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Consideraţii generice privind organizarea 

Armatei  Române în timpul Crizei 

orientale şi la începutul Războiului din 

Balcani – între 1876 – 1877 

 
Prof.  Daniela CURELEA -  

Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu 

 

În contextul inflamării crizei orientale, anul 1875 

a adus în Armata României, un document care statuta 

pregătirea ofiţerilor care erau chemaţi să deservească 

statele majore ale marilor unităţi pornind de la batalion şe 

mergându-se ierarhic până la Marele Cartier General, 

condus de însuşi Principele Carol I-ul al României.  

ocumentul a fost emis pentru întâia oară la 1870, iar 

mai apoi, aşa cum s-a subliniat anterior în 1875, 

fiind intitulat: ,,Regulamentul pentru serviciul 

oficerilor de stat major”1. Documentul acesta este cel dintâi din 

istoria modernă a Armatei României, fiind considerat pe drept 

cuvânt, temeiul pe care se va reorganiza organismul militar 

roman, fie privitor la 

armata de linie, fie pentru 

unităţile de interior, de 

rezervă şi de corp 

teritorial. Fondată la 

Bucureşti, în 1871, Şcoala 

militară superioară de 

război, va stabilii în 

curricula sa, cursurile de tactică pentru ofiţerii statului major de 

mari unităţi, fie pentru armata de linie, înţelegându-se prin 

sintagama aceasta organismul militar subordonat Ministerului 

de Resbel, cât şi pentru rezerva a doua fiind acceptat şi înţeles 

prin acest termen, unităţile de jandarmi, fruntarii şi gardă 

orăşenească subordonate teritorial Ministerului pentru Interior2. 

În Şcoala de Război din Bucureşti erau făcute cursuri pentru 

perfecţionarea oficerilor de la gradul de căpitan în sus pentru 

                                                            
1. Monitorul Oastei, Bucureşti, nr. 4 / aprilie 1870, p. 127 – 152, Înalt Decret Domnesc cu nr. 

182; Ion Coman  şi colectiv, România în războiul de Independenţă 1877 – 1878, Editura Militară, 

Bucureşti, 1977, p. 67. 

2 Volum coelctiv, Istoria miltară a poporului român, Editura Militară, Bucureşti, vol. IV, 1987, 

p. 301. 

armele principale ale Armatei la acea dată: artilerie, infanterie, 

cavalerie, geniu. La 18 iulie 1872 printr-un Înalt Decret 

Domnesc lua fiinţă Academia de Război cu durata studiilor de 

trei ani3. S-a urmărit inevitabil prin adoptarea acestor măsuri, 

creşterea calităţii ofiţerilor operativi şi a celor din statele majore 

din unităţile Armatei pornind de la nivel de batalion la divizie, 

iar după 1876 la corp de armată. 

Totodată trebuie subliniat că pe 

lângă armata propriu-zisă, numită 

şi de linie, existau şi funcţionau, 

într-o primă etapă, până la 1870, 

destul de neclar, fără regulamente 

moderne, fără stat major, fără o 

stabilire clară a responsabilităţilor, unităţi militare de tip 

popular, acestea fiind: miliţiile, gloatele şi garda orăşenească, 

contribuind pe undeva, în pofida carenţelor lor, care dealtfel 

puteau şi au fost remediate, la sporirea capacităţii numerice de 

apărare a României. Tocmai de aceea între 1873 – 1876, prin 

înalte decrete domneşti, principele Carol a încercat să 

modernizeze Armata României, văzută de altfel ca principal 

temei al independenţei şi monarhiei române. 

 La începutul lunii octombrie 1876, odată cu 

complicarea şi cu agravarea Crizei orientale manifestate, la 

graniţele sudice şi sud-estice ale României, capacitatea 

organismului miltar parţial mobilizat în armată de linie se 

compunea din: 

 37 de batalioane de infanterie; 

 42 de escadroane de cavalerie, roşiori şi 

călăraşi; 

 18 baterii de artilerie; 

                                                            
3. Arhiva M. Ap. N., Fond Marele Stat Major, dosar 1, fila 3; Ion Coman şi colectiv, op. cit., p. 

67.  

D 
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Totalul forţelor combatante ridicându-se la 38 000 militari şi 

120 guri de foc 1 . Aceasta era la 1876 şi începutul anului 

următor, armata permanentă la care cum s-a subliniat mai sus 

mai participau la caz de nevoie miliţiile urbane şi garda 

orăşenească cu un efectiv de 10 610 oameni şi 60 de tunuri de 

calibru mic2. Odată cu deschiderea ostilităţilor dintre Serbia şi 

Imperiul Otoman, principele Carol a emis un nou decret 

domnesc cu nr. 2195 din 26 noiembrie 1876, privind înfiinţarea 

a încă 8 regimente de dorobanţi, trupe de linie, iar în februarie 

1877, a două noi regimente de artilerie. În aceste condiţii, cu 

acest număr de militari sub arme, al carei mobilizare generală 

din aprilie 1877 a suplimentat organismul militar al României a 

participat statul român modern la campania de obţinere şi de 

impunere a situaţiei sale de independenţă faţă de Imperiul 

Otoman, în perioada iulie – noiembrie 1877 .  

 Principalele arme ale armatei de linie erau la 20 aprile 

1877, cavaleria, artileria, geniul şi infantera. La care se adăugau 

ambulanţele şi staţiile de telegrafiere, iar ca bază a 

dispozitivului tactic de luptă în epocă, discutăm despre batalion, 

indiferent de arma în 

care se constituia şi 

evolua tactic acesta în 

teatrul de operaţiuni. 

Modalităţiile de 

afluire, angajare în 

luptă, retragere şi 

organizare ale 

batalionului fusese 

stabilite încă din 1870, fiind reconfirmate în 1876 – 1877, în 

condiţiile pregătirilor făcute de România pentru participarea sa 

la războiul balcanic. Ca formă tactică şi eşalonare, batalionul 

român era format din trei aliniamente dispuse în adâncime pe un 

front de 800 m. maxim un kilometru3.  

Dispunerea sa în front era făcută funcţie de valoare şi potenţial 

uman angajat. Batalionul de artilerie se împărţea pe batertii de 

                                                            
1. Documente de Istorie a Romniei, Independenţa României, vol. I, partea a II-a, p. 479 – 481, 

Editura Academiei, Bucureşti, 1966; Ion Coman şi colectiv, op. cit., p. 67; V; Istoria miltară a poporului 

român, op. cit. p. 301. 

2 . Ion Coman şi colectiv, op. cit., p. 67; Documente de Istorie a României, Independenţa 

României, vol I, partea a II-a, p. 481 – 483. 

3. Vasile D. Chiţu, Evoluţia instrucţiei şi a tacticii infanteriei româneşti de la 1831 la 1931, în Revista 

Infanteriei, Bucureşti, anul XXXV, nr. 350 / aprilie 1931, p. 123; Ion Coman, şi colectiv, România în 

războiul de Independenţă 1877 – 1878, Editura Militară, Bucureşti, 1977, p. 68 – 69. 

angajare şi foc, acestea eşalonându-se în dispozitive ordonate 

avans în faţa liniei batalioanelor infanteriei, de unde executa 

prin repetate salve de foc sau de baraj, pregătirea atacului 

decisiv al batalioanlor 

de infanterie, prin 

lovirea repetată şi cu 

precizie a trupelor 

adverse situate în faţa 

infanteriei proprii, 

indiferent de arma 

acestora şi a 

dispozitivului avansat 

al adversarului de 

întărire/fortificare. Rolul artileriei consta în protejarea şi 

acoperirea avansului făcut de infanterie şi totodată de a combate 

eficient focul artileriei adverse, prin deturnare şi anihilare a 

salvelor inamice de pe lanţurile de tiraliori ale infanteriei4. 

Privitor la batalionul de cavalerie, acesta se eşalona pe trei 

escadroane dispuse pe flancuri şi printre careurile lăsate libere 

de infanterie. Avansul şi atacul rapid sub formă de şarjă arcuită  

ori după caz în formă de evantai urmărea acoperirea şi 

protejarea flancurilor frontului, respectiv găsirea breşelor în 

dispozitivul inamic care puteau fi forţate şi dezorganizate. 

 Complicarea situaţiei balcanice dintre otomani şi 

insurgenţii creştini susţinuţi de Imperiul Rusiei, atât print 

tehnică de luptă, muniţii, cât şi prin corpuri de voluntari, aspect 

care dovedea, că rezolvarea crizei orientale, cel puţin în acea 

etapă a desfăşurării sale, pe cale paşnică, era tot mai puţin 

probabilă. Ca urmare a inflamării Balcanilor, autorităţile 

române au adoptat toate măsurile ce vizau: întărirea capacităţii 

de apărare a României5, şi de pregătire a armatei, respective a 

rezervelor pentru a face faţă oricărei eventualităţi 6 . Spre 

sfârşitul anului 1876, au început negocierile româno-ruse în 

vederea semnării unei Convenţii între cele două state care să 

reglementeze trecerea dispozitivului militar ţarist peste teritoriul 

                                                            
4. Ernest Herkt, Modificaţii în tactica artileriei de câmp ca o consecinţă a perfecţionării armelor de foc 

portative şi a materialului artileriei de câmp, Noua Tipografie, Alexandru Georgescu, Buzău, 1877, p. 7; 

Ion Coman şi colectiv, op. cit., p. 71-73; Marin Nicolescu, Evoluţia artileriei române, în Buletinul 

Artileriei, Bucureşti, nr. 3 / 1868, p. 32. 

5. Înalt decret nr. 1880 relativ la deschiderea unui credit suplimentar de 200 000 lei şi concentrarea 

trupelor pentru instrucţie şi manevre, în Monitorul Oastei, Bucureşti, nr. 30 / 6 octombrie 1876, p. 729; 

Ion Coman, şi colectiv, op. cit., p. 73. 

6. Documente de Istorie a României, Războiul de Independenţă, vol. I, partea a II-a, p. 385 – 387. 

istorie 
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României spre frontal din Balcani1. La solicitarea principelui 

Carol I pe 21 octombrie 1876 au fost stabilite de către Principe 

la Ministerul de Resbel, următoarele: 

- ordinea de bătaie a armatei române 

- dispunerea strategică de apărare a sudului României 

- zonele de dislocare a celor patru divizii teritoriale, 

- stabilirea rezervelor şi a atribuţiunilor acestora2. 

Fiecare dintre cele patru divizii teritoriale de linie ale 

armatei române se compuneau din:   

-două brigăzi de infanterie subordinate în eşalonare teritorială 

pe regimente şi batalioane,  

-o brigadă de cavalerie dispusă în regimente şi escadroane,  

-două baterii de artilerie,  

-o coloană de muniţie şi aprovizionare 

-două companii de geniu şi construcţii 

-o ambulanţă divizionară, în urma mobilizării generale din 

aprilie 1877 sunt constituite noi ambulanţe în rezerva statului 

major general şi a Marelui Cartier General 3 . Dispunerea 

teritorială a celor patru diviziise făcea astfel încât acestea să 

ocupe în dispozitiv un areal cât mai vast din teritoriul 

României, fiind totodtă capabile să asigure protecţia sudului 

ţării4. 

 Divizia I-a se dispunea în zona Craiova şi împrejurimi 

 Divizia a II-a se găsea în Bucureşti şi zona 

înconjurătoare Capitalei 

 Divizia a III-a se afla în zona Galaţi-Brăila 

 Divizia a IV-a se regăsea pe aliniamentul Focşani, 

Bacău şi zonele învecinate. 

Prin acest amplasament de forţe militare era zizată 

realizarea rapidă a mişcărilor de trupe în concordanţă cu 

rezervele lor teritoriale dintr-o parte în alta a României în 

funcţie de necesităţile strategice care apăreau în derularea 

evenimentelor. În atare context pre-conflictual şi în condiţiile 

unei incertitudini politice internaţoionale 5  se poate sesiza 

                                                            
1. Ion Coman şi colectiv, op. cit., 85 – 88; Nicolae Ciachir, Războiul pentru Independenţa 

României în context european,  1875 – 1878, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997, p. 97 – 102;  Nichita 

Adăniloae, Independenţa naţională a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 57 

– 61; Documente de Istorie a României, vol II, op. cit., p. 100 – 102. 

2. Documente de Istorie a României, Războiul de Independenţă, vol. I, partea a II-a, p. 383 – 384. 

3. Ion Coman şi colectiv, România în războiul de Independenţă 1877 – 1878, Editura Militară, 

Bucureşti, 1977, p. 90 – 92. 

4. Volum colectiv, Războiul pentru independenţa naţională 1877 – 1878, Documente militare, p. 106 – 

110; Ion Coman şi colectiv, op. cit., p. 90. 

5. Nicolae Ciachir, , Războiul pentru Independenţa României în context european,  1875 – 1878, 

tranziţia organizatorică a armatei române către formula marii 

unităţi (divizia) ca entitate militar-operaţională şi permanentă. 

Pe lângă armata de linie, mobilizată parţial din toamna lui 1876, 

mai existau şi funcţionau jandarmii, cavaleria uşoară şi gărzile, 

ce deserveau frontierele, ordinea socială şi serviciile de 

garnizoană. 

Pregătirile României din prima parte a anului 1877, 

vizau sporirea capacităţii de reacţie a armatei de linie şi operaţii, 

respectiv a rezerviştilor şi nu în ultimul rând fortificarea 

aliniamentului sudic care putea fi oricând cu uşurinţă forţat de 

unităţile militare otomane din Balcani. Semnarea Convenţiei 

româno-ruse din 4 aprilie 

1877, deschidea drumul 

unui conflict militar între 

Imperiul Rusiei şi cel 

Otoman, la care mai 

devreme sau mai târziu, 

în mod inevitabil, 

România era chemată să 

participe. Din această 

perspectivă încă din 9 

aprilie 1877 a fost decretată mobilizarea generală a armatei 

române6 în condiţiile deschiderii stării de război între otomani 

şi ruşi, după ce diplomaţia de la Sankt-Petersburg asigurându-se 

de neutralitatea binevoitoare, dar deloc dezinteresată a 

Imperiului Austro-Ungar şi a celui German. Conform 

prevederilor decretului domnesc, erau mobilizate armata 

permanentă, cea teritorială şi rezervele acestora. Pe data de 7 

mai în ajunul proclamării Independenţei de Parlamentul 

României7, organismul militar al României era mobilizat şi pus 

pe picior de război, totalizând un număr de 100.000 militari, 

ordonaţi în felul următor 

-trupele permanente, central şi teritoriale 

-miliţiile şi fruntarile 

-gărzile orăşeneşti. 

În concluzie, subliniez că în momentul decretării de 

Parlament a stării de Independenţă, armata română era format 

                                                                                                          
Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997, p. 117-118. 

6. Monitorul Oastei, Bucureşti, nr. 9 / 19 aprilie 1877, p. 2; D. I. R. Războiul de Independenţă, vol II, 

Bucureşti, 1966, p. 127; Ion Coman şi colectiv, op. cit., p. 90. 

7. Oană Ilie, Cornel Constantin Ilie, Istoria Parlamentului, Editura Historia, Bucureşti, 2007, p. 

51 – 53. 
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din Corpurile I şi II teritoriale cu un efectiv de 58.700 de 

militari, 12.300 cai, 190 de piese de artilerie. Numărul cadrelor 

armatei fiind de la sublocotenent la general de brigadă de 1600 

ofiţeri. Garda orăşenească, miliţii, jandarmi, frontier formau 

rezerva tactică de 33.000 militari şi 60 piese de artilerie, 

respectiv 900 de cai. 

Practic în lunile iulie-august, mobilizarea generală a 

armatei a permis monarhiei române participarea la războiul din 

Balcani cu reali sorţi de victorie în vederea obţinerii, asigurării 

şi garantării noii situaţii a României, după ce în lunile anterioare 

ale aceluiaşi an, între aprilie şi iulie, organismul militar român a 

asigurat operaţia de acoperire strategică a linii Dunării, conform 

prevederilor asumate în convenţia româno-rusă din aprilie 1877. 

 

Contribuții punctuale privind evoluția 

Dobrogei în perioada redeschiderii Crizei 

Orientale și a Războiului pentru 

Independență între anii 1877-1878 

Prof. drd. Dragoș CURELEA - Liceul Tehnologic ,,Avram 

Iancu” Sibiu & Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu 

          După cum bine este cunoscut, Dobrogea, a făcut parte 

din Imperiul Otoman vreme îndelungată, imediat după 

domnia voievodului Mircea cel Bătrân, (1386-1418) și până 

la 1878, când în urma prevederilor, Tratatelor de pace de la 

San-Stefano (Bulgaria) și al Congresului european de pace 

de la Berlin 1 iunie – 1 iulie 1878, a reintrat în componența 

teritorială a statului român, fiind schimbată cu județele sud-

basarabene, Cahul, Ismail și Bolgrad cedate de Imperiul 

Rusiei, Principatului Moldovei și apoi României, după 

Războiul Crimeei (1853-1856) și prevederile Conferințelor 

de pace de la Paris.  

n acest context complex, pe care ne-am permis a-l schița 

sumar aici, a evoluat situația internațională a României și a 

Dobrogei în acest penultim episod al Crizei Orientale. 

(această ideie este acceptabilă numai în cazul în care înțelegem 

ca punct final al crizei orientale, Războaiele balcanice din 

perioada 1911 – 1913 și prima mare conflagrațoie mondială, 

totuși, trebuie săapreciem faptul că Problema Balcanilor nu este 

în totalitate rezolvată până în zilele noastre și este suficient să 

ne gândim la războaiele inter-etnice care s-au desfășurat în fosta 

Iugoslavie după anul 1990, pentru a constata veridicitatea 

acestei idei) 

Evenimentele sociale, economice, politice și militare din 

Dobrogea au cunoscut o acutizare permanentă, odată cu 

precipitarea situației politice și militare din Balcani, ca urmare a 

reizbucnirii crizei orientale în 1875, odată cu declanșarea 

răscoalei din Bosnia și Herțegovina și prin răscoala bulgarilor 

începând cu același an. Profitând de situația nou apărută, 

musulmanii din Dobrogeau, au gândit că acum este situația 

pentru aț-și însuși bunurile și proprietățiile populației creștine. 

Concludent în această direcție este raportul consulului francez 

la Tulcea din iulie 1876.1 Din paginile acestui document aflăm 

astfel că în cadrul sangeacului (subdiviziune administrativ-

teritorială în Imperiul Otoman) Tulcea, locuiau mai multe 

etnici, precu: români, bulgari, turci, ruși-lipoveni, armeni, evei, 

toate acestea aflându-se într-o situație grea din punct de vedere 

financiar, datorită impozitelor apăsătoare și mereu în creștere, 

dar și datorită secetei care a afectat sangeacul acesta în perioada 

1871-1877, aproximativ 1/3 din populația de aici era 

mahomedană (turcii, tătarii, cerchezii) aceștia, fiind oarecum 

privilegiați de autorități. Deoarece nu aveau o activitate 

productivă aducătoare de venituri sau generatoare de profit, 

trăiau în mizerie și căutau să profite de orice ocazie care apărea 

pentru a spoia pe creștini, pentru a profita de munca acestora, 

pentru a necinsti femeile, etc ... Existența ți activitatea unei 

societăți secrete fanatice îi îndemna adeseori pe mahomedani să 

facă crimă urmărindu-se diminuarea numărului majoritar al 

creștinilor, fiind vizate adeseori femeiele tinere cu vârste 

cuprinse între 17 și 40 de ani.  

În acest sens, profitând de răscoala din Bulgaria, văzută ca un 

bun prilej de răfuiaală cu creștinii, otomanii, s-au înarmat, 

formând alături de trupele regulate și de milițiile locale, o forță 

de presiune asupra populației creștine din zonă, recurgând la o 

serie de samavolnicii asupra acesteia. 2  Trupele regulate 

otomane, cât și cele de poliție se răspândesc și alături de 

bandele voluntarilor albanezi, cerchezi și ale tătarilor, jefuiesc și 

înfăptuiesc crime, în nume de represalii la Isaccea, Măcin și 

Hârșova. Aceasta era situația pe care o raporta dealtfel și 

delegatul României la Tulcea, Aurel Stoianovici, ministerului 

de externe român. 3  Deoarece, autoritățile turcești de la 

Constantinopol, dar și cele ale sangeacului nu aveau deloc 

încredere în funcționarii creștini, s-a telegrafiat în mai 1876, 

guvernatorului otoman, să pună sub o atentă și strictă 

supraveghere pe toți acești funcționari. 4 

Datorită în principal situației extrem de complicate din întreaga 

Peninsulă Balcanică, în luna dcembrie 1876 sosesc în 

                                                            
1 Documente privind Istoria României, Războiul pentru Independență, vol. I, Partea a II-a, 

București, Editura Academiei, 1954, Doc. 126, p. 129; Nicolae Ciachir, Războiul pentru Independența 

României în contextual European (1875-1878), Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1977, p. 

285-286. 

2 D.I.R., Războiul pentru Independență, vol. I, Partea a II-a, București, Editura Academiei, 1954, 

Doc. 126, p. 132. 

3 Ibidem. 

4 Nicolae Ciachir, op.cit., p. 285. 
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Dobrogea, noi trupe regulate ale armatei. Aduse pe mare, ele 

sunt debarcate la Constanța, fiind conduse de generalul Ali-

Riza-pașa, comandant-șef al trupelor turcești din Dobrogea. 

Dintre aceste două brigăzi debarcate, un batalion a fost detașat 

orașului Tulcea pentru a întări puterea autorităților otomane de 

aici. Alte unități militare au fost dislocate la Măcin și la 

Babadag. Artileria sosise la Medgidia. Pentru o mai bună 

controlare tactică a provinciei, otomanii încep să ridice forturi. 

Trupele lor erau însă destul de reduse în Dobrogea, majoritatea 

armatei fiind răsfirată în alte puncte mult mai fierbinți din zona 

Balcanilor.1 

Un an mai târziu, în 1877, odată cu izbucnirea războiului ruso-

turc (Imperiul Țarist, urmărindu-și mai vechile sale planuri 

strategice de capturare a gurilor Dunării și a strâmtorii Bosfor, 

intrând în război de partea Serbiei, împotriva Imperiului 

Otoman), guvernul central de la Istambul s-a gândit să evacueze 

din Dobrogea cele 100000 de vite și 30000 de cai, pentru a nu 

cădea în mâinile dușmanului rus, iar la orizont, diplomația de la 

Istambul, identifica și o înrăutățire a situației cu România, care 

principat urmărea a lua în stăpânire gurile Dunării.2 Cu ducerea 

la îndeplinire a prezentelor dispoziții otomane au fost însărcinați 

în epocă, serdarul Ekrem al Dobrogei, comandantul Ali Riza-

pașa și valiul de Tuna, situat administrativ în vilaietul otoman al 

Dunării. Armata locală urma a fi mobilizată și constituită din 

băiețandrii și tineri musulmani cu vârste cuprinse între 17 și 21 

ani. Tinerii aceștia urmau a fi instruiți pentru a forma trupe de 

cavalerie și infanterie. Planurile de operațiuni ale armatei 

otomane se rezentau în felul următor: în cazul în care rușii 

treceau Dunărea intrând pe teritoriul Dobrogei, o divizie trebuia 

să rămână la Tulcea pentru a opune rezistență, această divizie 

urma a fi consolidată cu milițiile locale și cu tinerii recruți. 

Totodată guvernul central otoman de la Constantinopol se arăta 

nemulțumit de faptul că, toți creștinii din Dobrogea și-au 

transportat bunurile mai importante în România, cu acordul 

autorităților locale turcești, ceea ce a nemulțumit, atât 

conducere poitică, cât și cea militară. 

În urma trecerii armatelor rusești, conduse în principal de 

marele Duce Nicolae în sudul aliniamentului Dunării, în 

cooperare cu o acoperire tactică a flancurilor rusești de armata 

României mobilizată cu această ocazie, a fost emis pe data de 1 

iulie 1877 un decret rusesc care făcea referință la organizarea 

regiunilor Șiștov, Târnovo și Tulcea; până la finele războiului 

balcanic în 1878 s-au constituit la sudul Dunării sub 

administrația Rusiei, opt regiuni (foste sangeacuri) organizarea 

Tulcei, sub administrație rusească și sub control militar, a durat 

mai bine de un an pînă la trecerea acstei provincii în 

administrarea României, firește la schimb cu cedarea de către 

                                                            
1 D.I.R. Războiul pentru Independență, vol. I, Partea a II-a, București, Editura Academiei, 1954, 

Doc. 699, p. 550-551 (Raprtul lui A. Stoianovici către M.A.E. din 28 decembrie 1876). 
2 Nicolae Ciachir, op. cit., p. 286. 

România în favoarea Imperiului Rusiei a sudului Basarabiei 

(Cahul, Ismail, Bolgrad). 3  Încă de pe data de 8 iunie 

avangărzile rusești de infanterie au forțat trecerea Dunării la 

Zimnicea. Planul de campanie al Marelui cartier imperial al 

Rusiei consta în realizarea unei diversiuni strategice, în zona 

stângă a direcției principale de înaintare a armatelor Rusiei, 

diversiune ce trebuia să aibe loc în zona Brăila – Galați – 

Tulcea. Obiectivul acestei manevre operative era acela de a 

distrage atenția comandamentului otoman asupra trecerii 

principale a Dunării. Corpului 14 Armată rusesc a avut sarcina 

de a declanșa această manevră operativă în noaptea de 8 spre 9 

iunie 1877. În baza alianței cu Rusia, la bunul succes al acestei 

manevre, a colaborat și marina militară română prin vasele 

fluviale: Fulgerul, Ștefan cel Mare și România.4 În urma acestei 

manevre, executate perfect, Corpul de Armată 14 Imperial a 

forțat cu succes trecerea Dunării pe la Zimnicea, în urma 

ocupării Dobrogei și a menținerii aici a unui număr important 

de trupe de ocupație. În urma decretelor de constituire a 

regiunilor rusești de la Dunăre, comandamentul militar imperial 

a dispus numirea de guvernatori și de viceguvernatori, care 

aveau autoritate politică și administrativ-polițienească, nu și 

militară, puterea armată rămânând centralizată în mâinile 

generalilor ruși.  

Din punct de vedere procedural și funcțional, erau atașați 

consilieri speciali pentru diferite probleme, pe lângă fiecare 

regiune din cele 8 noi create. Șefii districtelor și cei ai 

raioanelor se subordonau deopotrivă guvernatorului civil dar și 

comandamentului imperial al Rusiei din Balcani. Trebuie 

precizat în treacăt, că dacă sub administrarea otomană, 

sangeacul era administrat de un pașă denumit în zonă muteșarif, 

ajutat de un casier general și de un secretar general, care 

împreună cu reprezentanții puterii spirituale, cadiul, muftiul 

local și un număr de patru deputați din care doi nu erau 

musulmani, ceilalți doi, creștini, formau consiliul general al 

sangeacului, care guverna administația acestuia, civilă, 

spirituală, militară.5 Justiția se organiza ca fiind independentă 

de puterea politică fiind exercitată de cadiu după legea 

musulmană a șeriatului. Cadiul era asistat în problemele juridice 

de un consiliu format din șase membri aleși, dintre care trei 

musulmani, trei creștini. Sangeacul Tulcea în vremea stăpânirii 

Dobrogei de Imperiul Otoman a fost împărțit într-un număr de 

10 ocoale (Babadag,  Chilia, Constanța, Hârșova, Isaccea, 

Medgidia, Mahmudia, Sulina, Tulcea) administrare de 

caimacami, casieri, secretari și consilieri locali. La nivel 

comunal, administrația era încredințată unui primar denumit 

muhtar, secondat de un viceprimar și doi consilieri. Acesta era 

                                                            
3 Nicolae Ciachir, Războiul pentru Independența României în contextual European (1875-1878), 

Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1977, p. 287. 

