
guvernatorul
furios
i–a
executat
pe
toţi.
În final, Adanub a ajuns în Alexandria unde şi-a realizat
apostolatul alături de fraţii săi. Aici, el a finalizat cursa lui
victorioasa cu marea persecuţie de la Maximin Daia, a cărei
ilustra victima este şi sfânta Caterina. După torturi cumplite,
suportate cu un curaj eroic, el este decapitat şi înainte ca să îi
cadă capul pe sol, el îl vede în faţa ochilor pe Arhanghelul
Mihail care îi oferă coroana de lauri a învingătorilor. Adanub
este unul dintre cei mai populari sfinţi creştini ai Egiptului.
În 1624, în Sicilia, marele arhanghel a venit în ajutorul unui
infirmier un pic cam distrat. Fra Francesco era calugarinfirmier al franciscanilor din Licata. Într-o seară, el credea că
este în regulă cu dotarea farmaciei şi absorbit de slujbă, el a
omis să aducă medicamente noi. Evident, rugăciunea este o
ocupaţie sfântă, dar nu ar trebui să aducă prejudicii îndeplinirii
sarcinilor zilnice, cu atât mai mult atunci când de această
sarcină a noastră depinde un frate bolnav, care a făcut o criză şi
are nevoie urgentă de un medicament. Este ora 22 şi nu mai
poate fi vorba de a părăsi mănăstirea. Fra Francesco se duce în
capela împreună cu reţeta fratelui bolnav şi cu un pahar gol, pe
care
îl
pune
pe
altarul
Sfântului
Mihail.
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"Sfinte Arhanghel, eu nu mai pot face acum nimic, te rog pe tine
să faci în locul meu! Revin într-o jumate de oră şi te rog să
găsesc
în
pahar
soluţia
prescrisă
de
medic!"
Când s-a întors în capelă, el chiar a găsit remediul în pahar şi,
foarte fericit, s-a dus să îl administreze pacientului care a fost
vindecat de îndată.
A doua zi, la prima oră, medicul şi farmacistul, îngrijoraţi de
starea gravă a pacientului, au venit să afle veşti noi despre
acesta cu atât mai mult cu cât cu o noapte în urmă, foarte târziu,
un trimis al părintelui de planton i-a trezit din somn pentru a-i
face să semneze o ordonanţă, în primul rând, şi pentru a lua de
la ei poţiunea vindecătoare, în al doilea rând. Părintele de
servici nu a înţeles nimic din discursul lor cu atât mai mult cu
cât el nu trimisese pe nimeni să îi trezească la o oră atât de
târzie.
Dar
cei
doi
oameni
au
insistat:
"Era îmbrăcat ca un domn foarte bogat, cu o armură albă şi cu
o cască ornată cu o până foarte frumoasă. Pe pieptul său
strălucea un soare. Purta o pelerină din brocart aurit, iar
eşarfa lui era ea însăşi o comoară. Scânteia pretutindeni de
pietre preţioase , dispuse într-o ordine perfectă pe centura,
mănuşi, cascheta şi cuirasa. În fine, splendoarea sa ne orbea
privirea astfel încât abia puteam să îl privim şi am fost cuprinşi
de un asemenea sentiment de veneraţie încât nu am îndrăznit să
îl întrebăm ce nume are. "
Impresionat de această poveste, părintele de servici le repeta
celor doi oaspeţi ca el nu este la curent cu nimic din toate
acestea. Pentru a înţelege ceva, cei trei s-au hotărât să îl întrebe
şi pe fratele Francesco de la infirmerie care, fiind însărcinat cu
supravegherea medicală, era posibil să ştie ceva despre toate
acestea. Tremurând şi înroşindu-se, săracul frate a început să se
bâlbâie şi a sfârşit prin a recunoaşte în faţa celorlalţi fericită lui
ieşire din situaţia în care se aflase. Părintele gardian şi cei doi
vizitatori, bulversaţi, nu mai ştiau de ce să se minuneze mai
întâi, de credinţa naivă a tânărului călugăr sau de minunea
realizată de arhanghel.
Cazul divulgat foarte repede, a avut un mare răsunet. Din acea
zi, credincioşii veneau în număr foarte mare la mănăstire, unde
fratele Francesco le distribuia bucăţi de vata îmbibate într-un
ulei ce se afla pe altarul Arhanghelului Mihail. Purtate de
bolnavi, bucăţelele de vata îmbibate în ulei, produceau miracole
vindecătoare asupra celor care le primeau cu umilinţă şi cu
credinţă, suscitând o reînnoire extraordinară a devoţiunii în
marele arhanghel.
Să o regăsim, cu zece ani mai târziu, pe scriitoarea Maria
dÁgreda. Am văzut deja cum, pentru a-i permite să redacteze în
siguranţă "Cetatea mistică a lui Dumnezeu", Iisus a plasat-o sub
protecţia a doi serafimi care îi ţineau departe pe diavolii care
încercau să îi perturbe acesteia pioasa munca monahală.
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Cu toate acestea, ea nu reuşea să îşi formuleze gândirea şi să îşi
traducă viziunile. Ea s-a lamentat, din această cauză, îngerului
sau păzitor şi arhanghelului Mihail. Arhanghelul a încurajat-o,
asigurând-o că "lumea, care a fost pierdută prin neascultarea
lui Adam şi reabilitata prin supunerea Fiului, trebuie salvată
prin propriile noastre acte de supunere în faţa voinţei divine."
Pentru a o ajuta, el i-a revelat anumite secrete din viaţa
Salvatorului şi a Fecioarei, ceea ce i-a permis acesteia să
finalizeze, în anul 1637, cel de-al treilea volum al cărţii sale.
Când ea a început să scrie, arhanghelul i-a apărut din nou pentru
a-i disipa şi ultimele scrupule, "îndemnând-o către viaţă
perfectă şi anulând din ea ultimele resturi ale vechiului
Adam". Consolata în întregime, ea s-a putut dedica fără rezerve
discursului său şi guvernării comunităţii pe care o conducea ca
stareţă.
Cu toate acestea, ea a trebuit să îşi ardă manuscrisul în anul
1654, la ordinul confesorului sau neiluminat. Când următorul
confesor, cu un an mai târziu, a pus-o să rescrie opera, ea este
gata să îşi piardă curajul şi se arăta mult mai reticenţă. Din nou,
Sfântul Mihail, plin de blândeţe, o ajuta să se reangajeze în
această muncă, asigurând-o că în iubire, nu exista timp pierdut.
El a obţinut pentru ea şi un înger suplimentar care să o
secondeze în munca ei, unul dintre miile de îngeri care
odinioară o asistau pe Fecioara Maria, aici jos, şi care poarta pe
piept monograma Mamei lui Dumnezeu. Se păstrează încă, la
conceptionistii dÁgreda, o carte micuţă, în quatro, care include
toate întrebările pe care Venerabila "le punea îngerilor şi toate
răspunsurile pe care aceştia i le dădeau şi care îi iluminau
inteligenta".