4 Ion Focșeneanu, Nicolae Ciachir, 1877. Acțiuni militare ruso-româno-bulgare, Editura 

Militară, București, 1957, p. 100. 

5 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (denumită în continuare A.M.A.E.), vol. 101, Dosar, 71, 

doc. 4, 1878, f. 22. 
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obligat să strângă taxele și să se supună întru-totul ordinelor 

guvernului central și dispozițiilor autorității locale. Comunele 

mai mari erau administrate și de un consiliu de notabili, care 

diferea de la comună la comună ca număr. Pornind de la 

statistica efectuată de către Marele Stat Major rus, rezulta că în 

regiunea (sangeacul) Tulcea din Dobrogea existau un număr de 

111859 persoane, dar nu erau numărați și cei stabiliți temporar, 

armeni, evrei polonezi, greci, bulgari, ceea ce are drept efect o 

lipsă de precizie a acestor statistici, dar pentru epoca la care ele 

au fost realizate, sunt foarte bune, în raport cu statisticile mai 

vechi otomane, care fie lipsesc, fie nuărau doar pe locuitorii de 

origine musulmană, cilalți nefiind numărați, dacă totuși se făcea 

și o numărătoare a creștinilor, femeile și fetele erau exceptate 

din baza de calcul.  

Majoritatea locuitorilor creștini ai acestui sangeac era 

românească, aici trăind un număr de 19700 de români, 10125 

bulgari, 3200 ruși-lipoveni, 3600 de cazaci, 3000 cerchezi și 

găgăuzi. Populația musulmană se prezenta astfel : 56849 de 

turci și tătari. Odată cu retragerea dispozitivului militar otoman, 

cerchezii și mai bine de jumătate din populația musulmană a 

preferat să se retragă în sudul Dunării de teama unor represalii 

împotriva lor.1 

În vremea administrării rusești a regiunii (sangeacului) Tulcea, 

avem un număr de șapte ocoale, acestea fiind: Babadag, 

Constanța, Hârșova-Cernavodă, Măcin, Medgidia, Sulina. În 

fruntea acestei administrații a fost plasat generalul rus V. 

Beloțerkovici, un om obiectiv și apreciat privind felul în care a 

întocmit statisticile și a administrat regiunea. Ocoalele acestei 

regiuni au fost conduse de obieci de ofițeri ruși de intendență, 

secondați de notabil locali creștin i și musulmani. Privitor la 

populația care locuia în regiunea Tulcea trebuie afirmat că ea nu 

a fost niciodată fixă, deoarece în regiune au sosit în perioada 

1877-1878 refugiați creștini iar unii musulamni, deloc puțini, au 

ales să părăsească zona, așa cum am subliniat mai sus. Datorită 

numărului în permanență creștere al refugiaților creștini din 

calea războiului, autoritățile rusești, au solicitat și au obținut un 

ajutor lunar de 2000 de ruble pentru susținerea acestora cu 

alimente și haine.  

După ce armatele rusești au trecut Dunărea, și acest aspect 

eonomic este esențial privind înțelegerea valorii reale a banilor 

care au circulat în epocă în această regiune, bancnotele otomane 

de hârtie cu valori difeite au încetat a mai circula și a mai 

prezenta vrea valoare. O perioadă au mai circulat monedele 

turcești din aur și argint și doar câteva săptămâni monedele 

argintate și cele din aramă, mai mult generatoare de inflație. 

Locul banilor turcești, din hârtie sau monedă a fost luat curând 

de banii rusești. Interesant că la începutul guvernării rusești a 

regiunii Tulcea, populația a fost neâncrezătoare în bancnotele 

                                                            
1 A.M.A.E., vol. 101, Dosar, 71, doc. 4, 1878, f. 20; Nicolae Ciachir, op. cit., p. 289. 

rusești, preferând banii sunători din argint sau aur, însă, odată 

cu trecerea timpului și mai ales ca urmare a căderii Plevnei, 

urmată de înaintarea trupelor rusești spre Adrianopol, banii 

rusești au început să circule, valoarea lor fiind favorabilă pentru 

schimb și comerț. Spre exemplu, o rublă de hârtie era 

echivalentă a trei franci. 

Dintr-un document de epocă, studiat și citat de profesorul 

Nicolae Ciachir2 în Războiul pentru Independența României în 

Context european, aflăm că în decursul lunii martie a anului 

1878, în perioada imediat următoare acordurilor ruso-turce de la 

San-Stefano din Bulgaria, că monedele străine care circulau în 

spațiul dobrogean aveau următoarele echivalăr în raport cu 

monedele rusești. 

 

Tabel nr. 1  Echivalarea valorii monezilor care au circulat în regiunea Tulcea 

între 1877-1878 

     Pornind de la acordurile Tratatului de pace de la San-Stefano 

(ianuarie-februarie 1878), de drept statul roman trebuia să 

reinter în posesia mai vechiului său teritoriu dobrogean, adică 

sangeacu Tulcea (regiunea Tulcea sub ocupația rusească) cu 

cele zece cazale-ocoale ale sale. Această prevedere nu s-a pus 

imediat în aplicare, deoarece șeful guvernului Austro-Ungariei, 

contele Andrássy, susținut de Marea Britanie, la numai trei zile 

după semnarea acordurilor ruso-otomane de la San-Stefano, a 

solicitat convocarea congresului celor șapte mari puteri 

europene, în vederea revizuirii acestui tratat și firește în numele 

echilibrului european, afectat la acea data de victoriile militare 

ale Rusiei în alianță cu România, împotriva Imperiului Otoman. 

Pentru a nu se ajunge la un nou război european, Rusia a 

consimțit la convocarea unui congres în capital Germaniei, la 

Berlin, desfășurat în perioada 1 iunie -1 iulie 1878.  

                                                            
2 Nicolae Ciachir, Războiul pentru Independența României în contextual European (1875-1878), 

Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1977, p. 290. 

Nr.

crt. 

Moneda Valoarea 

monedei 

Valoarea echivalentă în ruble 

1. Franc 

francez 

100 franci 25 ruble 

2. Marca 

germană 

20 mărci 6 ruble și 16 copeici 

3. Dolarul 

american 

20 dolari 25 de ruble și 80 copeici 

4. Leul 

românesc 

20 lei 5 ruble 

5. Piastrul 

turcesc 

100 piaștri 5 ruble și 67 copeci 
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În ceea ce privea România, congresul recunoștea situația de 

independent în raport cu Imperiul Otoman, dar și redobândirea 

Deltei, a insulei Șerpilor și sangeacul Tulcei. Deasemenea era 

trasată linia granițelor cu Bulgaria la sudul Dubrogei, prin 

delimitarea acestei țări de către o Comisiune europeaană 

instituită la Berlin și care a avut ca obiectiv principal trasarea 

granițelor Bulgariei, nu doar cu România, ci și cu ceilalți vecini 

ai săi.1 

 

Războiul rece purtat în eter 

 

 

               În lumea de astăzi a comunicaţiilor globale, a 

internetului şi a libertăţii de a călători, există tendinţa de a 

se uita că, în urmă cu puţin peste două decenii, existau două 

lumi separate pe această planetă: Răsăritul şi Occidentul. 

Până la căderea zidului Berlinului din 1989, Estul şi Vestul 

nu constituiau doar două expresii din punct de vedere 

geografic.  

proape fiecare ţară de pe glob, în mod voit sau nu, s-a 

situat de o parte sau alta a ceea ce, la un moment dat, 

s-au numit „lagăre” – cel socialist şi cel capitalist. 

Separarea acestor două lumi nu a fost nicăieri mai vizibilă decât 

la graniţa dintre Europa Occidentală şi blocul sovietic, stabilită 

după cel de-al doilea război mondial şi trasată de aşa-zisa 

Cortină de Fier, situaţie care s-a perpetuat timp de 45 de ani. 

A fost o graniţă pe care 

atunci puţini s-au 

încumetat să o treacă, 

iar obţinerea de 

informaţii era o afacere 

extrem de riscantă. În 

consecinţă, timp de 

decenii, eforturile de 

cunoaştere militară, politică şi economică a inamicului s-au 

făcut pe calea spionajului, a agenţiilor de informaţii care au 

cuprins şi structurile SIGINT. Atât Vestul cât şi Estul au 

dezvoltat armate cu un potenţial imens de comunicaţii şi 

interceptare. Eterul s-a acoperit cu diverse semnale, iar cea mai 

bună cale de cunoaştere a inamicului s-a dovedit a fi 

interceptarea şi analizarea acestora. S-au cheltuit resurse umane, 

materiale şi financiare imense, pentru a se cunoaşte precis şi din 

                                                            
1 D.I.R., Războiul pentru Independență, vol. IX, Editura Academiei, București, 2000, p. 382-383. 

vreme despre intenţiile adversarului. Ambele părţi au desfăşurat 

o minuţioasă şi febrilă activitate de căutare şi identificare a 

diverselor semnale ale inamicului, prin centre de interceptare şi 

staţii mobile. 

O parte importantă a Războiului Rece a constituit-o astfel 

confruntarea în eter şi, paradoxal, această bătălie pe calea 

undelor radio continuă chiar şi în zilele noastre. Se transmit 

toate tipurile de semnale, prin voce, în Morse, semnale radar, de 

navigaţie sau bruiaj radio. Pe de altă parte, cursa înarmărilor şi 

nevoia de informaţii au impus o dezvoltare impetuoasă a 

tehnologiei, cu deosebire a electronicii, comunicaţiilor prin 

satelit şi apoi a informaticii. 

La rândul său, interceptarea şi analiza informaţiilor inamicului 

au devenit la 

fel de 

importante ca 

şi protecţia 

comunicaţiilor 

proprii. 

Signals 

Intelligence 

(SIGINT), 

cum a fost denumită această modalitate de strângere a 

informaţiilor – colectarea de informaţii prin interceptarea 

semnalelor, cuprinde două părţi: COMINT – informaţii din 

comunicaţii şi ELINT – informaţii obţinute prin mijloace 

electronice. 

COMINT-ul se axează pe interceptarea transmisiunilor de 

semnale pentru obţinerea conţinutului mesajelor, identitatea şi 

locaţia staţiei de emisie, frecvenţele şi programele utilizate. 

Întrucât aceste mesaje sunt cel mai adesea criptate, pentru a fi 

protejate în cazul că sunt interceptate, ele necesită criptanaliza 

(spargerea codurilor/cifrurilor) pentru a fi citite. Chiar dacă 

mesajele rezistă în faţa atacurilor criptanalizei, se pot obţine 

informaţii importante şi din analiza traficului. 

ELINT-ul cuprinde interceptarea şi analiza semnalelor despre 

dotarea cu armament, navigaţia aeriană şi marină, instalaţii 

radar, pentru a descoperi sistemele folosite de inamic, 

performanţele echipamentelor utilizate de acesta. Pe această 

bază se elaborează contramăsuri de apărare electronică, de 

criptare sau de bruiere, pentru a preveni descoperirea şi 

exploatarea propriilor echipamente tehnice. 

A 
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Informaţiile cu caracter tehnic puteau fi citite şi analizate 

imediat, dar o mare parte din informaţiile interceptate erau 

criptate. Cu toate acestea, atât ţările occidentale cât şi cele din 

blocul răsăritean au avut succesele lor în acest domeniu. Un 

factor-cheie în „spargerea” mesajelor cifrate (codificate) a fost 

colectarea de date suficiente, care au oferit mai multe informaţii 

statistice matematicienilor. Atât Statele Unite, cât şi Uniunea 

Sovietică, precum şi ţările aliate în jurul lor au dispus de 

matematicieni străluciţi. 

Un loc aparte în anii Războiului Rece l-au constituit 

misterioasele emisiuni 

„blind” (în orb), aşa-

zisele legături 

unilaterale radio 

(LUR) ale staţiilor 

care transmit 

neîncetat, pe frecvenţe 

şi la ore diferite, 

mesaje criptate 

cuprinzând şiruri de litere sau cifre, transmise în Morse sau 

telegrafie modulată. Au fost şi mai sunt încă mesajele cu 

instrucţiuni pe care centrele de spionaj le transmit agenţilor 

clandestini din diferite ţări ale globului. 

Capacităţile globale americane de interceptare ale sistemului 

ECHELON, în strânsă colaborare cu spărgătorii de coduri ai 

National Security Agency (NSA), au devenit celebre. La rândul 

lor, sovieticii au avut o pondere importantă în această 

competiţie, dispunând de posturi de ascultare în Cuba, Vietnam, 

Germania de Est. Directoratele al 16-lea (interceptarea 

comunicaţiilor şi informaţii din semnale) şi al 8-lea 

(comunicaţii şi criptologie) ale KGB-ului constituiau adversarii 

americanilor în aceast „război tăcut”. Cu toate acestea, chiar şi 

ţările mai mici şi-au constituit astfel de structuri de colectare a 

informaţiilor redutabile, dintre acestea detaşându-se agenţiile de 

informaţii din Stasi (Ministerul pentru Securitatea Statului al 

fostei RDG), care a reuşit performanţe uluitoare în penetrarea 

inamicilor de atunci, îndeosebi ai RFG-ului. 

Revista Lumea a publicat constant materiale despre operaţiuni 

SIGINT, cum au fost cele Ryan,Capable Archer, Ivy 

Bells, Warriors Silent, Azorian şi Tunelul Berlinului, 

Programul Venona, Muzeul Internaţional al Spionajului, agenţi 

celebri ai războiului secret precum Richard Sorge, Mihai 

Caraman, Vladimir Vetrov, Dmitri Poliakov, Yan Baohan, 

Moura Budberg, Elisabeth Bentley ş.a. O face din dorinţa de a 

dezvolta cultura de informaţii a cititorilor săi, pentru realizarea 

dimensiunii confruntării permanente care are loc pe „frontul 

nevăzut”, a rolului şi importanţei tot mai mari pe care le au 

serviciile secrete în lumea contemporană. Articol preluat din 

revista Lumea. 

Podul de la Cernavodă, cel mai mare pod 

european al secolului XIX, a împlinit 120 

de ani 

Andrei BERINDE 

 

           Un arc de oţel peste apele bătrânului Danubiu … 

Podurile feroviare de la Feteşti – Cernavodă (1895 – 2015). 

n veritabil arc de oţel ce se întinde semeţ peste apele 

bătrânului Danubiu, complexul podurilor metalice 

construite de inginerul Anghel Saligny la Feteşti şi 

Cernavodă, implinește luna aceasta nu mai puţin de 

120 de ani de utilizare neîntreruptă în slujba „roţii înaripate”. 

Podurile reprezinntă şi în prezent unica legătură feroviară între 

Dobrogea şi restul României. 

În contextul politic generat de izbucnirea Războiului Crimeii 

(1853 – 1856), prima idee ce viza construirea unui drum de fier 

către ţărmul Mării Negre îşi face aparaţia în textul scrisorii pe 

care, la 22 Decembrie 1855, Principele Barbu Ştirbey o adresa 

Contelui Coronini, comandantul armatelor Austriece ce 

ocupaseră teritoriul Ţării Româneşti cu un an în urmă. 

U 
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În respectivul document, Domnitorul Valah considera necesară 

întocmirea cât mai rapidă a unui studiu pentru realizarea unui 

drum de fier ce ar fi urmat să traverseze apele Dunării „la 

punctul ce se va găsi prielnic” şi să se prelungească pe teritoriul 

Imperiului Otoman. 

Cu toate că la 1 Septembrie 1857 „Societatea Anonimă a Căilor 

Ferate Dunăre – Marea Neagră şi a Portului Constanţa” a 

obţinut firmanul sultanului Abdülmecid I, document prin care 

era aprobată construcţia unui „drum de fier” ce avea să unească 

între ele porturile Constanţa şi Cernavodă, problema legăturii cu 

Ţara Românească şi a eventualului punct de traversare a 

continuat să genereze ample discuţii ce s-au prelungit pentru 

încă alte două decenii, până la sfârşitul anului 1878, când, 

conform prevederilor Tratatului de Pace de la Berlin, Dobrogea 

a revenit statului român. 

Aproape imediat, Guvernul României a demarat negocieri ce 

aveau ca obiect răscumpărarea căii ferate Cernavodă Port – 

Constanţa Port, de la concesionarul britanic, iar la începutul 

anului 1879, a fost reafirmată decizia de a construi un drum de 

fier către ţărmul Mării Negre. 

Un an mai târziu, în baza Înaltului Decret Regal Nr. 2539, 

document publicat în Monitorul Oficial din 7 Mai 1880, 

Ministerului Agriculturii, Comerţului şi Lucrărilor Publice le-au 

fost acordate un credit extraordinar în valoare de 70.000 de lei, 

ce urma a fi folosit pentru finanţarea studiilor şi proiectelor 

viitoarei magistrale feroviare Bucureşti – Feteşti. 

La scurt timp după răscumpărarea căii ferate Cernavodă Port – 

Constanţa Port, ce a fost oficial încheiată la 10 Decembrie 1882, 

Guvernul României a iniţiat un concurs internaţional de proiecte 

pentru construirea celor două poduri ce urmau să traverseze 

apele Dunării şi cele ale Braţului Borcea, la Cernavodă şi 

Feteşti, termenul limită pentru prezentarea oferteleor urmând a 

fi 1 Septembrie 1883. 

 

 

În acea zi, comisia de analiză a proiectelor depuse, din care 

făceau parte personalităţi de renume mondial din domeniului 

construcţiilor (Spiridon Yorceanu, E. Winkler – profesor la 

Universitatea Polithnică din Berlin, E. Collignon – profesor la 

Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele din Paris, Dimitrie Frunză 

şi Constantin Olănescu – ingineri români) a considerat că 

niciuna dintre cele opt oferte prezentate de companiile din 

Franţa, Germania, Elveţia şi Belgia nu putea fi declarate 

câştigătoare, motiv ce a făcut ca întregul concurs să se repete 

trei ani mai târziu. 

Deoarece şi de această dată, niciunul dintre cele cinci proiecte 

depuse nu a întrunit condiţiile necesare pentru a fi aprobate, în 

unanimitate, membrii comisiei de examinare (Spiridon 

Yorceanu, Gheorghe Duca, C.C. Popescu şi C. Mironescu) i-au 

sugerat lui Anghel Saligny, ce ocupase funcţia de secretar al 

ambelor concursuri, să elaboreze propriul studiu, ce nu urma 

însă să creeze obligaţia de a fi acceptat de Guvernul României. 

Bazat pe cei peste zece ani de experienţă pe care îî avea în 

domeniu şi pe o serie de ample discuţii purtate cu constructorii 
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podului „Firth of Forth”, considerată în acea vreme drept cea 

mai lungă structură metalică din lume, studiul prezentat a fost 

aprobat în ziua de 18 Noiembrie 1887, tânărul inginer român de 

33 de ani fiind desemnat oficial constructor al viitoarei căi 

ferate Bucureşti – Feteşti şi al podurilor metalice prin 

intermediul cărora urma să se realizeze legătura între noul 

traseu şi linia ferată Cernavodă Port – Constanţa. 

 

 

Definitivat în ziua de 1 Decembrie1889, proiectul ansamblului 

„Podurilor Dunărene de la Feteşti – Cernavodă” urma să fie 

transpus în practică cu ajutorul a trei dintre companiile ce 

participaseră la concursurile anterioare. 

Astfel, realizarea tablierului metalic al podului peste Braţul 

Borcea a fost încredinţat firmei franceze Fives – Lille, cel al 

podului peste Dunăre, grupului Schneider – Creusot, în timp ce 

viaductele de acces şi cele care traversau Balta Iezer urmau a fi 

construite şi montate de compania belgiană Cockerill. 

Întreagul şantier s-a aflat sub permanenta supraveghere a lui 

Anghel Saligny şi a colectivului reunit în jurul său, din care 

făceau parte unii dintre cei mai valoroşi ingineri ai României 

sfârşitului de secol XIX: Ion Baiulescu, N. Herjeu, Şt. 

Gherorghiu, Ion Pâslă, Ion I.C. Brătianu, Ion Ionescu, Victor 

Cristescu, toţi licenţiaţi ai universităţilor de construcţii din 

Viena şi Paris și a Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele din 

Bucureşti. Direcţia Generală a Căilor Ferate Române a fost 

obligată ,printr-o menţiune contractuală, să îşi asume întreaga 

responsabilitate tehnică pentru calculele şi dispozitivele utilizate 

pentru construcţia complexului celor trei „Poduri Dunărene”, a 

căror piatră fundamentală a fost aşezată într-o solemnă 

ceremonie ce a avut loc în ziua de 21 Octombrie 1890. 

Realizată respectând cele mai avansate norme de proiectare 

existente în acel moment, unele din calculele de rezistenţă fiind 

reverificate de nu mai puţin de şapte ori, suprastructura metalică 

a complexului de poduri măsura 4087 de metri (podul Borcea – 

970 m, viaductul Iezer – 1455 m, iar podul Dunărea – 1662 

metri), râmânând pentru mulţi ani după inaugurarea sa, cea mai 

lungă lucrare de acest tip de pe întregul mapamond. 

 

După şase ani de eforturi neÎntrerupte, în ziua de 26 Septembrie 

1895, în cadrul unei fastuoase ceremonii la care au luat parte 

M.S. Regele Carol I şi Regina Elisabeta, membrii Guvernului 

Românei, numeroase alte oficialităţi şi aproape „30 – 40.000 de 

oameni” ajunşi pe malul Dunării cu unul dintre numeroasele 

trenuri ce sosiseră din „Dobrogea, din Ialomiţa şi din 

Bucureşti”, Suveranul României a bătut ultimul nit 

(confecţionat din argint), marcând astfel încheierea construcţiei 

monumentalei opere de arhitectură feroviară. 

Şi parcă pentru a risipi definitiv orice urmă de îndoială… „15 

locomotive, frumos împodobite cu steaguri şi verdeaţă” apărute 

„în cea mai mare repeziciune dinspre Feteşti” au traversat podul 

într-un şuierat asurzitor, cu nemaivăzuta viteză de 70 de 

kilometri pe oră, în timp ce „toate sirenele de la vapoarele 

ancorate pe Dunăre scoteau tot felul de fluierături care mai de 

care mai stridente, muzica intona imnul naţional iar vasele de 

război trăgeau salve de tunuri”. 
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Însă, după numai două decenii de exploatare, la începutul lunii 

octombrie a anului 1916, trupele române ce se retrăgeau 

precipitat din faţa inamicului, au primit ordinul de a distruge 

unica legătură feroviară între Dobrogea şi restul ţării, astfel că 

după ce detonarea podului peste Dunăre a eşuat din cauza 

ruperii unuia dintre fitilele încărcăturilor explozive, geniştii 

comandaţi de Generalul Scarlat Panaitescu au fost nevoiţi să 

distrugă celelalte două componente ale complexului de poduri 

(viaductul Iezer şi podul ce traversa apele braţului Borcea), 

întreaga operaţiune durând nu mai puţin de 27 de ore. 

În timpul vremelnicei ocupaţii a teritoriului României, armatele 

germane au reuşit să restabilească circulaţia trenurilor pe podul 

ce traversa Dunărea, iar după încheierea reparaţiilor la viaductul 

Iezer, au adus la Feteşti un feribot, ce nu a mai apucat însă să fie 

pus în stare de funcţionare. 

Vitală pentru atât de greu încercatul stat român, restabilirea 

legăturii feroviară cu portul Constanţa, a demarat imediat după 

încheierea Primului Război Mondial. În acest scop, la 

aproximativ 400 de metri în amonte de lucrarea de artă distrusă, 

a fost montat un feribot cu ajutorul căruia puteau fi transbordate 

între 80 şi 120 de vagoane în fiecare zi. 

Concomitent, a fost demarată construcţia unui pod provizoriu 

de pontoane, ce a început să funţioneze în ziua de 19 

Septembrie 1919. 

Restabilirea completă a circulaţiei trenurilor peste braţul Borcea 

a putut fi posibilă abia doi ani mai tîrziu, la 22 Decembrie 1921, 

când a fost finalizat noul tablier metalic ale cărui componente 

fuseseră parţial realizate la uzinele Reşiţa. 

 

Pe parcursul anilor interbelici, odată ce locomotivele cu abur au 

devenit tot mai grele, iar sarcina lor pe osie a sporit 

considerabil, complexul „Podurilor Dunărene” a început să fie 

din ce în ce mai solicitat, traversarea sa fiind posibilă doar cu o 

serie de restricţii (interzicerea dublei tracţiuni, încărcarea 

incompletă a vagoanelor de mare tonaj, ample manevre de 

descompunere şi recompunere a trenurilor de marfă). 

La scurt timp după implicarea României în cea de-a doua 

conflagraţie mondială, deosebita importanţă strategică pe care o 

avea legătura feroviară cu portul Constanţa, a făcut ca ea să 

devină o ţintă a atacurilor aeriene sovietice. În noaptea de 10/11 

August 1941, la ora 4:30, două bombardiere au reuşit să lanseze 

mai multe proiectile asupra podului ce traversa Dunărea. 

Din fericire, explozia celor două bombe ce au lovit în plin 

viaductul de acces dinspre Cernavodă, nu a produs avarii grave 

structurii metalice, circulaţia trenurilor putând fi reluată după 

aproximativ o lună. 

Cu toate că suprasolicitarea la care erau supuse cele trei poduri 

a devenit din ce în ce mai evidentă, înlocuirea tablierelor 

metalice reprezenta o variantă complet imposibilă pentru 

România acelor ani, o astfel de lucrare, de o complexitate 

deosebită, impunând folosirea unor procedee speciale 
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insuficient de bine experimentate şi a unor utilaje ce nu puteau 

fi procurate decât din import. 

Pentru a ameliora oarecum această problemă, pe baza studiului 

elaborat de colectivul de ingineri ai Institutului de Proiectări 

pentru Căi Ferate, între care s-au remarcat nume precum 

Grigore Andreescu, Mayer Leibovici, Simion Sfarti, ori Mircea 

Dotti, între anii 1963 – 1967, personalul Întreprinderii de 

Lucrări Speciale pentru Transporturi, a realizat o amplă şi 

extrem de dificilă operaţiune de consolidare a întregului 

complex de poduri. 

Devenit inutil ca urmare a lucrărilor de ameliorări hidrotehnice 

în urma cărora a fost îndiguită Balta Ialomiţei, viaductul Iezer a 

fost desfiinţat începând din data de 25 Septembrie 1970 iar 

tablierele recuperate după demolarea sa, au fost refolosite pe o 

serie de alte linii de pe reţeaua C.F.R. 

Treptat, structurile metalice proiectate de inginerul Anghel 

Saligny au devenit din ce în ce mai uzate, trenurile de călători şi 

de mărfuri ce aveau ca punct de plecare, ori ca destinaţie, 

oraşele din Dobrogea, fiind tot mai des îndrumate pe noile 

poduri mixte feroviare şi rutiere ce au fost costruite la Feteşti şi 

Cernavodă între anii 1977 şi 1987. 

Şi totuşi, chiar dacă luna aceasta îşi sărbătoresc cea de-a 120 

aniversare, proiectele inginerului Anghel Saligny, ce se 

regăsesc în între monumentele istorice clasate în patrimoniul 

cultural al României, au fost recent revizuite şi repuse în stare 

de funcţionare, urmând ca după o lungă perioadă de inactivitate 

să fie din nou tranzitate, fie şi doar pentru o scurtă perioadă de 

timp, de trenurile de călători şi de mărfuri ce au ca punct de 

plecare, ori ca destinaţie, oraşele dobrogene. 

 

Un «Gerxit» ar fi mai bun decât un 

«Grexit» 

 
Wilhelm Schreiber 

 

        Politicienii europeni au dezbătut luni în şir dacă nu ar 

fi mai bine ca Grecia să părăsească Uniunea Monetară.  

cum, unii economişti se întreabă dacă nu ar fi mai 

bine ca Germania să facă acest pas. Nu toată lumea 

vede lucrurile astfel, consider Deutsche Welle. 

Ultimele luni au fost marcate de tensiunile generate de un 

posibil Grexit [Greece exit – Grexit – ieşirea Greciei n.n.], cu 

tot contextul comunitar: neînţelegeri privind căile de rezolvare a 

crizei elene, critici la adresa poziţiei ferme a Germaniei privind 

necesitatea austerităţii la Atena, temerile creditorilor că nu-şi 

vor mai recupera banii împrumutaţi Greciei. Pe acest fundal 

încins, unii economişti au sugerat cu calm o altă soluţie: 

părăsirea de către Germania a zonei euro. Potrivit acestei teorii, 

renunţarea de către Berlin la moneda euro ar permite statelor 

slabe din sudul Europei să-şi restructureze automat datoriile, 

prin devalorizarea pe care ar suferi-o moneda unică în urma 

plecării Germaniei din Uniunea Monetară. În acest fel şi 

redresarea economică a acestor ţări ar fi mai uşoară. Statele 

slabe vizate ar fi Grecia, Italia, Spania şi poate Portugalia. 

Economistul Ashoka Mody de la universitatea 

americană Princeton este adeptul acestei variante. Într-un 

comentariu, el expune motivele pentru care un Gerxit ar fi mai 

bun decât unGrexit. „Reformarea Uniunii Monetare în 

următorii 25-30 de ani este inevitabilă. Singura întrebare este 

cum s-ar putea realiza aceasta cu cele mai reduse pagube”, a 

declarat Mody. 

 

Sub acelaşi calapod fiscal 

Mody crede că ministrul german de Finanţe greşeşte când spune 

că problema datoriilor elene este principala piedică în 

funcţionarea corectă a zonei euro. „Schäuble susţine că, dacă 

grecii părăsesc zona euro, aceasta va funcţiona apoi fără 

probleme cu ceilalţi 18 membri. El nu vede că problema este de 

fapt modul în care a fost construită Uniunea Monetară, ci crede 

A 
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că totul se trage de la incapacitatea grecilor de a respecta 

regulile jocului european”, spune Mody. 

Economistul de la Princeton admite, desigur, că Grecia are o 

problemă serioasă cu îndatorarea, dar subliniază că aceste 

datorii elene nu au nimic de-a face cu celelalte probleme cu care 

se confruntă zona euro. „Dacă Grecia va părăsi Zona Euro, va 

apărea cu siguranţă curând după aceea o nouă problemă 

«grecească». Faptul că nu poţi obliga aşa de multe economii 

naţionale diferite să intre sub acelaşi calapod monetar-fiscal 

este adevărata problemă, iar aceasta nu este adresată.” 

Mody (ca şi alţi economişti şi critici ai zonei euro) crede că 

următorul copil-problemă al Europei va fi Italia. „Nu ştim dacă 

Italia va fi, la rândul ei, capabilă vreodată să-şi achite 

datoriile”, avertizează Mody şi adaugă: „încercarea de a obliga 

ţări cu culturi, istorii şi posibilităţi diferite să adopte acelaşi 

sistem nu are cum să funcţioneze.” 

„O uniune prost concepută” 

Pentru Mody este clar că modul cel mai puţin dureros de 

rezolvare a suferinţelor Europei este ca Germania să revină la 

vechea marcă germană. Republica Federală ar fi cea mai în 

măsură să suporte acest şoc. 

Ideea că un Gerxit ar fi preferabil unui Grexit nu este nouă. În 

2012, investitorul american George Soros descria, pe blogul 

său, cum ar arăta părăsirea de către Berlin a zonei euro. „Ar fi o 

decizie în beneficiul tuturor, Germania revenind la moneda sa 

puternică, în timp ce statele mai slabe din Uniunea Monetară 

ar beneficia de un euro mult slăbit, pentru a se reface 

economic. Germanii ar deveni astfel mai bogaţi, iar ţările 

sudice, mai puţin sărace”, scria el. 

În aceeaşi zi în care era publicat comentariul lui Mody, Ben 

Bemanke, fostul şef al Federal Reserve, a scris un comentariu 

pentru Brookings Institute, un influent think-tank din 

Washington. Bernanke aprecia că „Europa nu face ceea ce are 

de făcut pentru a rezolva criza elenă. În timp ce, în zona euro, 

rata şomajului ar fi pendulat în jurul valorii de 11% în ultimii 

ani, în SUA aceasta a scăzut la un nivel de doar 5,3%, cel mai 

bun de mult timp încoace. În zona euro deosebirile între ţări ar 

fi prea mari: în Germania, rata şomajului este de sub 5%, în 

alte ţări membre e în jurul a 13 procente. Promisiunea 

reprezentată de euro, de a spori bunăstarea şi de a sprijini 

integrarea europeană, nu va fi îndeplinită atât timp cât între 

statele membre vor exista asemenea deosebiri în ceea ce 

priveşte capacitatea economică”, era de părere Bernanke. 

Analiştii arată că ţările membre nu sunt diferite doar sub 

aspectul competitivităţii, ci şi structural, în ceea ce priveşte 

chiar premisele de funcţionare ale acestor economii naţionale. 

Prin urmare, Mody crede că unirea atâtor state diferite în acelaşi 

bloc monetar nu a fost o idee prea înţeleaptă. „Uniunea a fost 

gândită prost, iar acum are multe de suferit.” 

Găsirea unui echilibru 

Aceşti experţi cred că, fără o puternică voinţă politică de a salva 

Uniunea Monetară, aceasta se va desfiinţa în cele din urmă. 

Ţara care ar avea cel mai puţin de suferit de pe urma acestei 

evoluţii ar fi Germania – consideră la unison Mody, Bernanke, 

Soros şi mulţi alţii. Mody crede că echilibrul ar putea fi 

restaurat prin crearea a două monede: euro, în sud, respectiv 

marca germană, în nordul Europei. „Am putea avea însă din nou 

15 valute diferite în UE, în următorii 30 de ani”, avertizează el. 

O catastrofă la orizont 

În acelaşi timp, alţi economişti marcanţi, precum profesorii Iain 

Begg şi John Ryan de laLondon School of Economics, cred că 

părăsirea de către Germania a Zonei Euro ar fi un „dezastru”. 

„După crearea UE, introducerea monedei euro a fost una din 

marile realizări ale Germaniei în a doua jumătate a secolului 

20. S-a investit foarte mult capital politic în această măsură”, a 

declarat Ryan. 

Moneda euro ar fi o mare realizare geopolitică, cu un puternic 

potenţial. Europa a devenit astfel un centru sigur pentru 

investiţii şi afaceri, crede Ryan. „Plecarea Germaniei din 

Uniune ar transmite un semnal extrem de tulburător. Este greu 

de crezut că zona euro ar mai rezista fără germani.” 
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„Dacă Germania ar părăsi zona euro, ar fi urmată rapid de 

Olanda, Belgia, Austria şi statele baltice”, avertizează Iain 

Begg. „Continentul ar suferi o ruptură de pe urma căreia ar 

avea de pierdut atât nordul, cât şi sudul. Ţări ca Irlanda, 

Slovenia şi Slovacia ar rămâne în aer. O Germanie fară euro, 

cu o Europă prăbuşită, ar avea consecinţe grave pentru 

integrarea europeană şi pentru moneda unică. La Berlin, un 

astfel de scenariu ar fi văzut drept o catastrofă.” 

O reînfiinţată marcă germană ar deveni rapid o monedă foarte 

puternică, cred Ryan şi Begg. Deşi sună bine, marca nu ar fi 

decât o mare barieră în calea exporturilor germane, care s-ar 

confrunta brusc cu prăbuşirea competitivităţii pe plan mondial. 

 

Aproape 5 milioane de români ... Un sfert 

din România a emigrat, chiar și în Congo, 

Guyana, Vietnam, Botswana 

             Aproape 5 milioane de români au plecat din țară 

pentru a locui și lucra în alte state, alegând, conform unor 

date oficiale foarte recente aflate în posesia Profit.ro, în 

principal Italia, Spania și Statele Unite ale Americii, dar 

optând și pentru state precum Guyana, Barbados, Sfânta 

Lucia, Sfântul Kitts și Nevis, Antigua și Barbuda, Bahamas, 

Botswana, Grenada, Lesotho, Comore, Cambodgia, 

Seychelles, Mauritania, Sao Tome, Zimbabwe, Madagascar, 

Malawi, Bahrain, Guineea, Vietnam, Trinidad Tobago, 

Burkina Faso. În Macedonia este un singur român 

înregistrat oficial iar autoritățile cred că au găsit un român 

și în Mongolia, având doar estimări în acest sens. 

atele au fost centralizate în urmă cu o lună pe baza 

informațiilor transmise de către misiunile diplomatice 

și oficiile consulare ale României. 

Aceste raportări de ultimă oră, care sunt prezentate în premieră 

de către Profit.ro fără ca până în prezent să fi fost expusă o 

situație detaliată a românilor plecați în toate colțurile lumii, 

relevă că în alte state sunt 3,8 milioane români aflați în evidența 

autorităților locale plus încă 1,1 milioane români care locuiesc 

efectiv pe teritoriile statelor de reședință, dar nu figurează ca 

atare în evidențe deoarece fie dețin două cetățenii, fie nu și-au 

înregistrat șederea la serviciile de imigrări locale. 

Românii s-au răspândit pe întreg mapamondul, ajungând pe 

aproape toate continentele lumii, dar și pe cele mai îndepărtate 

insule 

Cei mai mulți români au plecat în Italia, Spania, America și 

Germania, între 60.000 și 250.000 persoane nefiind în 

evidențele autorităților din fiecare aceste state. 

Astfel, în Italia sunt 1.043.338 români cu rezidență înregistrată 

și 1.290.051 în total, în Spania - 784.804 înregistrați și 900.000 

în total, în Statele Unite ale Americii - 591.523 înregistrați și 

650.000 în total iar în Germania - 355.343 înregistrați și 

450.000 în total. 

Alți români au ales să plece în Israel - 220.000 înregistrați și 

500.000 în total, în Marea Britanie - 158.000 înregistrați 

(misiunea diplomatică nu poate estima numărul total de 

români), în Austria - 106.535 înregistrați (fără estimări legate de 

români neînregistrați), în Ungaria - 87.819 înregistrați și 

250.000 în total, în Belgia - 73.487 înregistrați și 93.487 în 

total, în Grecia - 48.539 înregistrați (fără estimări legate de 

români neînregistrați), în Canada - 46.720 înregistrați și 

204.630 în total, în Franța - 45.000 înregistrați și 123.000 în 

total, în Portugalia - 34.204 înregistrați și 39.000 în total, 

în Irlanda - 25.995 înregistrați și 45.000 în total. 

Până în 100.000 de români au decis să se orienteze spre țări în 

care locuitorii nu sunt foarte obișnuiți cu vizite din partea 

acestora, precum Mexic, Brazilia, Islanda, Peru, Sudan, Gabon, 

Togo, Kîrghîzstan, India, și aici existând diferențe între numărul 

celor aflați în evidențe și cei care nu s-au prezentat în fața 

autorităților pentru a fi înregistrați. 

Aceștia au plecat în Australia - 16.770 înregistrați și 30.000 în 

total, Elveția - 11.430 înregistrați și 20.000 în total, Brazilia - 

8.122 înregistrați (fără estimări privind numărul 

total), Emiratele Arabe Unite - 6.444 înregistrați (fără estimări 

privind numărul total),Luxemburg - 2.527 înregistrați și 2.800 

în total,Japonia - 2.225 înregistrați și 2.700 în total, Qatar - 

1.801 înregistrați și 2.000 în total, Finlanda - 1.715 înregistrați 

și 2.000 în total, Noua Zeelandă - 1.455 înregistrați și 3.000 în 

total, Republica Moldova - 1.264 înregistrați (fără estimări 

legate de numărul total al românilor din cauza 

fluctuației), Chile- 879 înregistrați și 1.000 în total, Malta - 522 

înregistrați și 800 în total,  Mexic - 500 înregistrați și 600 în 

total, China - 406 înregistrați și 1.320 în total,  India - 400 

înregistrați (fără estimări privind numărul total), Paraguay - 398 

înregistrați (fără estimări privind numărul total), Rusia - 384 

înregistrați și 850 în total, Islanda - 312 înregistrați și 350 în 

total, Coreea de Sud - 295 înregistrați și 634 în total, Columbia - 

250 înregistrați și 350 în total, Iordania - 177 înregistrați și 

4.000 în total, Peru - 124 înregistrați și 174 în total, Uruguay - 

100 înregistrați și 200 în total, Egipt - 72 înregistrați și 420 în 

total, Monaco - 68 înregistrați și 250 în total, Cuba - 53 

înregistrați și 100 în total, Sudan - 28 înregistrați și 50 în 

total, Gabon - 20 înregistrați și 94 în total, Camerun- 15 

înregistrați (fără estimări privind numărul total), Togo - 15 

înregistrați (fără estimări privind numărul total), Niger - 10 

înregistrați (fără estimări privind numărul total),Kîrghîzstan - 5 

înregistrați (fără estimări privind numărul total). 

Aceleași date relevă însă că românii au ales să plece și în state 

exotice, precum Kuwait - 596 înregistrați și 696 în total, Oman - 

382 înregistrați (fără estimări privind numărul 

total), Singapore - 300 înregistrați și 400 în total, San Marino - 

250 înregistrați (fără estimări privind numărul total), Filipine - 

243 înregistrați (fără estimări privind numărul total), Republica 

Democrată Congo - 190 înregistrați și 290 în total, Indonezia - 

155 înregistrați (fără estimări privind numărul 

total), Thailanda - 92 înregistrați și 106 în total, Malaysia - 68 

înregistrați și 90 în total, Andorra - 38 înregistrați (fără estimări 

privind numărul total),  Sri Lanka - 25 înregistrați (fără estimări 

privind numărul total), Ecuador - 16 înregistrați și 220 în 

total, Benin - 15 înregistrați (fără estimări privind numărul 

total), Costa Rica - 10 înregistrați și 25 în total, Sierra Leone - 

D 
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10 înregistrați (fără estimări privind numărul total), Guineea 

Ecuatorială - 10 înregistrați (fără estimări privind numărul 

total). 

În Macedonia este o singură persoană din România înregistrată, 

în Mongolia se crede că există un roman. 

 

 

Vegetația câmpiei colinare a Fălciului 

 

 
Prof.  Janeta Hondru – COŞUG - Lunca Banului,  

jud. Vaslui 

 

             Prezenta lucrare are un scop documentar, pentru 

cunoaşterea  regiunii, prin analiza aspectelor mediului 

geografic din Câmpia colinară a Fălciului, scop educativ, 

prin utilizarea rezultatelor acestui studiu în direcţia 

valorificării superioare a resurselor regiunii pentru 

societatea actuală şi a ocrotirii naturii pentru generaţiile 

viitoare. 

n ansamblu, cadrul natural al Câmpiei colinare a Fălciului 

reprezintă un areal cu particularităţi Larga dezvoltare a 

degradărilor de teren din arealul studiat este determinată atât 

de existenţa unor condiţii naturale favorabile precum şi de 

utilizarea predominant neraţională a terenurilor. În acest context 

se justifică preocuparea noastră de a insista prin această lucrare 

asupra prezentării şi aprofundării aspectelor principale 

referitoare la modul de utilizare a terenurilor din Câmpia 

colinară a Fălciului. 

            Aspectul actual al vegetaţiei din Câmpia colinară a 

Fălciului, ca şi vechimea şi originea elementelor componente, 

nu pot fi înţelese fără o cât de scurtă incursiune în trecut. 

            În mileniul al treilea o Românie nouă se afirmă ferm, 

într-o Europă nouă cu valenţe social- economice noi. 

Cunoaşterea  realităţii pământului român, capacitatea de a forma 

cadre capabile să transmită mai departe cunoştinţele căpătate 

sunt şi rămân cerinţe de ordin prioritar ale învăţământului 

geografic de toate gradele din ţara noastră.  

              În ultimele secole, odată cu acţiunea  ofensivă  tot mai 

accentuată  a omului asupra pădurilor, asistăm la o treptată 

avansare a silvostepei şi stepei. Totodată, are loc concomitent şi 

o îmbogăţire a stepei şi silvostepei cu elemente ierboase şi 

lemnoase estice şi sudice (sarmatice, pontice, asiatice, balcano - 

moesice, submediteraneene). Suprafeţe întinse de soluri 

forestiere rămase în  afara masivelor păduroase sunt un 

argument convingător că silvostepa şi-a recâştigat o bună parte 

din suprafaţa pe care o deţinea în perioada anterioară 

subatlantică. Este greu de apreciat dacă acest proces a fost 

avantajat şi de o tendinţă naturală de continentalizare a 

climatului. Sigur este, însă, faptul că fragmentarea, restrângerea 

pădurilor prin defrişare antropică şi degradare zoogenă, au 

contribuit la creşterea gradului de continentalism. 

     Acest istoric zbuciumat al regiunii postglaciare, cu 

restrângeri şi extinderi spaţiale ale zonelor de vegetaţie, cu 

vestigii relicte ale diferitelor etape şi infiltraţii succesive de noi 

specii, consecinţă a modificării în climatul general a diversităţii 

condiţiilor fizico-geografice şi a poziţiei de răscruce pentru 

multiple specii fito - migratoare, ne explică mozaicul vegetaţiei, 

bogăţia şi coabitarea elementelor floristice de origine atât de 

variată în regiunea studiată. 

Vegetaţia zonală    

Suprafaţa totală acoperită de păduri din arealul mai extins dintre 

Bârlad, Lohan, Prut, Horincea şi Jeravăţ deţine o pondere de cca 

10% în timp ce solurile de pădure  ocupă  aproximativ 15%. Se 

poate constata că în Câmpia colinară a Fălciului zona de 

silvostepă este predominantă. Aceasta se pune în  evidenţă prin 

câteva redii (petece de pădure) în partea de vest, spre rama 

vecină deluroasă şi tufişuri, în special pe porţiunile  mai 

degradate de pe versanţi. 

                În inventarul rediior este nelipsit gorunul (Quercus 

petraea), jugastrul (Acer campestre), ulmul (Ulmus campestres), 

teiul (Tilia cordata), cornul (Cornus mas), sângerul (Cornus 

sanguinaea), dârmozul (Viburnum lontana), lemnul câinesc 

(Ligustrum vulgare), pǎducelul (Crataegus monogyna), 

porumbarul (Prunus spinisa) ,ş.a. 

                Vegetaţia naturală din Câmpia colinară a Elanului a 

fost înlocuită aproape în întregime, de terenurile cultivate, ea 

păstrându-se în arealele cu declivitate mai mare, sub formă de 

păşuni aflate în diverse stadii de degradare şi destul de 

ruderalizate. 

     Vegetaţia ierboasă este alcǎtuitǎ din specii xerofile: 

bǎrboasa (Andropagon ischaemum), sadina(Chrysopagon 

gryllus), coada şoricelului(Achillaea nelrechi şi Achilaea 

panonica), sânziana (Galium verum), pelinul( Artemisia 

absintium), peliniţa (Artemisia austriaca),ş.a. Pajişti de 

productivitate modestă apar pe versanţii puternic înclinaţi 

(frunţile de cuestă) şi în albiile majore ale afluenţilor Elanului şi 

Sărăţii. 

           Cele câteva petece de păşune cuprinse în această zonă 

sunt dominate de graminee, precum: păiuş (Festuca 

pseudovina), firuţa (Poa pratensis), cimbrişor (Thymus sp.), 

jaleş (Salvia nemorosa), lucerna salbatică (Medicago falcata), 

scor galben (Centaurea solstitialis), negarǎ (Stipa capillata), 

nemuritoare (Xeranthemum annuum), peliniţǎ (Artemisia 

austriaca), ş.a.  

Vegetaţia de stepă este instalată în areale cu altitudinea cuprinsă 

între 40-170 m fiind reprezentată de pajişti care sunt alcătuite 

aproape exclusiv din asociaţii aparţinând A. Festuco-Stipion şi 

Puccinellion. Formează o fâşăie continuă pe dreapta văii 

Prutului, cu pătrunderi largi pe văile Huşilor, Săratei, Elanului 

şi Horincei. Ea se suprapune  reliefului de dealuri joase şi de 

terase şi corespunde maximului de continentalism climatic – cu  

precipitaţiile cele mai reduse (în jur de 400-450 mm anual) şi cu 

temperaturile medii anuale cele mai ridicate 9,5- 10ºC). Pajiştile 

de stepă primară nu se mai păstrează decât pe porţiuni reduse, 

iar compoziţia lor floristică este aproape asemănătoare cu a 

celor de silvostepă (figura nr.1).Vegetaţia lemnoasă este 

reprezentată doar prin pâlcuri sau tufişuri de arbuşti spinoşi, 

cum sunt: porumbarul, măceşul, păducelul, migdalul pitic 

(Amygdalus). 
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Fig. 1.  Pâlc de negară (Stipa capillata ) pe versantul stâng, uscat, al Văii Sărata 

(frunte de cuestă cu expoziţie vestică) 

2. Vegetaţia intrazonală  este limitată la luncile văilor şi cu 

apariţii sporadice (ochiuri umede în jurul în jurul izvoarelor de 

coastă) sau mai consistente pe arealele cu sărături de pe 

versanţi. 

a) Vegetaţia de luncă, răspândită în lungul afluenţilor Prutului, 

care traversează regiunea studiată. În lunca Prutului se găsesc 

aproximativ 700 ha de zăvoaie sau plantaţii recente de plop 

negru hibrid în care se asociază cca 150 de specii mezo-

higrofile  grupate în  şase asociaţii vegetale lemnoase. Dintre 

plantele ierboase din cadrul luncilor, amintim: Tripholium 

pratense, Tripholium repens, Poa pratensis, Poa palustris , 

Ranunculus repens, Ranunculus palustris, Ranunculus sardons, 

Agrostis stolnifer, Alopecurus  pratensis, ş.a.. Vegetaţia 

lemnoasă  este prezentă prin plop (Plopulus tremula), salcie 

(Salix fragilis, Salix alba), curpenul de pădure (Clematis 

vitalba), viţa sălbatică (Vitis silvestris). 

          Repartiţia actuală a vegetaţiei lemnoase de luncă este 

dependentă în mare măsură atât de influenţa omului cât şi de 

condiţiile pedo- geomorfologice. Rǎchitişuri de Salicetum 

triandrae şi Salicetum purpureae sunt răspandite în lunca 

Prutului şi rar pe valea Horincei, pe terenuri adesea inundabile. 

Zǎvoaie de Salicetum alba fragilis şi Populetum albae  se 

găsesc mai ales pe grindurile rar inundabile din lunca Prutului. 

Plantaţii cu asociaţia (cultivată) Populetum marylandicae sunt 

numai în lunca Prutului, pe locul fostelor zăvoaie defrişate sau 

exploatate prin tăieri rase. 

b) Vegetaţia regiunilor mlăştinoase se întâlneşte pe suprafeţele 

ocupate temporar sau permanent de bălţi, unde cresc: rogozul 

(Carex), papura( Typha), stuful (Phragmithes), pipirigul 

(Scirpus), iar în bălţile permanente se adaugă iarba de baltă 

(Potamogeton pectinatus şi Potamogeton crispus), ciulinul de 

baltă (Trapa natans) ş.a (figura nr.2). Suprafaţa totală a bălţilor, 

mlăştinilor şi apelor curgătoare  ocupă circa 2 % din teritoriul 

studiat.. Majoritatea bălţilor sunt localizate în lunca Prutului şi a 

Elanului inferior însumând o suprafaţă de cca 600 ha. 

Adâncimea lor variază între 0,5-2,5 m, încât aproape toate se 

aprovizionează atât din pânza freatică cât şi din revărsările de 

primăvară. Cea mai bogată şi variată vegetaţie acvatică şi 

palustrǎ  se întâlneşte în lunca Prutului care, datorită îndiguirii, 

s-a restrâns treptat (mai ales datorită lucrărilor 

hidroameliorative din incinta îndiguită Albiţa –Fălciu). Pe 

luncile din interiorul Câmpiei colinare a Fălciului, îndeosebi pe 

Elanul şi Sărata se întâlnesc "ochiuri"  de vegetaţie higro-

halofilă. 

    

 
 

Fig. 2. Nuferi galbeni (Nuphar lutaeum) în lunca Prutului, în balta Rădeanu 

 c) Vegetaţia halofilă se întâlneşte pe sărăturile dezvoltate pe 

faciesul salmastru din treimea inferioară a versanţilor şi pe 

fundul văilor (în special în lunca externă a Prutului, la contactul 

şesului cu versantul drept şi mai ales pe luncile mai importante 

din interior). Vegetaţia halofilă  este alcatuită din: peliniţa de 

sărătură (Arthemisia salina), lǎptuca de sărătură (Traxacum 

bassarabicum), săricica Salsola soda ş.a.  

În distribuţia vegetaţiei halofile  din arealul cercetat se observă 

câteva particularităţi ca urmare a deosebirilor  în procentele şi 

natura sărurilor solubile. Datorită solurilor sărăturate de pe văile 

Elanului şi Săratei, văi ce străbat sedimente salmastre, 

chersoniene, vegetaţia halofilă din Câmpia Elanului este mai 

bogată în specii euhalofile, continental- pontice, decât vegetaţia 

din lunca Prutului, care conţine mai ales specii halofile 

tolerante, eurasiatice şi cosmopolite. Deci, pe solurile halomorfe 

din văile Elanului şi Săratei, predomină o vegetaţie xero- 

halofilă, asemănătoare cu cea din stepele haline ucrainene, 

concretizată în asociaţii precum: Obionetum verruciferae, 

Camphorosmatum monspeliacae, Bassiatum sedoidis, 

Plantaginetum maritimae ş.a. Prin urmare, în Câmpia colinară a 

Elanului sunt cele mai variate soluri halomorfe din Podişul 

Moldovei, şi, de aceea, aici se găseşte şi cea mai variată şi 

interesantă vegetaţie halofilă.  