prima dată pe fiica sa spirituală Rosa Calabresi, venita la Roma
cu ocazia Jubileului din 1775. O profundă prietenie apare între
bătrânul preot, care avea la acea dată mai mult de 80 ani, şi
ţărăncuţa de 30 ani care îşi face o datorie din a-l vizita cât mai
des cu putinţă pentru a profita de învăţăturile sale şi pentru a
înveseli puţin solitudinea în care el trăia adesea, credincioşii săi
fiind prinşi cu munca în ministerul lor. Se petrecea astfel ca, în
timpul colocviilor lor spirituale, ea devenea martorul unor fapte
extraordinare, a căror amintire ea a păstrat-o cu credinţa şi
despre care a mărturisit cu câţiva ani mai târziu, în cadrul
procedurii de canonizare a sfântului fondator. Astfel, ea l-a
văzut de multe ori în extaz, cu fata strălucind, şi chiar înălţat
deasupra pământului în două reprize. Chiar şi mai mult, ea a
fost admisa să împărtăşească viziunile şi apariţiile cu care el era
favorizat: atunci ea se prosterna alături de el, privea şi asculta.
Într-o zi, ea a văzut cum arhanghelul Mihail şi un alt înger, care
i-au apărut şi ei în mod vizibil, îl sunstineau în timpul unui
extaz în care el nu îşi mai controla foarte bine corpul fizic: ei lau aşezat cu grijă pe un fotoliu şi au dispărut apoi fără să zică
un cuvânt. O altă dată, ea l-a văzut vorbind cu doi îngeri, atât de
strălucitori încât ea nu îi putea privi foarte bine. Preotul îi cerea
unuia dintre ei să ia sub protecţia sa sufletul lui şi familia lui
religioasă, iar acesta, în care Rosa Calabresi l-a recunoscut pe
Sfântul Mihail, i-a răspuns că va continua să facă aceasta, ca şi
până atunci: "Am văzut foarte bine că erau doi îngeri, dar unul
dintre ei avea un aer mai majestuos şi era îmbrăcat ca un
luptător, aşa cum îl reprezintă şi pictorii. El era de o frumuseţe
atât de strălucitoare care nu inspira decât reverenţa şi
fervoare. De aceea eu m-am gândit că era Sfântul Mihail.
Totuşi, ca să mă apăr de ganduriler mele şi de propria
imaginaţie, l-am întrebat despre aceasta viziune pe venerabilul
servitor al Domnului şi el mi-a confirmat că gândisem corect
;el mi-a impus în acelaşi timp o tăcere riguroasă."
Ascultătoare, Rosa a tăcut până în ziua în care ea a trebuit să
reveleze evenimentele la care fusese martoră.