                        d) Plantele ruderale mai frecvente (nefurajere 

sau slab furajere) în pajişti, pe lângă garduri sunt: 

holera(Xanthium spinosum), loboda porcească (Artiplex 

tatarica), urzica (Urtica dioica ), bozul (Sambucus ebulus), 

cucuta de baltă (Conicum maculatum), brusturul (Arctium 

retroflexus), laptele câinelui, urda vacii, lumânărica (Verbascum 

phlomoides), ciulinul, păpădia, troscotul, peliniţa, pălămida 

(Cirsium arvense), coada şoricelului (Achillea millefoilum), 

turiţa (Galium aparine) ş.a. Unele din aceste buruieni au invadat 

terenurile de cultură unde, datorită rezistenţei lor, pun probleme 

dificile la combaterea lor eficace.          

             Materialul fotografic întregeşte în mod armonios 

conţinutul lucrării, iar concluziile desprinse ridică probleme 

importante în faţa edililor localităţilor, privind modul de 

valorificare raţională a potenţialului natural şi uman în 

condiţiile protecţiei calităţii mediului înconjurător.          
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Fig. 1.  Pâlc de negară (Stipa capillata ) pe versantul stâng, uscat, al Văii Sărata 

Fig. 2. Nuferi galbeni (Nuphar lutaeum) în lunca Prutului, în balta Rădeanu 

 

 

Pe acoperişul lumii se vorbeşte româneşte! 

 

                                           Acad. Nicolae DABIJA - Chişinău 

 

          Întâmplarea de mai jos mi-a fost povestită de un 

scriitor tadjic, acum vreo zece ani. Mi s-a părut instructivă 

prin ingeniozitatea de care dă, câteodată, dovadă 

basarabeanul nostru când e pus în condiţii-limită. 

n primii ani de după război, un compatriot de-al nostru, ca să 

scape de deportare, a fugit în... chiar locurile către care erau 

deportaţi unii dintre consângenii săi. Adică nu chiar acolo, 

dar cam încolo. S-a ascuns în nişte munţi de la celălalt capăt al 

fostei URSS, 

undeva aproape de 

frontiera cu 

Afganistanul, într-

un aul din 

Badahşanul-de-

Munte al 

Tadjikistanului, 

într-o şcoală 

pierdută în Munţii 

Pamir, şi a predat toată viaţa sa, timp de aproape cinci decenii, 

limba franceză. 

Aulul era mic, situat între două prăpăstii de munte, rar cine 

ajungea în acel sătuc, rar cine pleca din el. Până aici nimic prea 

neobişnuit. Au mai fost cazuri din acestea: şi cu estonieni sau 

armeni care s-au ascuns în colhozurile basarabene, şi cu 

basarabeni care s-au ascuns în închisorile din Siberia. Dar 

inventivitatea acestora păleşte pe lângă cea a eroului nostru. 

S-a întâmplat ca, în toiul restructurării, un tadjic sau o tadjică 

din acel cătun să coboare – cu „paraşuta”?!, cu funiile unor 

salvamontişti?!, cu ajutorul alpiniştilor?! – ca să-şi încerce 

puterile, ca să intre şi el (sau ea) la o instituţie de învăţământ, 

unde urma să susţină şi examen la limba franceză. 

Dar, spre stupefacţia membrilor comisiei de examinare, deşi 

aceştia erau mari specialişti în studiul limbii franceze, niciunul 

dintre ei n-a priceput nicio iotă din ce le vorbea în franceză 

candidatul. Fostul elev, cel mai bun la obiectul respectiv din 

acea şcoală, a rămas şi el foarte surprins că aceştia nu-l 

înţelegeau. 

Alertată, comisia a anunţat pe dată ministerul, iar Ministerul 

învăţământului din Tadjikistan a trimis o inspecţie să vadă ce fel 

de franceză se predă acolo, în aulul cela din creierul munţilor, 

de n-o poate pricepe niciun specialist. 

Ajunşi la faţa locului, membrii comisiei au constatat cu stupoare 

că mai bine de patruzeci de ani, în loc de limba franceză, 

basarabeanul nostru le predase mai multor generaţii de tadjici 

limba... română. Cu atât mai mult, le-a recunoscut membrilor 

înaltei comisii de-acum bătrânul profesor, că o alta el nici nu 

cunoaşte. 

Până la urmă comisia a 

fost de acord cu 

argumentele că şi limba 

română e o limbă 

străină, că şi ea e una de 

provenienţă latină, că şi 

limba română e 

frumoasă (concetăţeanul 

nostru exemplificând, 

bănuim, cu strofe din „Mioriţa” sau „Luceafărul”), că şi ea 

poate fi vorbită în nişte ţări din lume ş.a.m.d. 

Comisia a dat până la urmă a lehamite din mână şi – cum 

profesorul era prea bătrân şi-l iubea tot aulul, ca să-l 

pedepsească prea aspru – i-a permis s-o predea mai departe, 

până va sosi în localitate un specialist de adevărată franceză, cu 

o singură condiţie: să nu-i mai spună limbii predate de el 

„franceză”, ci română... 

Astfel, în cataloagele acelei şcoli – unica în Tadjikistan, dar 

bănuim şi-n toată Asia Mijlocie – la capitolul „limba străină” e 

trecută „limba română”, iar mulţi dintre maturii care ţin în 

mâini atestatele acelor fii şi fiice de tadjici se întreabă poate în 

gândul lor: la ce le-o fi trebuind acestora limba română şi unde 

o vor putea aplica aceştia vreodată în viaţa lor de tadjici? 

Mi s-a mai povestit că – aşa cum în acea fostă republică 

sovietică începuse imediat după aceea şi un război fratricid, care 

Î 
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mai continuă – autorităţile au şi uitat în curând de „profesorul” 

basarabean, un alt profesor de „limbi străine”. Ministerul de la 

Duşanbe şi aşa n-a mai expediat pe nimeni în sătucul din vârful 

Pamirului, acesta predând în continuare limba română acelor 

tadjico-persani. 

Cum domnul profesor a fost unul bun, dar şi exigent – 

neposedând suficient de bine nici tadjica, nici rusa, a comunicat 

cu mai multe generaţii de elevi deveniţi ulterior părinţi şi bunici 

doar în „franceza” lui – tot aulul cela de lângă Afganistan 

vorbeşte două limbi: tadjica şi româna. 

Iar când a aflat că ministerul intenţionează să le trimită un alt 

profesor, mai tânăr, cu o altfel de „franceză” – „adevărată” –, 

satul a expediat pe dată o scrisoare de protest la Duşanbe, 

menţionând că el nu doreşte o altă franceză, că el s-a obişnuit cu 

aceasta vorbită de „efendi învăţător” şi pe care locuitorii lui – 

fiind elevi sârguincioşi la vremea lor – o cunosc suficient ca să-

şi poată ajuta copiii sau nepoţii să-şi facă temele pentru acasă, 

fiind şi prea bătrâni ca s-o ia de la capăt. 

Undeva prin Pamir, munţii cei mai înalţi din Asia, cărora li se 

mai spune şi „acoperişul lumii”, se află un aul mic, pierdut între 

pietre, care vorbeşte româneşte. 

Atunci când Basarabia – aşa cum visează azi Voroninii, Mişinii, 

Ostapciucii, Ţaranovii, Potlogariovii şi alţi jalnici trecători prin 

istoria noastră – nu va mai vorbi româneşte, Dumnezeu, sunt 

sigur de acest lucru, va putea reconstitui limba română cu 

ajutorul copiilor acelui sătuc din Munţii Pamir, de deasupra 

lumii, care o vorbesc cu mai mult drag şi cu mai mult respect 

decât cei care opt ani au condus Republica Moldova ca pe o ţară 

duşmană, precum cotropitorii nemiloşi care, îngenunchind o 

ţară, aveau un singur scop: cum să o distrugă în aşa fel încât 

aceasta să nu-şi mai revină niciodată. 

Sursa: Cotidianul.ro            

 

 

 

               

 

Paradisurile fiscale 
 

                                                         Ec. Aurel CORDAŞ - Iaşi 

                                              Scurt istoric 

În decursul timpului au existat oameni care deși 

aveau obligații de plată față de comunitate, au fost tentați să 

nu plătească sau să plătească mai puțin cotele în natură, 

impozitele1, taxele, cotele în natură etc. 

n Grecia antică, mai exact în orașul-stat Atena, pentru a 

susține războaiele cu perșii (v. Liga de la Delos, 477 î.Hr.), 

Războiul Peloponeziac (431-404 î.Hr.), cheltuielile cu 

întreținerea serviciului cu flota maritimă, „mai mult de 20.000 

de oameni erau plătiți din tribut și taxe, 7.000 de jurați, 1600 de 

arcași, 1200 de cavaleri, 500 de membri ai Consiliului, 500 de 

gărzi ale arsenalului, 50 de gărzi ale Acropolelor, aproape 700 

de alți oficiali în oraș și alți 700 peste hotare. Pe lângă acestea, 

în timp de război erau 12500 de hopliți, 20 de nave de coastă, 

alte nave pentru colectarea tributului cu echipaj de câte 2.000 de 

oameni aleși prin tragere la sorți, orfani de război și temnicer”, 

făcea necesar mari contribuții bănești ale membrilor ligii și 

populației. Resursele proprii ale statului nu ajungeau pentru 

aceste cheltuieli. (M.I.F. – op. cit.). 

Mai târziu, în timpul epocii elenistice (perioada cuprinsă 

între anii 323 î.Hr. (moartea lui Alexandru Macedon)  și 30 

î.Hr. (anul cuceririi Egiptului de către romani) se poate vorbi de 

mercantilism 2 . Apare un sistem de fiscalitate 3  și implicit, 

politici fiscale4. Astfel, în orașul-stat Atena se impune o taxă de 

20% asupra importurilor și exporturilor. Pentru a evita plata 

acestor impozite și a altora (impozite pentru proprietarii de 

pământ, de bunuri, vânzătorii de la piața, pe venitul cetățenilor), 

comercianții greci și cei străini au început să facă un ocol. În 

aceste condiții, cu timpul, insulele vecine au devenit paradisuri 

fiscale. 

Nu putem vorbi și înțelege realitățile fiscalității în 

Imperiul Roman (753 î.Hr.-476 d.Hr.) fără a nu aminti faptul că 

la moartea împăratului Traian (98-117) din dinastia Antoninilor 

(96-192), imperiul se întindea pe trei continente Europa de 

Vest, Africa de Nord și Orientul Apropiat. Altfel spus, Imperiul 

roman era prezent de la Oceanul Atlantic la poalele Munților 

Caucaz și din Bretania și Rin la nord până la granița de sud, 

trasată aproximativ la limita deșertului Sahara și apoi la Golful 

                                                            
1 impozit – categorie financiară cu caracter istoric a cărei apariție este legată de existența statului și a banilor 

monedă 
2 mercantilism – spirit negustoresc, interes comercial; se dezvoltă comerțul, spiritul întreprin-

zător, sistemul bancar, începe domnia banului. 
3 fiscalitate – sistem de creare de venituri bugetare, de unde bugetul = venituri + cheltuieli 

publice. 
4 politici fiscale – măsuri luate de guvern pentru a stabiliza economia, în special prin ajustarea 

mărimii taxelor în funcție de cheltuielile guvernamentale, ex. creșterea taxelor și reducerea cheltuielilor 
guvernamentale poate avea ca efect recesiunea economică și invers. 

 

Î 
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Persic, până la fluviile Tigru și Eufrat. În cifre absolute, 

imperiul se întindea pe o suprafață de 3,5 mil. km2 având o 

populație de 50-70 milioane de locuitori. Aceeași suprafața este 

în prezent divizată în mai mult de 30 de state-națiuni. Pentru a 

funcționa acest imperiu imens, cel mai mare din antichitate, era 

nevoie de venituri uriașe. În plus, Roma imperială trăia din 

cerealele importate din Sicilia, Spania, Africa de Nord, Egipt și 

Siria de Nord. 

Se exercita o intensă activitate comercială de la 

Oceanul Atlantic până la fluviile Tigru și Eufrat. Comerțul va 

lua o mare amploare în Imperiul Roman favorizat de o serie de 

factori mai importanți: artere de comunicație, legi, limbă și 

monedă comună, la care se adaugă o guvernare centralizată 

puternică. 

Se dezvoltă capitalul comercial (pentru comerțul cu 

mărfuri) și capitalul cămătăresc (pentru comerțul cu bani, 

predecesorul istoric al capitalului de împrumut). Capitalul 

comercial a avut un rol important în dezvoltarea producției de 

mărfuri și a schimbului/vânzarea-cumpărarea mărfurilor, în 

acumularea de fonduri bănești, precum și în formarea 

veniturilor statului prin impozite plătite de negustori. 

În Epoca Imperială (27 î.Hr.-476 d.Hr.), datorită 

nevoilor crescânde de fonduri ale Romei, împăratul Octavian 

Augustus (27 î.Hr.-14 d.Hr.) din dinastia Iulia-Claudia (27 

î.Hr.-69 d.Hr.), creează precedentul în extinderea atribuțiilor în 

domeniul financiar prin controlul visteriei (fiscum) al 

administrației și legislației. 

Pentru iubitorii de istoria economiei precizăm că 

visteria imperiului roman se numea fisc pentru că banii se țineau 

în coșuri (în latină, fiscus=coș). Fondurile erau depozitate în 

trezoreria publică, numită aerarium (din latină aes = „bani”; 

aerarium stabulum = „casa tezaurului”). Fiscul prelua 

impozitele și alte obligații de plată datorate de provinciile 

cucerite de armatele imperiului, proprietățile ipotecate etc. După 

domnia împăratului Vespasian (69-79) din dinastia Flavilor (69-

96), fiscul a devenit independent de trezorerie și a administrat 

veniturile din aproape tot imperiul, fondurile pentru oștire și 

flotă, salariile personalului care administrează imperiul. (*** – 

D.e.b.). 

 

Reprezentarea Legilor celor douăsprezece table pe 

frontonul Palatului de Justiție din Leipzig. În stânga 

este „legiuitorul” iar în dreapta „puterea executivă” 

care are fascia, alcătuită din nuielele pentru bătaie și 

securea pentru pedeapsa capitală.[i] 

Datorită faptului că se făceau abuzuri mari legate de 

obligațiile debitorilor, amintim și de Legile celor 12 table. În 

aceste legi sunt stabilite explicit drepturile creditorilor asupra 

debitorului insolvabil, care duc la înrobirea lui, iar printr-o lege 

din anul 326 î.Hr., Lex Poetelia Papiria, este desființată robia 

rezultată din imposibilitate de plată a datoriilor și se interzice ca 

datornicul să mai garanteze împrumutul cu propria persoană. 

În domeniul fiscal taxele pe lotul de pământ și taxele 

portuare alături de impozitele pe numărul de sclavi și celibat au 

devenit cea mai importantă sursă de venit. În timp, povara 

fiscală s-a transferat de la populația bogată la populația săracă. 

În perioada de înflorire a Imperiului Roman prosperul 

templu al zeului Apollo de pe insula Delos situată în sudul 

Mării Egee, în urma hotărârii Romei devine porto-franco și 

timp de peste un secol este centrul comercial al Mediteranei de 

Est, fiind folosit de romanii bogați pentru a evita în mod legal 

plata unor dări, impozite și alte taxe prevăzute de fiscalitatea 

latină. În templu, care era folosit și ca o bancă de depozit, erau 

păstrate propriile câștiguri precum și pe cele ale orașului-stat 

Delos, în lăzile sale apărate de Divinitate. 

Chiar dacă nu putem vorbi la nivelul statelor antice de 

bugete în sensul modern al cuvântului, totuși societățile antice 

erau destul de complexe și nu puteau funcționa fără anumite 

restricții bugetare. (M.I.F. – op. cit.). 

În Evul Mediu1 , proprietarii de pământuri cereau o 

arendă excesivă celor ce lucrau pământul. În Anglia sec. XIII, 

printr-un document revoluționar, Marea Cartă a Libertății, se 

interzice monarhului să instituie impozite fără aprobarea 

Parlamentului. Impozitele erau diferențiate pentru nobili, clerici 

și țărani. În secolele următoare au fost instituite impozite pe 

                                                            
1 Evul Mediu – epoca medievală (perioadă din istoria Europei cuprinsă între căderea Imperiului 

Roman, sec. V î.Hr. și Renaștere, sec. XV 

economie 
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clădiri, pe veniturile meșteșugarilor, impozite incluse în 

prețurile de vânzare a sării, cărbunelui, pieilor de animale. În 

Florența secolelor XIV-XV existau impozite pe veniturile 

cetățenilor bogați, pe succesiune, pe sare, pe importuri etc. 

În secolele XV-XVI, Olanda era socotită printre pri-

mele paradisuri fiscale, în care existau foarte puține restricții 

sau taxe asupra schimburilor monetare. Prin urmare, 

comercianții englezi preferau să vândă lână în Olanda decât în 

Anglia, unde taxele și impozitele erau ridicate. 

Istoricii consideră că în secolul XVI a fost pentru 

Principatele Române un moment decisiv în trecerea de la 

economia nemonetară la economia de schimb (economia 

monetară, marfară). Ridicarea armatelor, purtarea războaielor și 

vasalitatea cer întotdeauna bani mulți. Tributul către turci a 

ajuns uneori la sume considerabile: 400.000 taleri anual în 

timpul lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714). (Talerul era o 

monedă mare de argint, cântărind 27,28 sau 29 de grame). 

Odată cu presiunea fiscală, tot mai grea, trebuia să se dezvolte o 

producție orientată spre piață, ca astfel prin schimbul monetar, 

locuitorii să-și poată procura moneda necesară plății dărilor. 

Marile cantități de numerar necesară domniei a fost obținută din 

vânzarea cailor necesari armatelor, vitelor cornute, sare, blănuri, 

cereale, taxe vamale, exporturile etc. 

Sfârșitul domniei lui Dimitrie Cantemir (1710-1711), 

ultimul domn pământean în Moldova, marchează venirea 

domnilor fanarioți și începutul amestecului Rusiei în Țările 

Române. 

În cei peste 100 de ani de regim fanariot (1711-1716-

1821) s-a pus în aplicare un amplu program de reforme fiscale 

(ex. plata dărilor către visterie să se facă în 4 sferturi pe an), 

având ca scop îndeplinirea obligațiilor către Sublima Poartă, 

prin încasarea regulată a impozitelor, menținerea unei fiscalități 

suportabile, limitarea abuzurilor boierimii etc., evident pentru a 

nu pierde „găina ce făcea ouă de aur”. Prin noua reformă se 

reduceau o serie de dări precum: oieritul (taxa pe numărul de 

ovine), darea domniei, vinăritul (taxa pe produse alcoolice), 

fumăritul bălților (taxa pentru peștele de consum, pescuit din 

bălți ), darea gloabei etc. 

În perioada Regulamentelor Organice (1831-1832), 

acestea au fost primele constituții din Țările Române, redactate 

în timpul ocupației rusești (1828-1834), multitudinea de taxe și 

impozite (fiscalitate) au fost înlocuite cu o dare unică numită 

capitație, iar scutelnicii, poșlușnicii, boierimea și clerul au fost 

scutiți de plata impozitului. 

În timpul lui Alexandru Ioan Cuza, domn al 

Principatelor Unite Moldova și Valahia (1859-1862), domn al 

Principatului României (1862-1866), are loc unirea Țării 

Românești cu Moldova și punerea bazei statului național român 

modern (1859), creându-se astfel noi posibilități de dezvoltare 

economică și socială. În timpul lui reforma fiscală a fost 

materializată prin instituirea impozitului personal și a 

contribuției pentru drumuri a bărbaților majori, printr-o nouă 

lege a patentelor și instituirea impozitului funciar. La sfârșitul 

anului 1861, în preajma deplinei lor unificări administrativ-

politice, Principatele Unite Române avea un sistem fiscal 

modern. 

După obținerea Independenței de stat (1877) și până la 

făurirea statului național unitar (1918) are loc consolidarea 

economiei moderne a României și implicit lărgirea și 

modernizarea bazei de impozitare. 

Fiscalitatea românească în perioada interbelică (1919-

1939) se caracterizează prin sporirea impozitelor și taxelor, 

redresarea treptată a bugetului, consolidarea datoriei externe. La 

sfârșitul anului 1923 a fost unificată legea contribuției directe și 

înființarea impozitului pe venitul global. Se stabilesc șase 

categorii de venituri impozabile, un impozit progresiv asupra 

venitului global și altul complementar asupra beneficiului net. 

O serie de legi fiscale a mărit sarcina impozabilă a țării. Au fost 

mărite taxele la consumația de alcool și băuturi spirtoase, 

produsele petroliere, zahăr, au fost taxate importurile și 

exporturile de mărfuri, s-a generalizat impozitul pe cifra de 

afaceri și pe lux. În anul 1927 veniturile din impozite erau de 

72% din încasările bugetare, dar se efectuează și mari cheltuieli 

bugetare pentru întreținerea armatei, învățământ, sănătate, plata 

anuităților datoriei publice externe. (Univ. „A.R.” – op. cit.). 

La câțiva ani după Marea Criză Economică Mondială 

din 1933, se constată scăderea veniturilor bugetare și o creștere 

a impozitelor. S-au aplicat trei curbe de sacrificiu cu reducerea 

salariilor de 10-50% (1931, 1932 și 1933). S-au făcut 

împrumuturi foarte mari. 

Mai târziu, odată cu creșterea cheltuielilor militare, au 

sporit și încasările cu caracter fiscal, s-au redus impozitele 

directe și au crescut impozitele indirecte (taxele de consumație 

ajungeau la 50%), au crescut împrumuturile interne prin 

subscripții publice etc. 

După cel de al Doilea Război Mondial numărul para-

disurilor fiscale este în continuă creștere datorită formelor de 

impozitare mici, secretului operațiunilor bancare, evitarea 

dublei impuneri. (N.C.A. – op. cit.). 

2. Principalele caracteristici 
ale paradisurilor fiscale 

Termenul de paradis fiscal este legat de un anumit 

teritoriu fiscal unde sistemul juridic își exercită puterea 

financiar-bancară. Pentru a fi mai aproape de adevăr apelăm la 

economie 
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dicționarul limbii engleze, unde găsim cuvântul „tax haven” 

care însemnă „raiul taxelor” (N.C.A. – op. cit.). 

Astfel, „paradisul fiscal” poate fi definit ca spațiu 

geografic în interiorul căreia se acordă numeroase și diverse 

facilități fiscale: nu se percep impozite sau se percep impozite 

reduse și se aplică numai unor categorii speciale de venituri; se 

asigură la un nivel ridicat secretul bancar; nu există restricții în 

privința schimburilor valutare etc. Toți acești vectori economici 

însumați dau o rezultantă comună care se materializează în 

dezvoltare economică, transferul ușor al profiturilor etc. 

(N.C.A. – op. cit.). 

Principalele caracteristici ale „paradisurilor fiscale” 

sunt: impozite reduse sau impozite zero; secretul bancar; 

mijloace de comunicație moderne; lipsa controlului autorităților 

asupra circuitului monedei; publicitate promoțională etc. 

 

Repartizarea pe glob a paradisurilor fiscale 

 

1. Companiile offshore în paradisurile fiscale 

În ultimii ani, termenul de „paradis fiscal” s-a îmbo-

gățit, s-a nuanțat, s-a modernizat și s-a transformat în centru 

financiar offshore”. În limbaj englez comun „offshore” 

înseamnă „dincolo de țărm”. (N.C.A. – op. cit.). Mai simplu, 

piețele financiare offshore sunt acele centre în care legislația 

economică și fiscală prezintă avantaje apreciabile pentru 

fondurile de plasament, ex: Antilele Olandeze, Bahamas, 

Barbados, Panama, Hong Kong, Singapore, Liban. 

2. Principalelor paradisuri fiscale 

În lume există peste 60 de paradisuri fiscale. Unele au 

dispărut (ex.: Libanul), altele apar (v. Hong-Kongul). Am văzut 

că aceste „paradisuri fiscale” sunt utilizate pentru a obține 

profituri mari, pentru protecția banilor realizați, implicit pentru 

a scăpa de numeroase taxe și impozite care ar putea afecta 

negativ aceste venituri. 

Pentru cititorii noștri iubitori de cultură geografică și 

economico-financiară vom prezenta unele dintre aceste 

„paradisuri” extrem de succint, doar prin câteva caracteristici 

geografice și economice. 

3. Paradisuri fiscale din Europa 

Alderney este un grup de insule din Canalul Mânecii 

în apropierea țărmurilor franceze. Se percepe exclusiv un 

impozit pe venit de până la 30% pentru persoane fizice și 

juridice. Societățile comerciale exceptate plătesc o taxă de 

matriculare de 100 lire sterline. Suprafața (S) = 15 km2, 

populația (P) = aprox. 2400 loc. 

Andorra este situată în sud-vestul Europei, în estul 

Munților Pirinei, la granița dintre Franța și Spania. Nu se percep 

taxe vamale, accize. Profitul, dividendele sau veniturile nu sunt 

impozitate. Impozitele plătite de o societate comercială sunt 

legate de asigurările de sănătate și protecție socială și sunt de 13% 

la salariul angajatului și de 5% plătit de angajat. S = 468 km2, P 

= aprox. 84.500 loc. (N.C.A. – op. cit.). 

Belgia, situată între Marea Nordului, Olanda, 

Germania, Luxemburg și Franța. Se practică sistemul conturilor 

anonime. Este încurajată, în mod deosebit, industria bazată pe o 

înaltă tehnologie, beneficiind de o scutire la plata impozitelor pe 

cca. 10 ani. S = 30528 km2, P = aprox. 10,5 mil. loc. (N.C.A. – 

op. cit.). 

Cipru are capitala la Nicosia, fiind o insulă situată în 

bazinul răsăritean al Mării Mediterane la 65 km de Turcia și 85 

km de Siria. Dacă privim pe hartă observăm că insula se află la 

intersecția dintre Europa (Grecia), Africa (Libia), Orient (Liban) 

și Asia Mică (Turcia). Sunt eliminate dubla impunere, 

impozitele sunt reduse sub 50%. S = 9253 km2, P = aprox. 

1.100.000 loc. 

Elveția este situată geografic în centrul Europei, la 

intersecția dintre lumea mediteraneană, cea romanică și țările 

germanice ale Europei centrale și de nord. Geografic Elveția 

este împărțită în trei părți: Munții Alpi, Podișul Elvețian și 

Munții Jura. Este un stat federal format din 23 de cantoane. 

Taxele diferă de la un canton la altul. Impozitele pentru 

cetățenii Elveției sunt mari, iar impozitele pentru venituri 

realizate de străini se ridică la 35%. În dorința păstrării 

secretului operațiunilor bancare elvețienii găsesc în permanență 

soluții. Se folosesc plicuri fără antet, adrese de cutii poștale care 

sunt schimbate frecvent. S = 41.300 km2, P = aprox. 7.751.000 

loc. 

Gibraltar are țărmurile scăldate de Marea Mediterană, 

Oceanul Atlantic, iar la nord se află Spania. Pentru a grăbi 

dezvoltarea economică se acordă pentru o perioadă de 25 de ani 

scutiri de la plata impozitelor pentru societățile economice 

offshore. Secretul operațiunilor bancare și secretul afacerilor 

sunt garantate de lege. S = 6,5 km2, P = aprox. 27900 loc. 

economie 
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Guernsey, insulă în Marea Mânecii defavorizată 

geografic. Este situată la 130 km de Marea Britanie și 48 km de 

Norvegia. Persoanele fizice și juridice rezidente în plătesc un 

impozit pe venit, respectiv pe beneficii, de numai 20%, în 

condițiile când nu există ale forme de impunere. Sistemul 

financiar-bancar funcționează ireproșabil, sub o multitudine de 

raporturi. Datorită acestui fapt în Guersney sunt prezente peste 

60 de bănci. S= 78 km2, P= aprox. 62.000 loc. 

Liechtenstein, principat cu capitala la Saduz, situat în 

Europa Centrală la granița dintre Austria și Elveția. Sistemul 

bancar este extrem de bine dezvoltat. Regimul fiscal este 

moderat. S = 160 km2, P= aprox. 35300 loc. 

Luxembourg a fost primul stat care a îndeplinit 

criteriile/condițiile economice care i-au permis să ia parte la 

unificarea monetară europeană. Acest centru financiar este una 

din cele mai bogate țări. Este situat între Franța, Belgia, 

Germania, fiind fără ieșire la mare. Nu se cunoaște inflația. 

Regimul fiscal, rețea vastă de tratate încheiate pentru evitarea 

dublei impuneri, infrastructura modernă etc., fac din 

Luxembourg o zonă atractivă pentru diferite societăți de tip 

offshore. S = 2586 km2, P= aprox. 468600 loc. 

San Marino este situat în Europa Sudică formând o 

enclavă în nord-estul Peninsulei italice. Economia țării trăiește 

în principal prin servicii. Sectorul financiar-bancar ocupă un loc 

important, datorită unei legislații fiscale extrem de permisive. S 

= 61,2 km2, P= aprox. 30.000 loc. 

4. Paradisuri fiscale din afara Europei 

Antigua și Barbuda sunt două insule situate în partea 

de nord a Arhipelagului Antilele Mici din America Centrală. 

Mai exact la 400 km de Puerto Rico. Contra unor taxe modice 

companiile internaționale pot iniția și dezvolta activități 

profitabile. Nu se percep taxe locale și nici TVA, dar impozitul 

pe profit este de 40%. S = 442 km2, P = aprox. 67.500 loc. 

Antilele Olandeze se întind de-a lungul Mării 

Caraibilor și sunt alcătuite din 5 insule situate în apropiere de 

Puerto Rico și Venezuela la est. Companiile offshore sunt taxate 

în funcție de activitatea financiară desfășurată cu un impozit 

anual între 2-6% din profitul brut. Confidențialitatea corporativă 

este asigurată prin folosirea sistemului de „acțiuni la purtător”. 

Companiile străine nu au restricții privind activitatea monetară 

și de schimb valutar. S = 800 km2, P= aprox. 200.000 loc. 

Bahamas este un arhipelag cuprinzând peste 2000 de 

insule și insulițe, situate în largul coastei de est a Floridei de 

Sud, în America Centrală Insulară, înconjurată de apele 

Oceanului Atlantic, având în apropiere Cuba (în sud-vest), Haiti 

(în sud-est) și SUA (peninsula Florida în nord-vest). 

Corporațiile care acționează în Bahamas sunt exonerate de la 

orice impozit pe venit sau profit pe o durată de 20 de ani. 

Secretul bancar este păstrat cu strictețe. Conturile bancare se 

deschide cu ușurință, chiar și prin poștă. Nu există restricții 

privind activitatea monetară și valutară pentru activitatea 

firmelor străine, pentru transferul fondurilor din țară și în țară. S 

= 13940 km2, P = aprox. 301800 loc. 

Barbados, insulă situată în Arhipelagul Antilelor Mici 

din America Centrală. Este cea mai estică insulă din zona 

Caraibelor, situată la nord-est de Venezuela. De mare succes 

este comerțul electronic. Fiscalitatea este extrem de relaxată. S 

= 430 km2, P = a. 27600 loc. 

Bermude este un grup de insule situat în Oceanul 

Atlantic, la 1000 de km de malurile statului Carolina de Nord 

Aici nu există nici un control asupra schimburilor valutare și 

orice cantități de bani pot fi introduse sau scoase din țară. 

Băncile oferă o largă varietate de conturi: de economii, 

fiduciare, de custodie, conturi de trust, management de 

investiții, de brokeraj, management și administrație de 

corporație, management de proprietate, imobiliare și servicii de 

credite funciare. Proprietățile imobiliare sunt impozitate 

progresiv de la 0-15%, dar nu există impozite pe venit și pe 

profit. La bursa de valori sunt cotate peste 35 de fonduri 

mutuale1. S = 53,3 km2, P = aprox. 65800 loc. 

Panama este situată în America Centrală Istmică între 

marea Caraibe și Oceanul Pacific. Republica Panama acoperă 

partea de sud-est a fâșiei care leagă America de Sud (America 

Latină) de America de Nord. Țara se învecinează cu Costa Rica 

în vest și Columbia în est. Poziția sa strategică, țară aflată la 

intersecția „autostrăzilor” comerciale terestre, aeriene și navale 

între America de Nord și America de Sud, între Oceanul Pacific 

și Oceanul Atlantic, la care se adaugă o fiscalitate lejeră, o fac 

extrem de atractivă economic, financiar-bancar etc. Pe teritoriul 

său se află celebrul Canal Panama care leagă Oceanul Pacific 

de Oceanul Atlantic, scurtând „drumul” vapoarelor cu 12600 

km. Ne amintim că exploratorul spaniol Ferdinand Magelan a 

pornit spre Vest renunțând la drumul spre Est „închis” de 

portughezi (v. concurența dintre Spania, Portugalia, Olanda, 

Anglia, Franța etc.) ca să găsească mult râvnitele insule cu 

mirodenii, Insulele Moluce. A fost nevoit să înconjoare 

America de Sud prin Strâmtoarea Magelan pentru a ajunge din 

Oceanul Atlantic în Oceanul Pacific. 

Se estimează că în ultimii ani au fost înființate în 

Panama peste 55.000 de corporații. Cu excepția unei taxe 

anuale de 100 $, nu mai există nici un fel de taxe asupra 

corporațiilor străine. Dacă se dorește păstrarea anonimatului, 

proprietarii companiilor străine pot apela la personal super 

                                                            
1 fonduri mutuale – societăți de investiții care colectează bani de la diverși investitori și îi 

plasează în diferite tipuri de instrumente financiare precum acțiuni, obligațiuni etc., eliberând investitorilor 
titluri de participare/certificat de investitor 

economie 
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calificat, ale căror nume vor apărea în documentele oficiale ale 

companiei. Nu există restricții cu privire la un minim de capital 

investit, obligația de a ține evidența contabilă a corporației. 

3. Concluzii 
Paradisuri fiscale există. Acestea pot fi folosite pentru 

a realiza profituri mari, pentru protecția capitalurilor investite și, 

implicit, pentru a nu plăti taxe, impozite și alte obligații. Din 

păcate, în timpurile noastre, cele mai bune posibilități de 

investire se află în cadrul numeroaselor piețe străine. 
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Speranță 

 
 

Veniamin BOŢOROGA - Huşi 

Vreau să trezesc versul 

Din minte adormit, 

Să îi caut sensul 

Și locul potrivit. 

 

Să-l scot în lume, 

Să-l dau la cititori; 

Să poată spune, 

Că-i pus la încercări. 

 

S-aprindă jarul 

În inimile reci, 

Să-mi fie darul, 

Lăsat lumii pe veci. 

 

Mă lupt în viață, 

Mă lupt să scriu frumos, 

Să dau speranță 

Prin harul lui Hristos. 

 

Chemarea versului 

 

Am tot strigat după un vers 

Și văd că nu m-aude, 

E frig și mă opresc din mers 

Și hainele mi-s ude. 

 

Tu ești dorința mea dintâi, 

De-aceea-ți fac chemare, 

Ești reazemul de căpătâi, 

Ești dulcea-mi alinare. 

 

Te-aștept să vii pe înserat 

Pe strofe-n poezie, 

Să mă trezești, de m-am culcat, 

Să-mi faci o bucurie. 

 

Te-aștept cu harul cel de sus 

Te-aștept să vii la mine 

Că tu ești șoapta lui Iisus 

Ești dorul de mai bine. 

 

Chemări 

 

Afară-i lună plină, 

Iar eu în miez de noapte 

Nu-mi prea găsesc odihnă, 

Mă tot gândesc departe. 

 

Mă duc cu mintea-n zare 

Ca să deschid cărări, 

Cărări spre steaua care 

Îmi tot face chemări. 

 

Mă mângâie cu-o rază, 

Ar vrea să fiu mai bun, 

Să stau cu mintea trează 

Pe-al rugăciunii drum. 

 

La mormântul mamei 

 

La-nceputul toamnei, 

Pe un deal în sus, 

La mormântul mamei 

Iarăși eu m-am dus. 

 

Jertfă să-i aduc 

Colivă de grâu 

Vreau să mai apuc 

Copil să-i tot fiu. 

 

Șapte ani s-au scurs, 

De când ai murit, 

Adesea te-am plâns, 

Mamă, te-am iubit. 

 

În această lume 

Am rămas orfan, 

Dar mă rog la tine 

Sprijin să te am. 

 

Mi-ai dat rugăciunea 

Către Domnul Sfânt, 

Lui mă rog acuma 

La al tău mormânt. 

 

Vreau să-ți dea iertarea, 

Stea să fii în cer, 

Să-ți urmez cărarea, 

Când voi fi să pier. 

 

Poezia crucii 

Crucea mea  

E preoția, 

Poartă-n ea 

Și poezia. 

Literatura 



 

 p. 27                                                                                        Lohanul nr.  35,  octombrie  2015 
       

 

 

Crucea-i rost de mântuire 

Într-o lume de păcate, 

Mi-o asum ca răstignire, 

De Hristos ca să am parte. 

 

Crucea-i viață, 

Crucea-i rod, 

Este poartă, 

Este pod. 

 

Începutul Învierii, 

Biruința Lui Hristos, 

Bucuria primăverii, 

Arma noastră de folos. 

 

 

IMPRESII ȘI EXPRESII 

 

 

Gheorghe NICULESCU & Florentin  SMARANDACHE 

 

Nu are puterea să renunţe la putere. 

 

Îşi face timp să se plângă că nu are timp. 

 

S-ar putea să poată ce nu se poate. 

 

A fost pârât că umblă cu pârâtul. 

 

A fost pus în situaţia să nu ştie care-i situaţia. 

 

Călcâiul lui Ahile era pe picior de egalitate cu părul lui Samson. 

 

Ariadna a intrat pe fir, iar Dalila a intrat pe fire. 

 

Mă întreb ce ar fi făcut Alexandru Macedon dacă întâlnea un 

nod de cale ferată? 

 

La Roma, maşinile salvării ar trebui să găgăie. 

 

Cezar, când a văzut că pierde la jocul de table, a aruncat zarurile 

în râul Rubicon, şi a început să joace şah. 

 

Turiştii germani nu vin în România, fiindcă au auzit Că  Pe aici 

nu se trece!. 

 

Galileo Galilei, privind un politician român, a exclamat: Şi 

totuşi, se-nvârte!. 

 

Ribentrop şi Molotov, considerându-se urmaşii lui Ştefan cel 

Mare, au împărţit Moldova în două. 

 

El a avut o revelaţie, iar ea nu a avut nici o leţcaie. 

 

Am să-ţi dau nişte răspunsuri la care tu să pui întrebări. 

 

El avea un punct de vedere, iar ea nu avea nici măcar o virgulă. 

 

Declar că am declarat că nu am nimic de declarat. 

 

Cine sare multe garduri, nu-i intră nimica în cap. 

 

Bucuriile, neîmpărtăşite celor dragi, devin tristeţuri. 

 

Litera citită în gând este o literă moartă. 

 

Ea avea doar douăzeci de ani, iar el avea doar patru clase. 

 

El, din păcate, era fericit, iar ea, din nefericire, era păcătoasă. 

 

Viaţa i-a oferit o serie de ratări fericite. 

 

Fiecare om are moartea sa, care se naşte odată cu naşterea sa. 

 

Lui îi ţiuia o ureche, iar ei îi ţiuia altă ureche. 

 

A fost condamnat la moarte, fiindcă şi-a ucis călăul. 

 

Vara avea cauciucuri de iarnă; este vorba despre vara mea. 

 

Am un văr primar, într-o comună, şi un văr de-al doilea, care 

este primar într-un oraş. 

 

Unul avea o maşină străină, iar altul avea doar o străină. 

 

A abuzat de faptul că era abuzat. 

 

I s-a reproşat că se poartă ireproşabil. 

 

Sunt nevoit să-mi pierd nopţile, pentru a-mi câştiga pâinea cea 

de toate zilele. 

 

Femeia este un înger, dar, dacă îi tai aripile, îi cresc coarne. 

 

De obicei uit să mănânc, dar, de cele mai multe ori, uit să uit să 

mănânc. 

 

Ca să evite răsturnarea căruţei în Caracal, orbul a întors-o ca la 

Ploieşti, şi aşa a nimerit Brăila. 

 

A vrut să se dea cu capul de toţi pereţii pe care îi avea, dar a 

constatat că nu avea cap. 

 

Te rog să mă ierţi că nu te pot ruga să mă ierţi. 

 

Nevasta te domină, lăsându-te să crezi că o domini. 

 

El este un om cinstit, dar nu vrea să recunoască. 

 

Pentru a ne trezi dimineaţa, suntem nevoiţi să dormim noaptea. 

 

Era ba din contră, ba dimpotrivă, ba din Babadag. 

 

Ştia să citească în stele (verzi). Odată, a citit în stelele de pe o 

sticlă de coniac faptul că Steaua va lua campionatul; şi l-a luat... 

Dinamo. 
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Te sfătuiesc să nu mă sfătuieşti. 

 

Nefiind amatori de celebritate, nu şi-au celebrat căsătoria. 

 

RONDELURI 

 
 

Jurnalist Val  ANDREESCU - Vaslui 

 

RONDELUL STINSULUI ECOU 

 

Pentru-a câta oară doamnă 

Te invit cu stins ecou, 

Să vedem o nouă toamnă 

Cum soseşte în Copou? 

Vremea trece şi ne-nseamnă, 

Eu, înfiorat din nou, 

Pentru-a câta oară doamnă 

Te invit cu stins ecou? 

Neaua frunzelor de toamnă, 

Melancolic - siderală, 

Invitându-ne condamnă 

Lipsa mea de îndrăzneală! 

Pentru-a câta oară, doamnă ? 

 

RONDEL CU GHITARĂ 

 

Dorind să-mi aparţii doar mie 

Te acordam ca pe-o ghitară 

Spre-a împleti o simfonie 

La scară planetară. 

Erai, cu nuri şi gingăşie, 

Tot jarul nopţii-n prag de seară, 

Dorind să-mi aparţii doar mie, 

Te acordam ca pe-o ghitară... 

Şi-acum când toamna e târzie, 

Şi-s rupte corzi de la ghitară, 

Eşti flacără, la fel de vie, 

Şi cânţi în fiecare seară... 

Dar nu-mi mai aparţii doar mie! 

 

RONDELUL ,,LIFTULUI” 

 

Iubito, am fost liftul care 

Te-am ridicat până la cer 

Spre-a te iubi cu- nfiorare, 

Atât puteam eu să-ţi ofer! 

Eram un tot, o sărbătoare, 

Iubire vrajă şi mister! 

Iubito, am fost liftul care 

Te-am ridicat până la cer! 

Dar a venit şi vremea-n care 

Noi n-am mai fost o sărbătoare 

Şi orice zi mi-o serveai friptă, 

Lipsită de înfiorare! 

Eram tot lift şi tu o … liftă! 

 

 

Dimineaţă de iarnă 

 

 
                                          Ruxandra BOHAT – Ploieşti 

 

A fost o dimineaţă atât de albă că i s-au zărit 

măruntaiele şi sângele ca apa 

Curgea năvalnic prin venele de fildeş ca pe un tobogan efemer 

O dimineaţă cu mult alb, o dimineaţă moale 

şi caldă ca blana unui iepure polar, 

fără alte privelişti decât lumini mioape 

Şi muzici orchestrate prost ca un calvar de nuanţe fosforescente 

O dimineaţă de iarnă albă, caldă şi moale 

ca o pulsaţie de venă plastică, 

un tegument de rază laser 

O dimineaţă întreagă de o jumătate de clipă prăpăstioasă 

şi bronzată într-un alb sălbatic, o coamă de armăsar într-o foşnire de 

vânt, 

ca un fum de coş de gunoi 

O dimineaţă de iarnă ca în basme cu multă zăpadă vie 

şi cu mult soare mort, 

Ca în basme, albă ca un chip de hârtie, moale ca un spirit 

modelat neconveţional de un artizan - sculptor 

Şi caldă ca o strângere de buze ude de noncomformism şi ispite, 

O dimineaţă de iarnă ca în basme, ca orice dimineaţă de iarnă. 

 

Copil de Decembrie 
 

Îţi dăruieşte an de an vorbe crucificate pe ace de brad 

Îţi aşează beteală pe frunte şi te consideră bradul lui  

Te-a milostivit cu un surâs de staniol şi te-a numit "Apostol" 

Îţi alungă tristeţile încrucişate cu Decembrie. 

 

Al treilea sfert 
 

vise târzii în noapte 

frunzele mele persistente s-au înverzit la maxim 

sinucigaş întunericul s-a trântit peste trupul duhnind a iad 

la ureche m-adulmeca al treilea sfert al ceasului din turn 

visători la florile negre cu petale roase de-atâta năvalnică frumuseţe, 

la ghirlandele de piper, la a treia tâmplă găurită, 

la nebunia venită din Pacificul ochiului tău 

Îngroapă-mă în Alfa si Omega, dedesubtul tău. 

 

Oglinda 

 

Mi-am pierdut eternitatea în oglindă 

Secătuirea m-a scos din mine şi m-a dus nicăieri 

Nu mai sunt liberă 

M-a convertit la reflexul steril 

M-am rugat mie celei de dincolo 

Să mă salveze 

Dar imaginea mea se albise 

Pentru că-mi arsese ochii 

Oglinda şi-a devorat solul înăuntrului 

Până la nucleu 

Semnul inimii – fascinanta iluzie optică 
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Din ciclul POEME PENTRU CREDINŢĂ 

        
                                        

                                              Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi 

 

  Mărturisire 

 
Mărturisesc: Cu TINE, DOAMNE, nu pot fi-n război, 

Nici în această lume şi nici în cea de-apoi, 

Nu am arma cu care să te-nfrunt, 

Că-n cerul fără margini tu m-ai făcut mărunt, 

Mi-ai dat însă putere şi minte să gândesc 

Şi ochi în faţă să pot să TE privesc, 

Mi-ai dat braţe vânjoase spre a putea zidi 

Altare de credinţă unde TE pot găsi, 

Dar eu, chinuitorul şi veşnicul biped, 

TE simt cum ieşi din mine şi zilnic mi TE pierd 

Şi-alerg ca să-ŢI găsesc urma sau să-ŢI aud glasul, 

Ori să-ŢI culeg fărâma pe unde ŢI-a fost masul, 

Dar nu găsesc nimic!TE porţi ca un avar, 

Din via ce mi-ai dat-o, TU mi-ai făcut calvar, 

Urcând mereu piscul, mă dau de-a dura-n vale, 

Sperând că poate, totuşi, îmi vei ieşi în cale, 

Iar când coboară somnul pe pleope şi-aţipesc 

Îmi pun nădejdi măreţe că-n vis te întâlnesc, 

Când ochii îi deschid, TE caut peste tot 

Să cred că-n faţa TA să-ngenunchez eu pot, 

Dar, DOAMNE, de unde TU sălăşluieşti, 

Acolo sus, în sferele cereşti, 

Îmi strigi cu al TĂU glas nemuritor: 

„ÎNCREDE-TE ÎN TINE SĂ FII BIRUITOR!” 

 

O, DOAMNE... 

Mulţimi de lucruri, DOAMNE, eu nu le înţeleg 

Şi mă trudesc de-o viaţă să pot să le-dezleg, 

Ori cât îmi frământ minte, gândirea-mi e-n zadar, 

Că tu îmi pui oprelişti şi-n faţă un hotar, 

Apoi, prin soli trimişi din ceruri ne spui că e de-ajuns, 

Că ni TE-arăţi prin semne, dar stai mereu ascuns, 

Ne dai pe săturate tot felul de urgii, 

Dar slobozeşti din traista-ŢI puţine bucurii, 

În ode şi în imnuri de-a pururi TE slăvim 

Şi-n numeroase feluri noi numele-ŢI cinstim, 

ŢI-am ridicat altare la care ne-nchinăm, 

Ofrande ÎŢI aducem şi jertfe noi ÎŢI dăm, 

Pe mica TA împărăţie numită şi PĂMÂNT 

Ai slobozit la naţii ca boabele în vânt 

Şi-n loc să se iubească cum scrie la SCRIPTURĂ, 

Le-ai pus în suflet vrajbă, distrugere şi ură 

Şi-atunci când se ucid pe TINE TE invocă 

Pentr-a le pune-n braţe puterile de rocă, 

Iar TU de-o veşnicie, acolo unde eşti 

Stai neclintit pe tronu-ŢI şi nici nu ne priveşti, 

De-a dreapta şi de-a stânga înconjurat de îngeri 

N-auzi cum se ridică la TINE-a noastre plângeri, 

PĂMÂNTUL plin de holde ni-l pârjoleşti întruna, 

Din cer, din mări şi-oceane TU ne trimiţi furtuna, 

Ne zgâlţii din adâncuri dărmându-ne şi casa 

Şi zilnic moartea umblă tăindu-ne cu coasa. 

Destinu-acesta, DOAMNE, de ce TU ni l-ai dat? 

Ca să trăim în frică, durere şi-n pacat?... 

 

Răspunde-mi; DOAMNE!... 

 

O, DOAMNE, mă-ntreb: pe TINE cine TE-a făcut, 

De eşti din praf de stele sau din lut 

Sau dacă eşti o boare prin văzduh, 

Dacă TE plimbi de colo-colo ca un duh, 

Dacă ai mamă, dacă ai tată 

Sau dacă-ai plâns măcar o dată, 

Dacă ai inimă şi-ŢI bate ca a mea, 

Dacă ai auz şi ochi de peruzea, 

Dacă ai limbă şi pronunţi cuvinte 

Daă ai ţinere de minte, 

Dacă ai picioare şi alergi prin RAI, 

Dacă ţii în mână vreun vătrai, 

Dacă-ŢI este foame sau dacă-ŢI este sete, 

Dacă dai cu pieptenul prin plete, 

Dacă înoţi prin valurile din CER 

Şi nu TE temi că o să pieri, 

Dacă TE culci pe stânga sau pe dreapta, 

Dacă ştii ce-i legea, asemenea şi fapta, 

Dacă-ŢI curg şi lacrimi pe obraz, 

Când fiii TĂI se-mpiedecă-n necaz, 

Dacă simţi durerea cum o simţim şi noi, 

Dacă mai ai prin CERURI şi un alt altoi, 

Dacă dormi şi ai visuri bune, rele, 

Dacă-ŢI vine lumina de la stele, 

Dacă ai de gând să ne păstrezi pe veci, 

Sau să ne dai în hău şi să ne-neci, 

Răspunde-mi, DOAMNE, cât nu-i prea târziu 

Şi-ŢI voi rămâne de-a pururi credinciosul fiu. 

 

Egal cu TINE... 

 

Egal cu TINE nu pot ca să fiu, 

Că m-ai trimis în lume prea târziu, 

Să fiu stăpân doar pe PĂMÂNT 

Şi singurul care cuvânt, 

Mi-ai pus în spate cât ai vrut 

Şi fulg de nea şi steiul brut 

Şi să privesc spre TINE rugător, 

Când apă nu va fi-n izvor, 

Când roade nu vor fi deloc 

Şi n-oi găsi scânteie pentru foc, 

Când voi fi pândit de vieme sau de leu 

Şi-mi va fi frică eu să TE chem mereu, 

ŞI, totuşi, DOAMNE, eu mă tem, 

Că m-ai lăsat în zbucium şi blestem, 

Din tină m-ai făcut şi din păcat, 

Mi-ai pus pe frunte coroană şi stigmat 

Să fiu rătăcitor sub stele 

Cu gânduri bune, dar şi cu gânduri rele, 

Şi-n RAIUL TĂU eu mi-am ucis un frate, 

De aceea lumea-i plină de păcate. 
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Te-ascunzi, o, DOAMNE... 

 

Spre-mpărăţia TA m-avânt 

Cu ruga mea s-ajung la TINE, 

Trimis ca sol de pe PĂMÂNT, 

Să mă primeşti cum se cuvine. 

 

La poartă-ŢI bat dar e-n zadar, 

Zăvoru-i tras de-o veşnicie 

Şi simt în suflet un amar, 

Că nu mi-ai dat un strop de bucurie. 

 

Te-ascunzi, o, DOAMNE, dar de ce? 

Umila-ţi slugă vrea-ndurare, 

TE-ntrebi:Ce vreau şi pentru ce 

Vrea suflet-mi să cate alinare?... 

De nu-mi răspunzi, eşti EGOIST 

În marea TA singurătate, 

Atunci de ce l-ai mai trimis pe CRIST 

Ca jertfă-n IADUL de umaniate? 

 

Refuz să cred... 

 

Refuz să cred că m-ai făcut din lut, 

Cum ne-a-nvăţat SFÂNTA SCRIPTURĂ, 

Te ştim în lume nevăzut, 

Noi stăm sub cer vie făptură, 

Avem şi îndoieli că numai noi am fi 

În UNIVERSU-acesta singuri, 

Că n-avem fraţi care ne pot privi 

Din alte zări ca pe-un altoi de mugur, 

De mii de ani ne naştem şi murim 

Şi oasele sunt îngropate-adânc în tină, 

Dar sufletul unde ne-o fi, nu ştim 

Şi nici nu ştim dacă avem vreo vină, 

În faţa judecăţii de apoi- dacă există- 

Precum şi talerul balanţei cu păcate, 

Noi ştim că omenirea-i tristă, 

Că ai lăsat-o-n lanţuri cu lăcate. 

 

Totul a fost... 

 

Cum mama îşi iubeşte copilul, 

PĂMÂNUL mă va iubi etern, 

Când voi pleca pe ultimul drum, 

Sufletele înaintaşilor vor veni spre mine 

Cu lumânări aprinse din cadela CĂII LACTEE, 

Paşii nu se vor auzi, 

Căci se vor pierde-n ecou 

Fără să lase urme, 

Doar îngerii în zborul lor 

Vor cânta ca un refren 

ODA VEŞNICIEI: 

„Totul a fost, 

Totul nu va mai fi 

După ultima zi.” 

 

 

 

 

Ad astra... 

 
                                   

                                                 Prof. Petruș ANDREI –Bârlad 

 

Te urci pe munţi spre înălţime  

Şi te agăţi de-arbuşti şi stânci 

Şi tremuri tot, că, lângă tine, 

Prăpăstiile sunt adânci 

 

De cazi, mi te ridici îndată 

Şi povârnişurile-nvingi 

Şi-n clipa binecuvântată 

Tu vârful cel înalt atingi 

 

,De ce nu mergi pe serpentine? 