Cu un an înainte de moartea sa, părintele Paul de la Croix
(1694-1776), fondatorul Ordinului Patimilor, o întâlneşte pentru
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Cât de necesare sunt rugăciunile pentru

Și am plătit pentru amândoi 40 de sărindare (parastase) la
biserică. Cine știe, dacă i-oo mai fi pomenit cineva. Măcar cu atât
să-i ajut și eu.

cei morți

Arhim. Ioanichie BĂLAN - Mănăstirea
Mănăstire Sihăstria
Unei bătrâne din localitatea Mâneciu, Prahova, ii-a
murit cumnata; ea, însă mereu dădea Litrughii și parastase
(sărindare) la biserici și mănăstiri pentru sufletul ei.
ntr-oo noapte, tocmai pe când se pregătea să dea la biserică un
nou pomelnic pentru cea răposată, visează că intră în
biserică să asculte Sfânta Liturghie și să dea pomelnicul
pentru morți. Iar în ușa diaconească a Sfântului
tului Altar, vede pe
cumnata ei că îi face semn cu mâna și-i zice:

Î

- Vino, să-ți
ți spun ceva! Toate scrisorile pe care mi le
le-ai trimis,
le-am primit și îți mulțumesc, că mult m-ai
ai ajutat!
Apoi, deșteptându-se bătrâna din somn, și-aa dat seama cât de
necesare sunt rugăciunile pentru cei morți.

După ce s-au
au împlinit cele 40 de slujbe, i-am
i
visat în aceeași
noapte pe amândoi. Cum m-au
au văzut, m-au
m
salutat, fluturând cu
recunoștință din mână, apoi fiecare m--a sărutat și așa s-au dus”.
(Arhimandrit Ioanichie Bălan, Istorioare duhovnice
duhovnicești, Sfânta Mănăstire
Sihăstria, 2002, p. 100-101)

A DOUA ŞANSĂ

D

( pilda care îți
ți va da de gândit)

upă ce a trăit o viaţă plină de egoism, în care nu s-a
s
gândit decât la el, nepăsându--i de cei din jur, un om a
ajuns în iad. Cât de mult s-aa căit atunci pentru tot ce
făcuse! Dar era prea târziu. Chinuindu
Chinuindu-se zi şi noapte în
flăcările iadului, se ruga încontinuu:
- Iartă-mă,
mă, Doamne, am greşit, dar acum m
m-am lecuit. Nu mai
sunt egoist deloc, ajută-mă,
mă, Doamne, că m
m-am schimbat şi nu
mai am pic de răutate în mine!

O altă mărturisire asemenea
Un creștin
știn din București, evlavios, ne mărturisește următorul
fapt: „Am avut doi prieteni buni, unul profesor și celălalt
funcționar la ambasadă. Într-un
un an au murit amândoi, unul în
accident de avion, și celălalt, răpus de boală. M--am gândit deci,
cum aș putea ajuta mai bine pe prietenii mei, pleca
plecați dintre noi.

În timp ce se rugă el, a apărut deodată un înger, care ii-a spus:
- Bucură-te, omule! Dumnezeu ţi-aa ascultat rugăciunea şi vrea
să-ţi
ţi dea o şansă să vii în rai, dar oare te
te-ai schimbat cu
adevărat?
- Sigur că da, zise omul cu nerăbdare, sigur că m-am
m
schimbat!
- Bine! A mai spus îngerul. Vezi firul care coboară acum spre
tine? Dacă te vei urca pe el, vei ajunge în rai şi vei scăpa de
chinurile de aici.
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Nespus de bucuros, omul a început să se caţăre pe firul ce atârna
deasupra iadului, numai că, pe măsură ce se urcă, a băgat de
seamă că firul se subţia din ce în ce mai tare. Când s-a uitat
dedesubt, să nu-şi creadă ochilor! Mulţi păcătoşi se atârnaseră
de firul său, încercând cu disperare să scape din flăcările
iadului.

- Ce faceţi ?! Strigă omul speriat. Daţi-vă imediat jos, o să se
rupă firul şi o să cad iarăşi. Daţi-vă jos, n-auziţi ?! Ţipa omul cu
disperare şi începu să-i lovească cu picioarele. În clipa aceea,
firul s-a rupt şi au căzut cu toţii.
- Of, îngerule, uite ce mi-au făcut ceilalţi! Spune-i lui
Dumnezeu să-mi trimită alt fir, ca să scap odată de aici!
- Nu se poate! I-a răspuns îngerul.

- Cum aşa? Doar n-am nicio vină, firul s-a rupt din cauza lor!
- Ba nu, firul s-a rupt din cauza ta şi a invidiei tale. Firul acela
era firul credinţei şi ar fi putut ţine şi tot iadul dacă ai fi avut
încredere în Cuvântul lui Dumnezeu şi dacă nu te-ai fi gândit
doar la tine. Ai spus că te-ai lecuit de egoism şi că acum îţi pasă
de aproapele tău, dar nu este adevărat. Fiind la fel de păcătos şi
rău, firul nu te-a ţinut; de aceea s-a rupt.
În viaţă nu va reuşi cel rău, cel zgârcit şi interesat doar de
propria persoană. Poate că va strânge averi, dar în sufletul său
cu ce se va alege? Dar cel ce îi ajută mereu şi cu dragoste pe
ceilalţi, acela strânge în inimă comori cereşti, devenind om cu
adevărat, căci om este doar cel ce trăieşte pentru oameni.

p. 274

Lohanul nr. 33, martie 2015

p. 275

Lohanul nr. 33, martie 2015

Hristos a înviat!

Paște fericit!
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