Era uşor de la-nceput” 

,Pe un drum greu e mult mai bine 

C-aluneci pe un drum bătut!”        

 

Ai fost, de la-nceput, … 

 

Ai fost, de la-nceput, cuceritoare 

Și-i drept că mi-am pierdut din libertate, 

M-ai cucerit nu cu puteri armate 

Și nici cu arma ta de vânătoare. 

 

Nu m-ai învins cu mare greutate 

Și nici n-ai poruncit să mă omoare. 

Privirea doar ți-a fost ucigătoare 

Și mersul maiestuos de zeitate. 

 

M-acuză toți ai mei de lașitate 

Și-acuzele-s tot mai înverșunate 

Că am cedat la cea dintâi privire. 

 

M-am dat legat de mâini și de picioare 

Și am rămas un om fără onoare 

Dar îmi trăiesc povestea de iubire. 

 

          Ai ostenit… 

 

Ai ostenit de-atâta-alergătură 

Și sete ți-i de-a cerului splendoare 

Din loc de pace-adâncă și răcoare 

Pe care l-a păstrat mama natură. 

 

O rană-i trupul, peste tot te doare 

O vorbă proastă sau o-mpunsătură, 

O răutate din parșiva gură 

A unei iscusite bârfitoare. 

 

Sătul de-atâtea zgomote deșarte, 

Te pregătești de-un drum cât mai departe 

Și-acum e pentru cea din urmă oară. 
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Când celor mântuiți mi te alături 

Și porțile din rai se dau în lături 

Un scârțâit e-un sunet de vioară. 

 

      Bacoviană 

 

,,Toamnă – frunză-ngălbenită”, 

Tremurăm și rebegim, 

Arborii au hepatită 

Și cu toții țin regim. 

 

Streșinii îi curge nasul 

Ca dintr-un calorifer 

Iară cioara-și drege glasul 

Sub posomorâtul cer. 

 

Soarele pe-o mare moartă 

E opacizat și vechi 

Vadul cu-ncălțarea spartă 

Scoate apă prin urechi. 

 

Pomii în procesiune 

S-au gătit de parastas 

Plopu-ngân-o rugăciune 

Chiar lângă iconostas. 

 

Frigul își întinde gheara 

Ne-mblânzit și nemilos 

Teiul cu un chip ca ceara 

Toată frunza și-o dă jos. 

 

Luna trece îmbrobodită 

Pe supt nourii apoși 

După o conjunctivită 

A rămas cu ochii roși. 

 

Iară norii scoși din smoală 

Lenea-și poartă-mpinși de vânt 

Aducând un fel de boală 

Cum în cer și pe pământ. 

 

Și cum părăsesc odaia 

Să mă duc până în târg 

Ca la semn, pornește ploaia 

Și, din start, plouă cu sârg. 

 

Plouă mai să ne înece, 

Plouă cum n-am mai văzut, 

Așa ploaie-atât de rece 

De trei veacuri n-a căzut. 

 

Vin puhoaiele cu droaia, 

Din văzduh pâraie curg 

Și mă rog ca să stea ploaia 

La iubita mea s-ajung. 

 

Plouă ca să-mi facă-n ciudă, 

M-aș ascunde-ntr-un sicriu 

Ca-n Bacovia mă udă 

Și ca-n Topârceanu scriu. 

 

Galbenă, mama natură –  

Un eden având edem –  

Parcă-ar fi luat cianură 

Ispășind un crunt blestem. 

 

,,Toamnă – lungă agonie”, 

Trist și solitar tablou, 

O funebră melodie 

Pe-o ruină de cavou. 

 

Lacrima-n rugă 

 

 
Olguţa LUNCAŞU – TRIFAN - Iaşi 

  

Ascultă-mi astăzi sufletul cum plânge! 

Ascultă-mi cântul, iubirea plânsă-n strune! 

Lacrima-n rugă poate şi chiar frânge 

tăcerea-ţi, care, Doamne, prea multe-mi spune? 

  

Tresar cu vântul şi cu ploaia-n noapte. 

Umbrele noastre-alături le tot văd trecând 

şi-mi pare că-mi aşezi pe buze şoapte, 

dar mă trezesc, plânsul viorii ascultând. 

  

Cu fruntea ridicată către Soare, 

te-aş declara stăpânul meu! Şi-n Univers, 

strălucitoare stele căzătoare, 

vom arde infinit; ne-om stinge într-un vers… 

  

Din jgheabul vieţii, dulce dor prelinge 

o partitură grea, iar eu, arcuşul trist. 

Balada plânsă sufletul ţi-atinge, 

lacrima-n rugă spună-ţi, azi, că mai exist! 

 

Toamna vieţii 

  

În frunza toamnei oglindită-i privirea, 

irisul plânge-n nuanţe de-aramă. 

Frunză a vieţii, în vânt îţi e menirea, 

secundele ne picură din ramă. 

  

Rugina-n speranţă o face să cadă, 

brumate poteci au urme de soare, 

din pomul vieţii ziua curge cascadă, 

că-i trecătoare, se trece… şi moare. 

  

Amurguri fumegânde ne împresoară, 

din ochiul lumânării viaţa curge; 

când infinitul nu are cum să doară, 

doar clipa în tăcere se prelinge. 

  

De clipă să fie viaţa stăpânită? 

În dimineaţa toamnei frunza plânge… 

În vânt sau ploaie tremură cernită, 

urmând a Lui chemare, ea se stinge. 
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Tăcerea gândului 

 

Îmi sprijin tâmpla 

de un gând 

şi-n linişte-i ascult  

tăcerea. 

Îmi spune c-ai plecat, 

precipitat,  

cu frig în suflet, 

când toamna bruma 

şi-a lasat. 

Era în dimineaţa-n care  

nici soarele n-avea 

culoare şi, neatent, 

tu ai uitat  

că inima-ţi scăpase, 

pitindu-se-ntre  

două frunze ruginite, 

îndrăgostite. 

Acum,  

când iarna a venit 

mergând la pas 

prin parc, 

când frunza s-a topit, 

inima-ţi singură-am aflat. 

Uşor, m-am aplecat,  

am ridicat-o...  

Era-ngheţată, 

tristă, speriată şi m-a rugat  

milă să-mi fie,  

să-i dau un loc călduţ...,  

cuminte fi-va  

şi credincioasă mie. 

Acum am două,  

te simt, încă, aici, 

chiar dacă ai plecat. 

Tăcerea gândului 

o-ntreb:  

În primăvară,  

când frunza înverzi-va, 

dragostea  

o să se trezească iar 

şi inima-ţi, din nou, fugi-va? 

 

Cu dor de tine 

 

Cât de fragilă, astăzi, mi te arăţi uimirii, 

cerşind apoteotic, din lacrimi, ametist! 

Îţi cercetez privirea, enigmele trăirii 

şi-n profunzimea-i dulce mă văd: doar eu exist... 

  

Te vreau, iubito, în frunza ruginie-a toamnei, 

te vreau şi-n fulgii iernii - petale de argint, 

te vreau când primăvara îşi pune haina doamnei, 

te vreau, iubito, vara, mereu dulce alint! 

  

Iubeşte-mă! Aruncă-mi-te-n braţe! Fii toată, 

astăzi, ca un templu, o rază de lumină! 

Reinventează-mi timpul şi viaţa înc-odată, 

eu, iris zâmbitor, la tine pe retină! 

  

Te vreau, iubito, să-mi răsari în suflet, floare, 

să-ţi simt mirosul, să mă îmbăt cu el şi, iar, 

vindecătoare-n vene, cînd sufletul mă doare, 

să te prelingi, iubito, în dulce şi amar! 

 

 

Lupta cu ploaia 

 

                        Prof. Cristinel C. POPA - Iaşi 

Dimineaţa, oamenii, fricoşi, se înarmează din cap până-n 

picioare 

Echipament de protecţie, impermeabil.  

Umbrela, pe post de mitralieră.  

Cartuşiere ochi (de nervi şi indispoziţie) aşteaptă comanda 

După echiparea în fâşuri şi balonzaide protectoare.  

Rari, rari sunt oamenii fără teamă, cum sunt eu 

Ce pleacă zi de zi la război în zi de ploaie, fără o minimă 

pregătire.  

Pentru că îmi place să iau zi de zi în piept vântul şi apa scurse 

din cer.  

Biata de ploaie! O ploaie ce trece dincolo de latura pudibondă a 

vieţii, cel puţin pentru mine. Acoperiţi de umbrele, haine 

protectoare, oamenii îşi cară cu ei grijile, temerile.  

De parcă s-ar duce în faţa plutonului de execuţie. “Vai, plouă, e 

de groază afară!”.  

Ei nu ştiu cum e să te bucuri de mângâierea caldă a picăturilor.  

Să simţi că trăieşti cu stropii întepându-ţi pielea şi inima.  

Pentru că, domnilor anti-ploaie! 

Trebuie să ştiţi că ploaia bună înseamnă aduceri aminte, 

rememorări dragi, multă melancolie.  

Frususeţe a naturii, atingere a divinului.  

Ploaia rece, tăioasă e cea mai frumoasă declaraţie de dragoste 

care ţi-o poate oferi zi de zi Dumnezeu. Auzi! Să umbli tiptil 

doar-doar ai scăpa de gloanţele lipicioase venite din cer.  

Să lupţi cot la cot cu batalioanele de umbrele, să arunci în aer 

butoaie întregi de poveşti de demult, vise boeme cu poeţi şi 

împăraţi.  

Dorinţe fierbinţi cu zâne şi feţi frumoşi.  

O relaţie de dragoste cât se poate de caldă cu natura!  

Pieptul? Pieptul trebuie să fie gol, haina cât mai subţire! Fără 

umbrelă, fără haine foşnitoare.  

Puneţi-vă doar inima drept apărătoare. Şi-o să uitaţi de griji, de 

probleme.  

O să vă ungeţi cu mirul dăruit de Bacovia, o să vă botezaţi cu 

stropii rândurilor de aur ale poeziei. Pentru că ploaia nu e doar o 

prietenă a poeziei. Ea e însăşi poezia vieţii. O poezie leoarcă de 

inimă, minte şi literatură!  

 

Pustnicul modern  

 

Sunt pustnicul modern,  

Mă ascund nu pe muchii de munte, ci-ntre oameni,  

Coliba mea arde în punctul cel mai fierbinte,  

Acolo mă rog, acolo-mi exercit mantrele liniştite  
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Păşesc cu paşi hotărâti între bipezi şi patrupede mii,  

Sunt agora-vegetarian,  

Rugăciunile mi le spun cu genunchii pe cioburi de sticlă  

Sunt pustnicul modern,  

Privesc soarele ascuţit de la înălţimea singurătăţii,  

Metanii şi cruci îmi fac în miile de lăcaşe fără biserici,  

Pe marile bulevarde,  

în schiturile circulaţiei libere,  

Duhovnic mi-e prietenul,  

Părinte, iubita,  

Un măgar cât o stâncă îmi cară proviziile la mall.  

Eu fug nu de oameni, ci de spiritele triste,  

De răutatea slujitorilor orbi,  

Ar trebuie să îngenunchem în focuri,  

Şi pletele să ni se înalţe în clăi,  

Pedeapsa o las însa celui mai isihast dintre muritori.  

Sunt isihastul modern. 

Toamna când pe braţul meu va ploua cu pământ 

 

Toamna caut pădurile înfrunzite să mă îngrop în culori  

Frunzele îmi cad pe umeri, pe ochi, îmi acoperă inima  

Respiraţia capătă ritmul şi foşnetului pământului  

Mă aşez pe o margine de ramură şi cânt din strunga cerului 

poemul aducerilor aminte.  

Toamna inima îmi bate încet ca o rădăcină bolnavă, urcă şI 

coboară o dată cu seva universului. Sângele cald nunteşte în 

fibrele stejarului la vreme de recoltă…  

Umbrele şi paşii celor plecaţi îmi vorbesc, odată cu fiecare 

respiraţie a vegetaţiei îmbujorate. O dată cu fiecare oftat, la 

fiecare scurgere de culoare în pictura desăvârşită a anotimpului  

Îl aud pe tata la fiecare tresărit de frunză dezgolită.  

Pe bunica la fiecare scârţâit de trunchi.  

Toamna număr zilele cu soare, râd şi plâng acoperit de rouă şi 

de brumă.  

Şi ca să simt mai bine respiraţia celor ce nu mai sunt.  

Mă culc pe pâmânt şi mă las acoperit de frunze.  

Ca un fel de repetiţie pentru atunci când pe braţul meu va ploua 

cu pâmânt! 

 

Baciul Ion şi baciţa lui Măria 

 

 
Ioan Marcu – Huşi 

Sus la munte-n poeniţă 

Ion, baci cu a lui turmă 

Şi Maria lui, băciţă 

Iute ca o veveriţă 

Şi-au găsit loc pentru stână. 

 

Cei doi soţi, plini de vigoare 

Îngrijindu-se de stână, 

Dar şi de-a lor mioare, 

Muncind cu îndemânare 

Marfa lor să fie bună. 

 

Cei doi crescători de oi 

Lângă acaretul lor 

Mai aveau nişte dulăi 

Pentru lupi şi oameni răi 

Şi-n măgar de ajutor. 

 

Munca celor doi la stână 

Era lege – cum se zice 

Ion se-ngrijea de turmă 

Păşunat şi stare bună, 

Iar măria, gospodină 

Făcea caş şi urdă bună 

 

Dânsa foarte instruită 

La treburi de ciobănie, 

Brânza bine pregătită, 

Ordine desăvârşită 

Şi curat ca-n farmacie. 

 

De-a lor activitate 

Mândră şi bine cotată 

s-a dus vestea pân-departe 

prin târguri şi alte sate 

că fac brânză garantată. 

 

Într-o zi, i-au vizitat 

Nişte domni într-o maşină 

Şi care s-au minunat 

Că aşa mediu curat 

Sus la munte la o stână. 

……………………. 

 

Curiculum vitae 

 

 
Ioan Gligor STOPIŢA - Sibiu 

 

ioan gligor stopiţa n-are biografie, 

ioan gligor stopiţa n-are istorie, 

a trecut prin ea necunoscut 

ca un misionar realizat tragic 

prin găuri de cârtiţe plângând 

după cuvântul smălţuit 

care să poarte conştiinţa arderii de sine 

care i-a macerat întreaga existenţă 

de flutur ce palpită-n azur 

ameţit de parfumul îngheţat 

de floare înflorită de agav, 

atras de lumina lămpilor incandescente 

într-un orgasm luminos 

de sinucidere perpetuă... 

 

ca mădular al cuvântului 

a învăţat să adore nopţile 

ca pe nişte profeţii ce trec 

prin ascunzişul spiritual al pierzaniei, 

naufragiind în vicii impure 

pe care le au numai cei vii 

(ţinuţi în braţele biologicului) 

cu aripi demonice, nevăzute, 
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cu simţul hieraticului ascuns 

la marginile animalităţii noastre. 

Numai la ceas de rugăciune 

                               * 

înmugureşte misterios în melancolie 

croşetând litere de mătase 

până ce se-mbracă în barocul cuvintelor 

bătute în patru muchii 

din care-şi alege bârnele să-şi facă 

crucea lui mare şi grea, 

să se poată răstigni 

ca un eon atipic 

cu năluciri bizare 

în culori nostalgice şi tragice. 

 

Solilocvii (I) 

 

voi plânge prin găuri viermănoase de fruct 

cât va mai fi lumea putredă şi goală de conţinut 

şi-mi voi cânta micimea neştiutorului repetent 

cât va exista un anxios sentiment; 

 

trăiesc între animale impure şi forţă 

aglutinat în vânturi acherontice de şamani invizibili 

(cu bunul-simţ al oamenilor sensibili). 

ca să dau foc sufletului nedemn cu o torţă 

 

apoi, mă voi trage în marea translucidă de cristal, 

întotdeauna la capătul lumii, pe val, 

să privesc în oglinda trecutului meu, omenească, 

ca-ntr-un marsupiu de traistă ţărănească, 

alcătuind solilocvii cadenţate, amare, 

în pulsatile tam-tamuri barbare, 

ce-mi prefac inima în bulb de foc de iască, 

intransigent şi pur, din cuptorul de-acasă, 

unde mama coace prescura euharistică 

de purificare creştină şi mistică, 

căci nu există altă rugăciune, se ştie, 

să mă poată scoate din această parodie 

a vieţii, din acest univers echivoc, 

cu-n paradis angelic pierdut, soliloc... 

 

profil 

 

vremea s-a copilărit demult 

între două clopote şi două dezastre 

întotdeauna la răscruci fără busolă 

căutând să nu mă rătăcesc, 

cu inima la stânga,  

cu conştiinţa la dreapta, 

cu cărţile pe faţă, la vedere, 

în jocul meu de Creator mizantrop... 

 

să pot pune la cuvinte nimb cu înţeles, 

să zidesc din humă şi lacrimi de zăpezi 

(cu vise) torturate, ca liant un zeu 

 

un zeu păgân care să-mi devină călău 

şi să mă întemniţeze definitiv în zbor, 

peste păduri de lăncii cu vârfuri ascuţite 

urmărit de haite de cuvinte flămânde 

ca nişte hiene turbate 

până ce o să mă închidă-n amur pe de-a-ntregul. 

 

cei ce-mi vor citi stihurile  

să nu-şi facă prea multe iluzii 

despre propria mea persoană..., 

le pot spune că în multe privinţe 

nici eu nu mă cunosc, că 

genealogia mea-i în totalitate de ţăran 

 

eu fiind ultimul dintr-un şir  

de răstigniţi şi traşi pe roată 

ce aşteaptă să-şi odihnească privirea  

în orbite cu pleoape sprijinite 

pe un ort ruginit, ca un top 

ce-a fost şi lut şi apă şi foc, 

iar acum se nemuriseşte în lacra 

dintr-un violoncel vechi, prăfuit, 

dar care acum, când trec peste morminte 

herghelii de cai sălbatici, numai schelete, 

vor scoate sunete grave drapate-n vânturi 

acherontice, ce bat prin păduri întunecate, 

nebune, şi unde umbra mea tremurată 

va continua să scrie scrisori 

pentru nenăscuţii oameni 

din nenăscute pământuri. 

 

 solilocvii (II) 

 

mă strigă noaptea să mă dizolve-n neant, 

în somn total de lichid caustic, 

într-o indescriptibilă fericire, 

când ţipătul cucutei la o ruletă rusească 

din nopţile negre de contrabandă, 

cu dimineţi de scrum alb 

mă scaldă-n oase de azteci autohtoni 

în falduri cu peceţi din ochi de cucuvea 

alergând după absurde spirite onirice 

din mlaştinile înspăimântătoarelor labirinturi, 

gâfâind după umbre, 

până ce noaptea mă-nchide 

sub clopote viermănoase cu nimb, vălurite, 

în misterioase ispăşiri din nopţi cu echinox 

trecând prin oglinzi celeste de violet, 

în păgâne năuciri cu priviri lunare, 

răcnind albastru cifra 13 

ce pare destinul însuşi 

într-o supremă luptă de neantizare 

cu modulaţii de arhangheli, 

poftit la o mută conversaţie cu mine însumi, 

într-o plimbare nocturnă, 

părăsind starea de veghe 

pentru a mă goli în liniştea siderală, 

ca o scânteie neagră de nesfârşit doliu 

 

sub o boltă carnivoră plină de orgoliu, 

pe ringul unui fantastic bal 

al viţeilor-zei incognoscibili. 
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atunci mă amăgeşte tristeţea să mă-mbăt, 

ca să rămân fără nume, fără vârstă, 

despuiat de destin, scâldându-mă-n brume 

din pivniţi funerare, 

ca un bulgăr de noroi într-un somn mătăsos 

într-o lumină rece, băloasă, 

dincolo de kitsch şi meschine înrobiri, 

eu şi numai eu în bogăţia halucinantă 

a singurătăţii, 

levitând în praf sonor carbonizat 

în ardere de tot. 

 

 

zbor de stea, zbor de vis... 

 
 

 Katy ȘERBAN - Sibiu 

și stele cad în zboruri de dor 

doar când vor să sărute pământul 

praf fin, strălucitor în urma lor 

îl știe și-l îmbrățișează vântul... 

și vise mai cad obosite 

și-atunci mi-așez tăcerea ta 

la umbra timpului cărunt 

și-aștept 

cu brațele întinse 

mirosind a fân cosit 

și uscat de răbdare. 

și stele cad... 

  

la cumpăna... 

  

     la cumpăna zilei cu noaptea 

     și singurătatea pare descrisă 

     de graiul focului 

     peste cărările bătătorite 

     din amintirile pustiului 

     crescut în noi... 

      

    la cumpăna zilei cu noaptea 

    luna tresare sub pleoapa de cer 

    la fiecare atingere a iubirii 

    cu ochi și crengi înverzite 

    într-o copie fidelă... 

  

   la cumpăna zilei cu noaptea 

   întreabă-ți inima de ce plânge 

   când gândul se răsucește 

   până la rupere în insomnii 

   și se suspendă visele... 

 

ce arșiță lungă... 

  

 ce arșiță lungă și istovitoare ne-adună! 

amprente sărate de lacrimi 

mai brăzdează obrazul firii 

din când în când 

amintindu-ne de viu... 

  

ce arșiță lungă și istovitoare 

se-adună  

în poemele neterminate 

ce-și poartă pașii prin deșerturi 

cu o singură oază binecuvântată - 

iubirea! 

  

ce arșiță lungă și istovitoare 

s-a prins de ierburi nespovedite 

ce singure se lasă 

în voia coasei 

când le ard rădăcinile... 

  

mă las îmbrățișată de vântul spelb 

răscolind cu el planuri prăfuite  

din amintirile netrăite 

ale unui vis fierbinte 

venit din altă dimensiune. 

  

 seara care va veni... 

  

seara care în curând va veni 

și-și va trece apoi pașii în noapte, 

fac pauză în versul - a iubi - 

și șterg, fără resentiment, a tale șoapte. 

  

seara care în curând va veni, 

chiar de îmbrățișez un singur poem, 

culorile tabloului s-au stins fără să știi 

când în ecou de veri eu te mai chem. 

  

seara care în curând va veni 

oricum, chiar fără de multe cuvinte, 

poate ca o carte se va trezi, 

așteptând doar un - cuvânt înainte -! 

 

Până dincolo de margini 

 

                                      Nicolae Vălăreanu SÂRBU - Sibiu 

Prins între realitate şi vis, 

pus în genunchi cu faţa la zidul plângerii 

privesc prin el dincolo de timp 

cum trec neobservat de ochiul judecător 

prin flăcările cuvântului care mă ard. 

 

Sufletul meu capătă aripi de înger, 

trupul rămâne în lutul originar 

şi nimicul din mine are pretenţii de fericire 

prin păcatul cărnii din care muşcă pe furiş. 

E un câine care-şi apără teritoriul şi stăpânii în orice condiţii, 

moare pentru ei şi urlă de foame la lună, 
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renunţă la libertate pentru libertatea lor  

fără să se lase păcălit. 

 

Tu îi înţelegi iubirea  

până dincolo de margini, 

ori până unde pot eu să cred  

că niciun om nu depăşeşte pragul umilinţei 

şi părăseşte scena. 

Cu toţii rămânem o pradă 

Nimic nu miroase a maternitate, 

mai mult a naştere divină, 

cuvântul rostit cu o gură flămândă 

născare de lume înseamnă. 

 

Mişcarea şi timpul în care totul există 

se subsumează legilor 

fără de sfârşit. 

Cu toţii rămânem o pradă 

să ne respire pământul. 

 

Aproape de final ajungem într-o fază 

de trecere în alta 

cu tot atâta viaţă şi moarte 

câţi zei încap într-unul singur 

atotputernic. 

 

Doamne, tu eşti acela 

la care vin să mă mântui.  

 

Nimeni nu mai moare în povesti  

Să fie o apă limpede 

din care să-mi astâmpăr setea, 

să simt în genunchi puterea 

care urcă muntele. 

 

 

Pâna ce pădurile mă îmbie să trec 

pentru că ne cunoaştem de copii, 

potecile şerpuitoare 

mă ocrotesc de şerpi 

şi la venirea serii pe vai 

stelele se plimbă pe deasupra  

în caruţe trase de cai înaripaţi. 

Nimeni nu mai moare în poveşti 

scrise cu litere colorate. 

 

Iar spre dimimeaţă ţipă cocoşii 

despartirea, 

toţi oamenii o să-şi amintească 

cum se iubeau pe cetina verde 

înnebuniţi de miros.  

 

 

 

Acolo unde se termină iubirea  

Ne vom trimite mesaje, 

nici nu ştiu daca le vom citi, 

prin ele curge memoria noastra pe şanţuri 

spre gândul ascuns al pamântului 

ca o zi de tortură abandonată pe eşafod. 

 

Nu ne mai întelegem în nicio limbă, 

moartea se prabuşeşte printre noi, 

ninge cu stele de gheaţă pe suflet 

şi nu ne mai doare nimic. 

 

Acolo unde se termina iubirea 

din trup se desprinde teama, 

îti fuge pamântul de sub picioare 

de nu-l mai poţi ajunge. 

 

Doar viaţa îşi va cauta drum 

chiar dacă nimeni nu-l întrevede. 

 

 

Scrii pe frunze coapte 

 

                                 Loredana Nicoleta VIŢELARU - Huşi 

picături de nori, dragoste mă dori,  

te adun în pumn , din gânduri şi fum 

te culeg din flori tu, parfum de zori. 

te-am pierdut pe drum , urma-ţi este scrum. 

 

dragoste eşti apa, ce în mine sapă 

eşti pârâu de munte, în rafale multe 

înfloreşti în stâncă şi în mare-adâncă 

în iarbă nebună şi te scalzi în lună. 

 

eşti albastră toată, verde laolaltă 

noaptea-ţi e suspin, lacrima pelin  

zorile ţi-s miere, inima-mi te cere  

eşti un chip hain, cupa de venin. 

am să-ţi beau din sânge, de te voi ajunge 

fugi ca o zăluda, despletita, udă 

chiar de rana curge când te vrea şi plânge 

cu-a mea gura muta de fecioara crudă. 

 

te ascunzi departe, mă-nfasori în noapte, 

smulgi din Carul Mare, ce-am urcat şi doare 
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scrii pe frunze coapte, ce se duc spre moarte 

pe pământ de sare să te-aştept că vii când va fi răcoare. 

 

 

RUGĂ  PENTRU  NEAM  ȘI  ȚARĂ 

 

 
                                         Dr. Teona SCOPOS - Iaşi 

 

Binecuvântează, DOAMNE , Limba Română, 

Iubește-ne neamul și rostul în lume, 

Ne-nvață mândria propriului nume, 

E timpul ca țara să-și fie stăpână. 

Curat, dinspre daci, ne tragem izvorul  - 

Urmând vremuri  multe, am dus peste poate ... 

Vrem soarta s-o știm și crucea din spate, 

Aduce, din ieri, prin azi, viitorul . 

Nu vrem cuceriri prin fapte haine - 

Tu știi locul nostru, aici, pe pământ - 

E plaiul străbun, loc sacru și sfânt, 

Atât de râvnit de neamuri străine . 

Zarea-n hotar o vrem luminoasă, 

Avem rădăcini curate și-adânci - 

 

Din mare, pământ, izvoare și stânci, 

O  nație știe să-și fa că o casă. 

Avem un trecut, dar vrem viitor  - 

Mai dă-ne speranță și minte-nțeleaptă - 

Ne pune credință în suflet și faptă  - 

E trist că în țară  ... de țară ni-i dor ... 

 

Lumină, dă DOAMNE, în fapt și cuvânt - 

Iubirea de semeni  învață-ne iar - 

Mai sunt mulți români curați și cu har, 

Bogați când se simt legați de pământ. 

Acestora, DOAMNE ,respectă-le firea - 

 

Românii români, sunt harnici și buni, 

Oameni ce fac, prin TINE, minuni, 

Mai mult decât le este menirea. 

Aceștia iubesc și respectă pământul, 

Nu știu ce e ura, războiul, minciuna ... 

Au toți o credință și legea li-i una: 

 

Să-și poată sluji hotarul, cuvântul. 

Iubește-i , ajută-i, dă-le putere  - 

 

Nimeni, în lume, să nu-i umilească  - 

Eroi au căzut, eroi or să crească, 

Având grai și neam ca sfântă  avere. 
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Mai uită-te, DOAMNE, la cei obidiți - 

Uită-te-n ochii și celor ce pradă - 

Lasă-i să simtă, lasă-i să vadă, 

 

Români de români cum pot fi loviți. 

Obrazul  lor bate și pune-le-n gând 

Mai multă rușine de propria faptă. 

Ajută-i să aibă minte-nțeleaptă - 

Normalul, în țară, așteaptă la rând. 

E  timpul trezirii  -  români, mii și mii ... 

Să facem ce-i drept cu cei ce ne vând ! 

CUVÂNTUL și NEAMUL trăiască-n vecii ! 

 

 

Come sinfonia (dal titolo di una canzone di 

Pino Donaggio) 
 

Luca Cipolla - Italia 

 

La puntina 

sul disco della coscienza, 

carte di focaccia, 

la strada, 

di stracci una palla.. 

Dove s'amavan 

Dio lo ricorda, 

- come sinfonia 

- luci raccolte 

alla tele, voci urlate 

lungo vie 

d'assolato quartiere 

che agli occhi d'un bimbo 

celava 

campi di riso 

non estranei al paese. 

 

Ca simfonie (dintr-un cântec al lui Pino Donaggio) 

 

Pick-upul 

pe discul conștiinței,  

hârtii de focaccia, 

strada, 

din cârpe o minge.. 

Unde se iubeau 

Dumnezeu îşi mai aminteşte, 

- ca simfonie 

- lumini învăluite   

la tele, glasuri strigate 

pe căile 

unui cartier însorit 

care la ochii unui copil 

ascundea 

câmpuri de orez 

cunoscute satului. 

 

Mente mia.. 

 

Mente mia cullata 

da dita curiose 

sui ghazal del grande Hafez 

quale asse portante 

che un tarlo severo minaccia, 

punteruolo d'un nemico sempre 

in agguato, 

erba bruciata 

ov'io mi sotterro 

senza croce, 

se questo può servire 

giusto a chiedervi   

perdono. 

 

Mintea mea.. 
 

Mintea mea legănată 

de degete curioase 

peste gazelurile marelui Hafiz 

ca o piatră de temelie 

pe care un car sever o amenință, 

sulă a unui duşman mereu 

într-o ambuscadă, 

iarbă arsă 

unde eu mă îngrop 

fără cruce, 

de-ar fi de folos asta 

numai să vă cer 

iertare. 

 

Aśoka 

 

Ferito Aśoka, 

terra crudele disattesa, 

arida sfera lustrale, 

nèi che scommettono  

chi sei tu 

e sono io, 

ove il peggior nemico  
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non getta la spada, 

petalo avvinto al suo ricettacolo.. 

animale ferito,  

umile e nobile Aśoka, 

mastichi in disparte 

una foglia di cicoria. 

  

Aśoka 

 

Rănit Aśoka, 

pământ nemilos încălcat, 

aridă sferă lustrală, 

negi care mizează 

pe cine eşti tu 

şi pe cine sunt eu, 

unde cel mai rău duşman 

nu-şi aruncă spada, 

petală legată de receptaculul ei.. 

animal rănit, 

smerit şi nobil Aśoka, 

mesteci deoparte 

o frunză de cicoare.  

 

O mică recenzie a poetului şi italienistului român Geo 

Vasile, căruia în 2013 i-a fost decernat ordinul Stella d'Italia 

în grad de Cavaler pentru cărțile și studiile sale dedicate 

promovării limbii și literaturii italiene în România: 

“Un onirosurrealist fantast 

Poetul și românistul lombard Luca Cipolla este un 

onirosurrealist fantast. Textele sale poetice par a avea un 

echilibru al modernității, dezmințit însă de narativitatea 

oximoronică între absurd  amintind de Urmuz și Virgil 

Mazilescu și angelismul marilor orfici ai adorației fără frontiere. 

Formal, poeziile sale, rod al unei ingenioase ars combinatoria, 

învederează simultan tonalitățile contrastive generate de 

juxtapunerea unor versete și premeditate notații prozaice. 

Autorul se află în siajul spiritului postmodern al amanților 

dizarmoniilor și al spulberării bruște a idilismului: “Ca să 

disting greșeala mă-ncredințez oglinzii,/ și totuși dincolo de râu 

ajunge să mă uit/la mine și la tine,/ la alții și la alte../Atunci va 

să-nțelegem jocurile noastre/ unde se-ascunde soarele adesea 

după nori de fosfor./Nici un costum de scenă/în material/ 

întregului perceptibil și tăinuit./Iubirea/  să ne piardă ca 

versuri/într-un cânt.”. Aparent clar òi accesibil, Luca Cipolla 

este un poet enigmatic dar plin de miez ce -și poate revendica 

fără complexe inutile o ars poetică de tip Mario Luzi. O poezie 

a cunoașterii prin ardoare, a conștiinței că perfecțiunea 

marmoreană tip Canova sfârșește prin a obosi cititorul. 

Compozițiile sale preferă premeditat impecabilului eroarea 

necesară ce dă curaj și undă verde feluritelor interpretări, unui 

evantai amplu de opinii. Luca Cipolla nu aduce în pagină 

perfecțiunea sferei, ci imperfecțiunea inevitabilă, fragmentul 

lapidar, dilema, cazualul, cu alte cuvinte tot ceea ce sporește 

vitalitatea, ceea ce Nietsche numea sentimental Ființării. Poezia 

lui Luca Cipolla, fără a exclude sentimental infinitudinii,  

pivotează în jurul fenomenelor în mișcare, imature, în jurul 

sugestiilor de energie ce transmite formele nedesăvărșirii, 

impure, umane, emoționante.  

Geo Vasile” 

 

 

Ion Mâcnea Vetrişanu* 

 
 

                                                         Dan RAVARU – Bârlad 

 

        Consiliul Judeţean Vaslui „Arca Poesis”, Vetrişoaia 

Academia Rurală „Elanul” INVITAŢIE Duminică, 9 august 

2015, a avut loc Festivalul „Cultură şi istorie în Lunca 

Prutului”, la „Popasul Spiritului” din VETRIŞOAIA, 

judeţul Vaslui, patronat de scriitorul Ioan Mâcnea-

Vetrişanu.  

u participat scriitori, oameni politici, artişti plastici, 

profesori, ingineri, săteni etc. din ţară şi din Republica 

Moldova. Din program: 1) Sosirea invitaţilor: 9,00 – 

10,00. Cântă fanfara militară din Bârlad; 2) Slujba de sfinţire şi 

dezvelire a monumentelor şi statuilor închinate lui Mihai 

Eminescu, domnitorilor Vlad Ţepeş şi Mihai Viteazul, 

scriitorilor Ion Creangă, I.L. Caragiale, Grigore Vieru, Adrian 

Păunescu, Cezar Ivănescu: 10,00 – 10,30; 3) Simpozionul 

„Cultură şi istorie în Lunca Prutului”; lansări de cărţi: 10,30 – 

12,00; 4) Cuvinte de salut pentru Ioan Mâcnea-Vetrişanu, la 

împlinirea a 80 de ani: 12,00 – 13,00; 5) Masa festivă: 13,15 – 

17,15.  

Poet, prozator, monografist, Ioan Mâcnea ne dovedește mai 

presus de orice titulatură acordată, un profund cunoscător al 

satului românesc în general și în mod particular al comunităților 

rurale de pe Valea Prutului, acea adevărată coloană vertebrală a 

Moldovei în adevăratele sale hotare. Așa cum Faulkner în 

literatura americană, cea din perioada ei de glorie-a transpus 

realitățile din sudul Statelor Unite într-un anumit spațiu 

geografic, Ioan Mâcnea procedează într-o manieră similară. 

Deosebirea constă în faptul că scriitorul american recurge la o 

geografie reprezentativă dar cu denumiri imaginare, în prin plan 

districtul Yoknapatawpha, prozatorul nostru concentrează 

observațiile sale de ansamblu asupra unor localități reale. 

Păstrând bineînțeles proporțiile observăm de o partea și de 

cealaltă tendința individualizării ansamblurilor de personaje. 

A 
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Ioan Mâcnea, pe lângă detreminarea în spațiu, procedează și la 

o precisă ancorare în timp, alegând pentru evoluția eroilor săi 

perioada extrem de tulbure a celui de al doilea război mondial, 

cu solicitarile sale de o intensitate psihologică atingând astările 

liminare. „Gloata moșiei” mulțimea de țărani de pe proprietățile 

Costescu din zona Vetrișoaiei, devine un personaj colectiv. În 

mod paradoxal, fiecare membru a comunității este bine reliefat, 

participând activ la viața satului. Atmosfera generală este însă 

terifiantă, expresia cea mai uzitată fiind „stare de razboi”. De 

aici adevărate manifestări de isterie colectivă, canalizate însă în 

directia unor transformări sociale. Barierele morale dispar, toate 

bunurile intră în incidența unor revendicări absurde care preced 

însă pe cele de mai târziu din epoca naționalizărilor și 

colectivizării. La toate aceste se vor adăuga tăvălugul rusesc de 

jafuri, violuri și crime. Gloata, mulțimea își merită pentru unele 

atitudini de atunci, denominația peiorativă, semințele unei 

renașteri viitoare întrezărindu-se deja, chiar printr-o judecată 

extrem de aspră a unuia dintre personaje: ”gloată pe lumea 

aceasta gloată pe lumea cealaltă”. Furați de incidentele prezente 

de ordin sociologic, nu trebuie să ignorăm valoarea artistică a 

paginilor chiar de proză fiind. Poetul Ioan Mâcnea își manifestă 

aici talentul. Să ne oprim asupra unei imagini povestite: „Pe 

dealul Prutului năvăleau zorii”, „strunind iapa ca un voievod”, 

„amurgul cu cântec de greieri”, „cu luciri de stele”, „greierii 

cântau din arcușul de seară”, „plâns de stele”, „roua florilor”, 

„fir de speranță”. Când descrie asasinarea prizonierilor nemți de 

către rușii ca nu respectau legile războiului, Ioan Mâcnea 

realizează un tablou artistic antologic: „neamțul era cu mâinele 

ridicate, de parcă ar fi vrut să se prindă de poalele cerului”. 

Observații psihologice, conturarea pulsului mulțimei, fluxul și 

refluxul sentimentelor acesteia, un stil literar propriu 

caracterizat printr-un limbaj aparte, adesea coroziv, abundența 

de proverbe și locuțiuni populare, toate concură spre definirea 

lui Ioan Mâcnea, drept un autentic mânuitor al condeiului de 

scriitor consacrat. 

 

* Prefaţă la volumul „Gloata moşiei” 

 

 

Adolescența literară – Costache Olăreanu, 

Grigore Băjenaru, Mircea Eliade și Mihail 

Drumeș 

 

                                   Prof. drd. Elena BURLACU - Huşi 

 După ce-a „zburat” cu Avionul de hârtie(1983), la 

patru ani distanță de la apariţia acestui roman epistolar, 

scriitorul revine cu o nouă operă la fel de fermecătoare,un 

roman intitulat Dragoste cu vorbe şi copaci, apărut la 

Editura Cartea Românească,în 1987, și reprezintă un alt 

roman parodic şi sentimental, un fel de preistorie a celui 

dintâi. 

vând ca temă predominantă iubirea, mai bine spus 

iubirile adolescentine, trecătoare, iubirile-

experiment,CostacheOlăreanu dedică acest roman 

iubirii triumfătoare, durabile, mature, femeii alese, soţiei sale 

Mira (Miralena Olăreanu). 

 Dragostea exprimată prin vorbe (cuvinte) aşternute pe 

hârtie şi transformate în bilețele, traversând copacii întâlniți în 

cale, expediate în curtea vecinii iubite, Lena, motivează titlul 

operei compus din termenii: terestru (sentimentele umane, 

vorbele) și aerian (copacul). 

 Mircea Eliade în Dicţionarul său  consideră copacul, 

arborele ca fiind „un simbol al vieţii elementare, crescut din 

apele de la începutul lumii, reprezentând forma inițială 

ahaosului și marcând un centru.Tot el, arborele, face legătura 

între cer şi pământ”. 

 Pentru CostacheOlăreanu, copacul este un martor, 

intermediar, complice al iubirii:„Trec azi prin fața casei tale 

(...) voi arunca biletul in curte (...) Acolo este un copac să văd 

dacă reușești.Vorbele nu-mi mai ajung (...) 

 După ce am aruncat biletul a început sa ploaie 

(...)cred (...) că s-a muiat  şi s-a făcut praf. De aceia îți scriu  

altul (...)1 

 Greşelile de ortografie si de punctuație, care apar pe tot 

cuprinsul scrisorilor ce alcătuiesc prima parte a operei, fiind cea 

mai întinsă ca număr de pagini, sunt prezente conform notei 

editorului ca „inocențe” atribuite „candorii vârstei 

expeditorului”.Putem considera acest procedeu de a oferi textele 

scrisorilor în această formă „neîngrijită”, incorectă din punct de 

vedere gramatical, ortografic și ortoepic, drept o modalitate 

literară ce doreşte să impună un efect de autenticitate, asupra 

cititorului răbdător. Cao contrapondere, în romanul Ficţiune și 

infanterie, personajul principal Victor Testiban, este pălmuit de 

către un individ pentru greşelile de ortografie pe care le-a 

comis. Dacă Robindranath Tagore, considera copacul „efortul 

nesfârşit al pământului de a vorbi cu cerul”, Olăreanu priveşte la 

crengile sale numeroase, având tot atâtea întrebări, fiind  într-un 

continuu refuz, într-o stare incertă, frământându-şi mintea, 

zbuciumându-și sufletul: „De ce fugi de mine?Nu ti-e  milă?” 

 Sfârșind interogatoriul epistolar îi mărturiseşte: „Ah 

Lena, tu ești ca o frânghie care mă leagă de Veaţă”. 

 Cum sfinții din iubire pentru Dumnezeu şi pentru 

oameni acceptau pedepsele nedrepte ale semenilor şi tot din 

iubire nu rosteau blesteme pentru călău ci :„Fă, Doamne, din 

trupul meu biserică (...) şi din părul meu copaci”-Sfanta 

                                                            
1Costache Olăreanu. Dragoste cu vorbe şi copaci. Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1987, 

p. 7 
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Teodora din Peloponez, aşa şi tânărul indragostitîncearcă verbal 

să o informeze pe ființa iubită,că acceptă martirajul: „prefer să 

dai odată în mine ca să mă distrugi și sa nu mai exist (...) tu ai 

scapa, eu nu aşi mai fii nimica (...) măcar ultima suflare să îți o 

dau lângă inima ta de piatră”1. 

 Îndrăgostitul se află la vârsta eroismului, al 

comparațiilor și al situațiilor melodramatice, însăcât de 

vulcanică, eroică, impulsivă a fost iubirea sa pentru Lena, 

precum  arde flacăra focului aşa a și apus odată cu apariţia 

Cecilei. 

 Acest tânărîndrăgostit, considerat un narator anonim îi 

scrie unui prieten şi fost coleg de şcoală Pavelicu N. din orașul 

B., (în realitate, scriitorul Mircea Horia Simionescu) unde și-a 

făcut primele cinci clase de liceu, relatându-i evenimentele 

vieții sale intime, începând chiar din copilărie. Printre aceste 

scrisori încredinţate amicului Pavelicu, ajuns în anii maturităţii 

„un scriitor foarte apreciat, care a reușit de minune”,un 

romancier de succes, se găsesc și epistolele către numeroasele 

sale iubite, cele două declaraţii redactate la cererea directorului 

şcolii, la care era elev, în care raportează natura relaţiilor lui cu 

profesoara de franceză. Aceste documente sunt fără repere 

cronologice, începând din 1947 și continuând peste „treizeci şi 

ceva de ani”, lipsind luna, ziua și ora. Întâlnim alăturate 

epistolelor prezența poeziilor şi a fragmentelor de poezii, a 

încercărilor adolescentine. 

 Romanul Avionul de hârtie este numit „supersonic ce 

funcţiona impecabil cu un singur motor: cartea era o singură 

scrisoare, a protagonistului îndrăgostit; celălalt motor, 

răspunsul femeii iubite, nu acţiona o clipă macar.2 În cel de-al 

doilea roman epistolar Dragoste cu vorbe şi copaci există „o 

singură elice ce se roteşte și susține suplul vehicol: sunt incluse 

doar epistolele tânărului îndrăgostit (...)”3. În cele două opere 

ale scriitorului CostacheOlăreanu zborul este diferit, în Avionul 

de hârtie este continuu iar Dragoste cu vorbe şi copacieste 

predominat de frecventele schimbări de traiectorie și staționări. 

  Putem numi această operă drept un roman al formării 

intelectuale în care sunt consemnați niște ani de ucenicie 

asemeni celor descriși în volumul Ucenic la clasici, prin care 

scriitorul Costache Olăreanu s-a impus atenției, darși un roman 

al  deveniriipsihosociale a eroului. Putem identifica de fapt două 

tipuri de roman, primul de formare, Bildungsroman şi unul care 

ne dezvăluie modalităţile şi tehnicile de construire a unui 

roman, concepţiile despre literatură şi aflarea modalităţilor de 

expresie. 

                                                            
1  Ibidem, p. 10 
2Mihai Dragolea. În exerciţiul ficţiunii. Eseu despre Școala de la Târgovişte. Editura Dacia:Cluj-

Napoca, 1992, p.127 
3  Idem 

 Existența acestui personaj, adolescent și hazliu, care 

este precoce şi mereu activ în domeniul erotic, se desfăşoară pe 

numeroase coordonate: viața de şcolar, viața amoroasă, 

activitatea literară, politică şi muzicală, extensiunea ambiţiilor 

de a cuceri tărâmuri culturale.Toate aceste îndeletniciri și 

antrenamente ne fac să înscriem romanul Dragoste cu vorbe şi 

copaci în linia deschisă în literatura română de romanul lui 

Mircea Eliade - Romanul adolescentului miop, prima operă din 

literatura noastră  care are drept cadru viata elevului de liceu, 

continuat mai apoi de Ion Minulescu - Corigent la limba 

română, de Grigore Băjenaru și operele sale: Cişmigiu et Comp 

şi Bună dimineaţa, băieți și nu în ultimul rând de MihailDrumeș 

- Elevul Dima dintr-a şaptea.  

 Opera lui Grigore Băjenaru se apropie de cea a 

scriitorului Costache Olăreanu prin naturalețe, trăirea firească a 

vieții,  prin doza de optimism şi prin capacitatea tânărului  de a 

găsi soluţii rapide, improvizând, schimbând macazul dar 

răzbind totusi la lumina, ajungând la liman în ultima clipă. 

Paginile ambelor romane exprimă curajul, nădejdea românului 

aflat în momente critice, educaţia severă a parinților, dorinţa 

acestora şi ideea păstrării poziţiei de străjer a fiului spre 

obținerea unei cariere nobile în viaţă, salvarea neamului de la 

rușinea unui posibil  eşec. 

 Romanele sunt condimentate cu voie bună şi  speranţă, 

cu siguranța în propriile puteri dar  şi în  umanitatea celor din 

jur, colegi, profesori şi diriginte. Dacă în romanele Elevul Dima 

dintr-a şaptea, al lui Mihail Drumeş și Romanul adolescentului 

miop, al lui Mircea Eliade, printre evocarea perioadei  

adolescentinese află presărat destul de des cuvântul 

SINUCIDERE-MOARTE, respectiv în opera lui MihailDrumeş 

găsim pe prima pagină „închinarea”cărții în „amintirea lui Nelu 

Cordescu (...) plecat atât de timpuriu dintre noi (...)” şi 

culminând în final prin amănunţita descriere asinuciderii 

colegului Șoimaru, în opera lui Mircea Eliade cuvântul macabru 

apare de cel puţin zece ori, însă în opera lui C. Olăreanu şi a lui 

Grigore Băjenaru, lipseşte. 

 Pentru cititor, Dragoste cu vorbe şi copaci alături de 

Cişmigiu et Comp reprezintă romane terapeutice pentru suflet, 

balsam pentru elevii aflaţi în dificultățişcolare fiind aproape 

garantată  molipsitoarea  poftă de viaţă. 

  Ce poate fi mai frumos decât îndemnul biblic „În lume 

necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea”4 , în 

cazul de faţă îndrăzniți să învingeți emoţiile examenelor, 

bacalaureatului, având înţelepciunea îmbinării timpului, a 

seriozității învățatului cu veselia vârstei poznașe. 

                                                            
4Bibliasau Sfânta Scriptura. Ioan 16,33. Editura Institutului biblic și de misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, București, 1988 
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 Și ce binecuvântare este când adultul îți dă o şansă 

acolo unde talantul abia așteaptă să se înmulțească, unde 

talentul scânteie și aşteaptă să lumineze, când elevul Olăreanu şi 

respectiv elevul Băjenaru sunt propuşi cu neîncredere poate, 

candidaţi laconcursurile pe țară, ambii obținând premii. Și ce 

îndemn obțin : „Băgați-vă bine în cap ce vă mai spun, gândiți-

vă tot timpul că dacă vreunul dintre voi va reuși, succesul nu 

este numai al lui, personal sau al clasei noastre, ci al întregului 

liceu! Nu prea îmi vine  să cred o sa faceti vreo  ispravă, că 

aveți de dat piept  cu cei mai buni elevi de la toate liceele din 

România, dar în sfarșit! ...”1 

 O frumoasă lecție de viață primește profesorul de 

limba și literatura română când elevul Băjenaru obține premiul 

al treilea la concursul „Tinerimea Română”. 

 Cred că nu  întâmplător îndemnul profesorului a rămas 

la cuvintele„în sfârșit”. Ca o completare, după ce tânărul este 

certat de tatăl său (director al şcolii gimnaziale) pentru alegerea 

rezolvării subiectului „O poveste”, prin relatarea poveştii celor 

”Cinci pungași isteţi”,și fiind exclusă aşteptarea unui rezultat 

favorabil, candidatul nu asistă la împărţirea premiilor,„în 

sfarșit” profesorul exclamă:„acesta este ultimul meu an şcolar 

(...)ultimele zile de învățământ ale mele! Anul școlar viitor mă 

va găsi pensionar...Colegul vostru mi-a hărăzit bucuria 

neașteptată ca un elev  de-al meu să fie distins cu un premiu de 

„Tinerimea Română!” concluzionând „Acum nu întelegeți voi 

prea mult... mai târziu, însă, o să vă dați seama de însemnătatea 

acestui lucru  atât de mic în aparență.Să traiești, Băjenarule!2 

 Obţinuse el acest premiu? El, elevul plin de prefaceri, 

de sângerări nazale realizate prin vărsarea picăturilor de 

cerneală roşie pe batistă şi pe nări, prin „durerea de măsele” 

provocată estetic de hârtia mototolită pusă la fâlci, de talentul 

imitaţiei și „vorbitul său răguşit”, de umblarea unei săptămâni 

întregi legat la fălci, prezent așa la toate disciplinele şcolare şi 

scăpând astfel de ascultat? 

 Adolescența literară descrisă în aceste pagini este a 

unor tineri talentați și visători: „ vom învăța mai bine și o sa 

vezi cum o să-i  lăsăm pe Profesori cu gurile căscate.Vom 

invăța de dimineaţă până seara.”3 

 Cât de  repede se scurg paginile acestor romane sub 

privirea cititorului, cât de relaxant este să nu întâlneşti cuvântul 

moarte, cât de sublim este să-ți permiți să fii nostalgic, să 

rememorezi lucruri, fapte şi fiinţece ți-au modelat cândva viața, 

să te hrănești cu literatură, dar să ai senzaţia că irisul ochilor 

absoarbe un album foto, să te simţi ca printr-o telepatie 

                                                            
1 Grigore Băjenaru. Cișmigiu et Comp. Editura tineretului, București, 1978 p.41 
2 Ibidem p. 56 
3Costache Olăreanu. Dragoste cu vorbe şi copaci. Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1987, 

p.15 

confortabil în banca de liceu, să  asiști la ore alături de colegi și 

să scrii pe furiş bilețele de dragoste adresate primelor iubiri. 

 Ce este femeia? Găsim în paginile romanului Dragoste 

cu vorbe şi copacio însemnare preluată de la marele istoric 

Kogălniceanu:„Femeia înseamnă o ființă gingaşă slabă, 

drăgălaşă, furioasă, făcută din flori, din armonie și din razele 

curcubeului, capricioasă, rea câteodată, bună mai multe ori, o 

fiinţă făcută pentru amor,  menită a pune în lanțuri pe eroii cei 

mai neînduplecați,  pentru care cu un zâmbet te face de-ți vinzi 

viața din această lume şi partea de rai din cealaltă lume”.4 

 Finalul romanului Dragoste cu vorbe şi copaci este 

unul deschis, dezvăluind modalitatea somnului în insulele 

Hawai:„în prima noapte bărbatul şi femeia dorm alături, în a 

doua noapte femeia doarme pe bărbat şi în a treia noapte 

bărbatul dorme pe femeie, fără a li se întâmpla ceva”5 

 Ambii scriitori dau naştere unor pagini de literatură 

reconfortantă, revigorantă, cu un limbaj manierat, sensibilitate, 

înțelepciune, isteţime pitită sub umbra naivităţii, camuflată în 

neputinţă, plină de noţiuni literare, expresii nemuritoare 

latineşti-greceşti dar deloc neglijate proverbele și 

zicătorilenoastre  strămoşeşti, de termeni medicali și rețete 

naturiste. În acelaşi timp tinerii scriitori descriu şi părţile 

umbrite ale copilăriei respectiv adolescenței, viaţa grea a 

parinților. Scriitorului Grigore Băjenaru i-a lipsit tatăl cât a fost 

plecat pe front şi a suferit când s-a întors rănit în cârji, iar pe 

Costache Olăreanu, prigoana sistemului comunist și închisoarea 

tatălui l-au marcat puternic. 

 Este descrisă foametea și atitudinea omului simplu: 

„Pe aici se audecă un țăran și-a spălat  opincile de porc, le-a 

fiert și le-a  mâncat”.6 

 Românul este și a fost supraviețuitor în fața greutăţilor 

vieții, și nu uită de unde a plecat şi prin câte a trecut. Cât despre 

Costache Olăreanu,el își descrie viaţa din momentul zămislirii 

și  continuând cu celelalte trepte umane: copilăria, adolescența, 

debutul literar, maturitatea. Realizează însemnări de jurnal în 

care predomină nu doar viața elevului ci și atitudinea 

profesorului, amprenta lui asupra tinerelor vlăstare. 

 P.S. „Quem Dei oderunt, paedagogum facerunt”- Pe 

cine l-au urât,  Zeii l-au făcut profesor. 

The research presented in this paper was supported by the 
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Presa culturală este o modalitate de a 

iniția, cultiva și menține conștiința civică* 

 
 

                                             Prof.  Gheorghe CLAPA – Bârlad 

 

Motto: “Edificiul culturii românești nu se poate ridica decât pe 

temeliile trecutului”. Liviu Rebreanu, în  “Mișcarea literară”, 

anul I,   nr.    1, 15 septembrie 1924. 

 

           Cuvântul tipărit al presei culturale s-a dovedit a fi fost 

întotdeauna și în orice împrejurare un cuvânt chemare, un 

cuvânt lumină, un cuvânt forță. Cu aceste virtuți el a solidarizat 

conștiințele tuturor românilor în momente de cumpănă, i-a unit 

sub faldul pe care erau înscrise idealurile cele mai înalte. 

Acestor virtuți ale cuvântului de revistă le-am găsit echivalentul 

în ceea ce numim mesaj militant cultural. Astfel, ni s-a relievat 

unele dintre constantele scrisului publicistic românesc: 

angajarea culturală, responsabilitate civică, forța de mobilizare, 

vizionarismul. Prin reliefările care l-au marcat, scrisul la reviste 

culturale va arăta acum, în anul 2015, că România prin fii săi, n-

a fost “scriitoriu de cuvinte deșarte”. 

Presa culturală a îmbărbătat pe vrednicii reprezentanți ai aceștei 

obștești îndeletniciri, reconstituitori fideli ai timpului însuși prin 

mărturiile rămase în colecții de reviste. Publicistica  culturală 

reprezintă spiritualitatea românilor, ea se constituie, pe de o 

parte, într-un instrument de cercetare din România, pe de altă 

parte are utilitate pentru marele public, dar, mai ales pentru 

generațiile viitoare. 

Revistele literare au contribuit la formarea limbii și a culturii 

românești, la menținerea și dezvoltarea conștiinței naționale. 

Presa culturală a jucat un rol de frunte în dezvoltarea și 

afirmarea vieții spirituale, în ridicarea nivelului de cultură 

generală. Revistele au constituit un prețios adaus la 

tezaurulculturii românești, fiind consemnate și constituind dese 

referințe în marile lucrări tipărite privind istoriografia literară 

românească, curentele ei, monografii ale scriitorilor, 

bibliografii. La aceste reviste culturale au colaborat permanent 

sau temporar, aproape toți marii scriitori ai României. Au 

colaborat și scriitori care deși nu au lăsat o opera consistentă, au 

contribuit, prin lucrările lor,la diversificarea culorilor paletei 

literare române.  

La revistele culturale au colaborat și numeroși oameni de știință 

din diverse domenii de activitate, dintre care unii erau și 

scriitori valoroși. Oameni instruiți în universitățile Europei și în 

țară, au binecuvântat, cu vrerea și cu fapta, poporul roman, 

oferindu-i o țară, o limbă, o cultură. Valori dintre cele mai 

diverse, de la economic la spiritual, s-au înfăptuit, ca o chezăție 

a valorilor europene într-un leagăn daco-latin la porțile 

Orientului.   

Presa culturală a jucat un rol de frunte în dezvoltarea și 

afirmarea vieții spirituale, în ridicarea nivelului de cultură 

generală  și de cunoaștere a fenomenelor economice, social-

politice și științifice. Litera tipărită a dat expresie spiritualității 

și credinței. Cuvântul tipărit pătrunde în cele mai largi cercuri 

de cititori, ducând ideile civilizației, ale democrației, 

menținându-se, totodată, treaz interesul pentru idealurile nobile 

ale poporului nostru, încrederea în forțele sale creatoare.  

Ancheta printre  cititori: “Revista culturală formează oamenii?” 

inițiată de Ion N. Oprea a fost publicată în revista “Luceafărul” 

din 8 și 21 octombrie 2014, iar pe parcurs întreaga discuție, fapt 

pentru care autorul mulțumește Colegiului redacțional, personal 

domnilor Ion Istrate, director, Georgică Manole, redactor-șef, pe 

care i-a simțit alături în clarificarea a ceea  ce  era convins că e 

realitatea – revistele, ca și mass-media în general, sunt chemate 

să lumineze, instruiască și să educe. 

Textul anchetei a fost publicat și în ediția nr. 1398 al revistei 

Confluențe Literare din 29 octombrie, coordinator de text 

Marian Malciu, Slatina-Olt. Răspunsuri la întrebarea “Revista 

culturală formează oamenii?” dând Doina Demeny, Antuza 

Mariana Antoce, Olguța Trifan, Eugen Negrici, dar răspunsuri 

pertinente a găsit inițiatorul anchetei în “Suplimentul de 

cultură” a Ziarului de Iași care și-a sărbătorit o vârstă: Zeruya 

Shalev, Toni Hrițac, Silvia Lupescu, Emil Brumaru, George 

Onofrei, Lucian Dan Teodorovici, Florin Lăzărescu, Ana-Maria 

Onisei, Ovidiu Șimonca, Carmen Mușat, Luiza Vasiliu, 

Veronica D. Niculescu, Victor Eskenasy, Alex. Savitescu, Radu 

Pavel Gheo, Adriana Babeți, Florin Iorga, Diana Soare, Olița 

Cîntec. Iulia Blaga, Daniel Cristea-Enache, Răzvan Chiruță, 

Dragoș Cojocaru, Ioan Stoleru, Andrei Crăciun, Eli Bădică, 

Marius Daniel Popescu, Miruna Vlada. 

“Aveți o revistă luminoasă ca o zi de duminică… Ce bine ar fi 

dacă în loc de atâtea  publicații de pe tarabe, care îi zăpăcește pe 

tineri cu lucruri și îndemnuri nefirești pentru vârsta lor, s-ar afla 

mai multe reviste instructive și educative, ce-ți încântă mintea și 

sufletul!”, spune Paraschiva Humenic-Mănăstirea Doamnei, 

Botoșani (Din revista “As”  nr.1172, iunie 2015). Vezi și “Alte 

clarificări în aceeași direcție…”  din volumul “Revistele? 

Luminoase, instructive și educative…” editura PIM, Iași, 2015, 

p. 9-20, semnat de Ion N. Oprea. “Gratitudine distinșilor 

colaboratori ai Cenaclului pentru continuarea îndrăgitelor 

antolgii”, ține loc de motto cărții de față. 

Cuvintele au menirea de a-l pune pe cel care le aude sau le 

citește într-o stare de gânditoare emoție. Ele trebuie să 

comunice idei și să determine emoții. O revistă culturală are 

datoria să-și facă un rost comunicând, indicând direcția de 

gândire și descoperind adevăruri, participțnd în acest fel la 

formarea de caractere și la cultivarea spiritului creator. De când 

au apărut roasturile cuvântului trebuie să rămână același. 

Demne și drepte, frumoase  și încurajatoare. În cazul presei 

culturale procesul se cere a fiimplicit, necum explicit. Făcut cu 

știință și cu artă, deopotrivă.“Cuvintele trebuie să formeze, nu 

să deformeze. O revistă e un reper moral, dar și un promotor al 

frumosului, în toate ipostazele sale. Indiferența este grav 

dăunătoare, mai cu seamă revistelor care nu înțeleg acest lucru. 

Da, revistele de cultură formează (trebuie) oamenii!”, susține 

Vasile Filip, Rostul cuvintelor, p. 21-24, lucrător în presă de 

când se știe, ca și Ion N. Oprea. 

Nu numai revista poate avea rol formativ, ci arta și cultura în 

general. Vorbind  despre „Contemporani și postmoderni” 

profesorul Petru Bejan se referă la pictura lui Andrei Tudoran, 

pe care „îl vede că înfățișează o Românie contrastantă, pestriță, 
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aparent neașezată...” ( Petru Bejan, în Ziarul de Iași, 28 

noiembrie 2914). 

„...Săptămâna trecută, la Târgul de carte „Gaudeamus”, editura 

„Curtea Veche” a lansat un important instrument educativ menit 

să ne dea de gândit: albumul documentar fotografic „Pogromul 

de la Iași”, realizat de Radu Ioanid împreună cu Institutul 

Național pentru Studierea  Holocaustului în România. Studiul 

istoric al lui  Radu Ioanid, bazat pe documente de arhivă și pe 

înregistrări cu mărturii ale supraviețuitorilor, cele 129 de 

fotografii, majoritatea aproape de neprivit, precum și date 

despre victime și călăi publicate unitar pentru prima dată fac din 

acest album documentar un neprețuit instument istoric și 

educativ care nu ar trebui să lipsească din nici o școală care are 

în programă istoria recentă a  României. Mai ales că directoarea 

programelor educative ale INSHR, doamna Elizabeth 

Ungureanu, devoala faptul că de foarte multe ori a trebuit să 

facă față acestei chestionări neîncrezătoare: „cum ne dovediți că 

ceea ce ne spuneți e adevărat?” Aș mai adăuga doar că 14 

fotografii originale, din cele prezentate în acest album, pot fi 

văzute și la Arhivele Naționale din Iași, în Fondul personal Ițic 

Schwartz-Kara” (Florin Cîntec, Ziarul de Iași, 26 noiembrie 

2014). 

Cum dovedim că însuși românii au fost victime ale unui 

Holocaust de un fel deosebit, total necunoscut? Mass-media și 

revistele, fie și cele culturale ar avea ce scrie, spre informarea 

nu numai națională. „Expedițiile memoriei”, proiect inițiat de 

istoricul Octavian Ticu, profesor la Universitatea Al. I Cuza, și 

Sergiu Mustață, președintele Asociației Naționale a Tinerilor 

Istorici din Moldova, mergând pe urmele românilor deportați în 

Kazahstan și trecuți cu forța la islam, au constatat că numărul 

acestora este de 33.000 români deportați, după război (Ziarul de 

Iași, 27 noiembrie 2014). 

Omul-pubelă sau „Teatru descompus”  este o piesă a lui Matei 

Vișniec, care ar putea fi cuprinsă într-o revistă literară, 

comentată de Bogdan Crețu în Ziarul de Iași, 25 noiembrie 

2014, calificându-l pe realizator drept un scriitor complet.  

„... Scriu pentru că nu pot să nu scriu, deși n-aș vrea să se-

nțeleagă că scrisul e un felde viciu de care nu mă pot dezbara...” 

(Florin Irimia, în Suplimentul de cultură, Iași, nr.458). 

Pe treptele consacrării unui scriitor sau unui artist  se află 

aproape întotdeauna și o revistă culturală care-i oglindește 

drumul, căutările, poticnelile, izbânzile... O revistă aduce între 

coperțile ei nume diverse, încercări în fel și chip, dorințe abia 

ascunse, orgolii, ratări câte odată... Nu poți să le înlături, riști să 

ciuntești adevărul și farmecul vieții... Chiar și singuralizată sub 

numele unui autor, creația trădează o epocă, un climat, 

convenții și sensibilități, aspirații. Nu suntem  singuri, în spatele 

faptelor noastre se află munca a zeci ori sute de cunoscuți sau 

necunoscuți... Iar atunci când și cei care scriu și cei care nasc 

reviste au grijă să arate asta, efortul este de fiecare dată răsplătit. 

Într-o revistă bună își poate găsi locul și rostul și un condeier 

performant și unul mai puțin strălucit, pe când  una mediocră, 

fără zvâc, estompează deopotivă și geniile și mediocritățile, 

omogenizându-le într-un talmeș-balmeș, adeseori riguros 

organizat, dar care nu atrage pe nimeni. Deschizi revista și o 

arunci apoi cât colo, ca pe un lucru netrebnic. O revistă nu este 

numai o revistă: ea presupune și pe cei care scriu, ea are nevoie 

de cititori, și are nevoie chiar  și de eșecurile unor tentative 

asemănătoare.  E greu să faci o revistă în vremuri sărace, e greu 

să faci față modelelor vestice, e tot mai greu să faci concurență 

Internetului și să transformi revista tipărită în lucrare de artă. 

Cu totul remarcabilă este apariția unor reviste în centre 

neuniversitare, dar cu tradiție medicală și culturală, bazate pe 

numeroase colaborări externe și naționale care le ferește de 

riscul provincializării; unele dintre aceste reviste chiarar merita, 

fără îndoială, o circulație la nivel național. Afilierea  la o revistă 

sau alta presupune și un exercițiu de fidelitate și însușirea unui 

anumit sentiment al breslei. Este mare numărul revistelor 

culturale aflate în derivă, adesea  nu le citesc nici cei care 

semnează în ele, tocmai pentru că chiar ei nu cred în  ele. Facem 

aceste reviste ca să avem un serviciu, spun aceștia. 

Este cu atât mai încurajator să vezi cum eforturile unor medici 

cu dragoste pentru cultură, cu un anumit simț al perenității,se 

concretizează în cele din urmă în atare reușite, de noi 

evidențiate. Revistele  de specialitate prezintă doar informații 

științifice, de ultimă oră. Și aici, găsim jurnaliști, scriitori, 

editori, pe cei care ne oferă zilnic, săptămânal, lunar sau 

trimestrial publicații. Dar publicațiile apar și dispar. De câte ori 

îmi cade în mână o revistă nouă, am o strîngere de inimă și-mi 

pun întrebarea: va rezista oare? O să apară și numerele 

următoare? Sau o mică schimbare politică o să antreneze și 

deturnarea  sponsorilor către alte ținte, mai profitabile, 

dăunătoare presei libere?! 

Pentru  publicațiile medicale e parcă și mai greu. Multe au fost, 

multe se nasc încă, dar foarte puține au rămas și rămân. În 

spatele unei revise, nu numai medicale, se află nu numai nevoia 

de informare, dar și profesioniști ai publicisticii, deschiși 

deopotrivă și către arta cuvântului scris și către specialitatea 

profesată. În publicistica medicală nu există rivalitate 

profesională, ci doar complimentarietate. Autorii de reviste și 

cărți sunt la fel ca ziditorii de biserici, de școli și de temple, sunt 

la fel de frumoși la suflet și la înfățișare ca și marii creatori de 

artă. Numeroși medici care urmăresc „Viața Medicală”, număr 

de număr, păstrează, frumos organizate în dosare, articole utile 

în pregătirea lor, la care se întorc adesea. 

La 7 aprilie 1998, un colectiv redacțional nu foarte numeros dar 

tenace, condus de profesionalism și altruism  de dr. Nicu 

Botezatu, medic primar chirurg, fie-i memoria veșnică,reia un 

fir mult timp întrerupt, prin revista „Pagini medicale bârlădene”. 

Revista reprezintă în presa medicală românească o data de 

referință, reușind să fie o tribună de specialitate, dar și de 

popularizare a medicinii și de educație în domeniu, de 

răspândire a culturii. Prin profilul ei ambițios-medical, cultural 

și literar, revista își va găsi locul nu numai în cronografia de 

profil, ci și în cea a publicațiilor literar-culturale de autoritate! 

Revista are deja o caracteristică mai rar întâlnită, exprimând, de 

fapt, erudiția celui care o conduce dar și a celor care scriu în ea. 

Reprezintă un permanent exercițiu intelectual, prin tot ceeace 

publică –comentarii filosofice sau de evenimente culturale, prin 

prezentarea aparițiilor literare, cronica expozițiilor, poezii sau 

scrisori de la cei care o parcurg cu interes și admirație. Revista 

satisfice atât foamea de informație printr-o receptivitate crescută 

pentru artele frumoase, istorice și literatură. Varietatea și  

atractivitatea acestei reviste răspund apetitului nostru științific și 

cultural. Titlul  onorant al revistei reînnoadă un fir niciodată 

întrerupt în inima medicilor-intelectuali. 

“Pagini medicale bârlădene” nu face rabat de la prezentarea 

unor medici iluștri, care și-au pus amprenta pe progresul 

medicinii românești. Iată un periodic de o rară acuratețe și care 
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– frumos prezentat atât din punct de vedere  grafic cât și estetic 

– se dovedește superior, de pildă, multor apariții literare actuale 

din Capitală. Este de un înalt nivel științific, dar și o interesantă 

revistă de cultură. Este o delectare să o citești. Revista 

înmănunchează deopotrivă rigoarea științifică și frumusețea 

mesajului belletristic. Aș zice că s-a creat un gen literar care 

transmite virtuți santgene atât pe calea emoției artistice, cât și 

prin multiplele forme ale actului medical cuprinse în paginile 

sale. 

O revistă de cultură medicală  desigur, dar și de istoria 

medicinii, de evocări ale unor personalități și, în același timp, o 

revistă literară cu poezii, eseuri și diverse alte teme medicale. 

Revista este un unicat prin apariție, prin formă, prin prezentare 

și prin adresabilitate. Este un loc de întâlnire a corpului medical 

român, a specialiștilor din România, a personalităților medicale, 

a tuturor oamenilor îmbrăcați în alb. Periodicul este foarte 

instructiv, nu numai din punct de vedere medical, ci și vizând  

cultura în general. Având ca liant dragostea de cultură și 

temeinicia lucrului bine făcut, paginile se impun atenției. 

Întoarcerea la educație și cunoaștere  este singura posibilitate de 

salvare. Pâinea  cea adevărată este tot Cuvântul care iese din 

gura lui Dumnezeu. 

Salvarea – adevărata pâine a lumii modern – rămâne Cuvântul. 

Cuvântul scris, cartea și revista tipărită, difuzată, citită, păstrată. 

Rar s-a întâmplat, în anii de tranziție, ca o revistă având o 

pondere majoritară a temelor și subiectelor culturale abordate – 

cărora li se adaugă articole medicale să supraviețuiască mai 

mult de  două-trei numere și colapsul financiar să nu o fi 

terminat (n.n. revista “Pagini medicale bârlădene”are o vechime 

neîntreruptă de 18 ani, 7 aprilie 1998 – până astăzi 2015, 

însumând 209 numere, în luna august a.c.). 

Concepția editorială a publicației  reușește să edifice, cu fiecare 

număr, un format echilibrat, în ponderi bine proporționate, 

formative, informative, educative. În mod deosebit este de 

remarcat componenta de cultură care complementarizează densa 

și plina de actualitate componenta medicală, cultura fiind o 

necesitate formativă și, în același timp, un instrument al 

medicului, actul medical impunând nu numai competență 

profesională, cunoaștere actualizată ci și comunicare, abordare 

psihologică, comportament etic, comprehensiune empatică. 

La aniversarea a zece ani a Suplimentului de cultură, mai toţi 

redactorii şi colaboratorii au subliniat că activitatea lor la revistă 

a devenit ulterior operă literară, textele publicate devenind carte 

de autor. Iată că şi „Poveşti cu scriitoare şi copii”, volum 

coordonat de Alina Purcaru (Suplimentul… nr.462, p.8-11), 

întruneşte, într-un fel, activitatea reportericească a celor 18 

poete, prozatoare şi eseiste care, alăturându-se scriitoarei, scriu 

fie şi numai despre aceeaşi problemă, copiii şi mama,  fac 

dovada muncii interesante pe orice text literar, inclusiv la ziar 

sau revistă:  

Alina Purcaru, “Experienţele şi poveştile acestor femei sunt 

copleşitoare”;  Ştefania Mihalache, “A fost o vreme când am 

simţit că viaţa bate literature”; Simona Popescu, “Să fie fericite 

Fetele!”;  Simona Sora,  „Exact aşa a fost”; Luminiţa 

Marcu,“Încerc să nu las această experienţă de viaţă să treacă 

fără să o fixez în scris”; Elena Vlădăreanu, “Până unde poţi să 

scrii când scrii despre asta?”; Mihaela Ursa, “Sunt o mamă care 

are scrisul drept pasiune şi sprijin”; Ana Dragu, “Şi din punct de 

vedere literar, copiii mei fac parte din mine”;  Cristina Ispas, 

“Nu cred în valenţele terapeutice ale scrisului); Adina Rosetti, “ 

Meseriile astea două nu sunt atât de incompatibile pe cât 

par…”; Svetlana Cârstean, “Tudor nu m-a împiedicat niciodată 

să scriu, numai eu singură am putut face asta”;  Domnica 

Drumea, “Mi-a fost mai uşor să mă apuc din nou de poezie 

decât să scriu despre fetiţa mea”; Viviana Muşa Augusto, 

“Micile întâmplări casnice devin mici poezii”. 

Un jurnalist, Răzvan Cojocariu, a fost în Kosovo, în timpul 

conflictului din fosta provincie iugoslavă şi apoi în 2003 şi 2006 

în Afganistan, a fost decorat de către şeful Statului Major al 

Forţelor Terestre cu  ‚Emblema de Merit Partener pentru 

Apărare’, clasa a III-a, pentru o serie de materiale realizate în 

documentarul „Afganistan dus-întors”, 2014. 

„Luaţi măsuri ca România să fie văzută ca o ţară normală”, se 

adresează jurnaliştilor Margareta Cernat într-o corespondenţă 

expediată din Birmingham – Marea Britanie şi publicată în 

Ziarul de Iaşi, 3 noiembrie 2014: “Cugetaţi adânc asupra 

situaţiei, luaţi măsuri ca România să fie văzută ca o ţară 

normală, nu „vestimentată” în prostituţie, depravare”. 

Vorbind despre starea romanului românesc (Săptămânalul 

Cultura nr. 29, 2014) Eugen Simion îl întreabă pe Virgil Tănase  

cum se vede la Paris, viaţa literară românească  postcomunistă, 

de ce se detestă atât de aprig scriitorii români, de ce îşi distrug, 

cu atâta ardoare şi iresponsabilitate valorile spirituale, la care 

primeşte o succesiune de răspunsuri pe care le ştie mai tot 

românul, numai cei care trebuie se fac a nu le cunoaşte.Punând 

accent pe traduceri, scriitorul de la Paris spunea că ar fi bine să 

se ştie şi să se înţeleagă că numele românilor publicaţi în Franţa 

e suficient, fiind mereu traduşi şi publicaţi cu generozitate, iar 

efemerele articole de presă nu fac decât să se dovedească  

neputincioase în această privinţă. 

 

În “Jurnalul unui jurnalist fără jurnal” din colecţia “Opere 

fundamentale”, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru 

Ştiinţă şi Artă, publicat în 2013, semnat de Ion D. Sârbu, ediţie 

îngrijită, cronologie şi note de Toma Velici în colaborare cu 

Tudor Nedelciu, prefaţat de Eugen Simion, găsim explicată 

paranoia lui Ceauşescu care venea, poate, mai departe de cea a 

lui Hitler, ea fiind mai mult decât o oarecare boală psihică.  

Iată şi ce le-a relatat participanţilor la un Colocviu al revistei 

„Ramuri” desfăşurat între 14 şi 16 noiembrie 1995:  “…Când 

adevărul nu poate fi rostit, el se travesteşte – şi,  iată-ne la o 

dyonissie sălbatică, bogată, ameţitoare, de măşti ale lui, sub 

formă de versuri, din care nici 10 la sută nu sunt poezie-artă, ci 

doar exerciţii de limbă, simpla gimnastică de seara…” 

 Eduard  scrie  în iulie 2014 în revista  “Cultura literară” nr. 27, 

p. 18: “În ultimii cinci-zece ani, spune el dar sunt mult mai 

mulţi, poezia a decăzut. Unii critici literari au încurajat şi 

promovat poeţii care scriu texte lipsite de lirism, mesaj şi 

sensibilitate. Târgurile de carte au devenit locuri unde poţi găsi 

şi multe cărţi de poezie care conţin texte agramate, cu un 

conţinut lipsit de orice valoare literară. În schimb, aceste „cărţi” 

sunt ridicate în slăvi la lansare, atât de unii critici literari, cât şi 

de unii scriitori consacraţi. Revistele literare de tradiţie publică 

texte care par scrise de persoane aflate în servaj sau care au 

lipsit în perioada gimnaziului de la orele de limba română. Din 

păcate, literatura românească suferă, iar consecinţele nu pot fi 

estimate. Am încercat să găsesc cărţi de poezie despre care să 

spun cu mâna pe inimă că m-au încântat. Mi-a fost foarte greu 

să fac o selecţie din miile de volume apărute în ultimii zece 

ani”. 
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…”Poezia românească îşi trăieşte cele mai negre clipe ale 

existenţei sale. Este de datoria noastră, a scriitorilor, a criticilor 

şi a cititorilor să o apărăm”. 

Dar, iată ce scrie undeva profesorul Gheorghe Clapa de la 

Bârlad: „…Faptul este cu atât mai mai de neînțeles  cu cât în 

actuala presă literară,  cât şi în volumaşele publicate de editurile 

din ultima vreme – creaţii ale unei pletore de nimeni acceptate, 

care fac de râs breasla poeţilor – plouă cu aşa-zise “poezii’, care 

nu sunt altceva decât cuvinte fără nici un sens, înşirate unele 

sub  altele şi, cel mai adesea, presărate cu termeni vulgari. 

Desigur, mi se poate răspunde că fenomenul se petrece astăzi în 

toate literaturile europene. Nimic mai adevărat, dar pe mine mă 

doare ceea ce se întâmplă în cea a ţării mele. Spune, ce-i drept, 

un vechi adagio, că „românul s-a născut poet”, dar asta nu 

înseamnă că trebuie uitat un lucru esenţial şi anume acela că 

acest gen literar are nişte stricte canoane şi că, fără ritm şi rimă, 

nu mai e poezie”... 

„Încurajați tinerii să scrie?  Care este astăzi soarta poeziei?  Dar 

a revistelor literare?”, îl chestionează cu suita de întrebări 

Angela Baciu pe Theodor Codreanu („Scriu pentru cei care n-au 

abandonat adevărul”, interviu, în „Arheu”, revista Centrului 

„Mihai Eminescu” – Bârlad – Anul 4 – nr. 2 (7)-2015). „… 

Tinerii poeți nu mai au minima inițiere în taininele versului, nu 

mai știu ce este un iamb, un dactil, un mesomacru, un 

endecasilab sau o celulă cretică. De aceea, când vin să le citesc 

încercările,  primul meu sfat e să învețe limba română și tainele 

versului. Poate că revistele literare ar trebui să facă și ele ceva 

în acest sens. A face poezie doar din instinct sau prin imitație 

duce, în cel mai bun caz, la kitsch și improvizație. În ce privește 

revistele, ele sunt destule pe teritoriul național. Dar multe sunt 

diletante, fără corectori de meserie,  fără acel „cap limpede” de 

altădată care făcea ca o publicație să fie model de limbă literară. 

Aș mai reproșa revistelor de azi că nu au o concepție limpede a 

profilului lor, că pun în pagină cam tot ce le cade prin poșta 

electronică, cu colaboratori de toată mâna” 

„Pentru scriitorii, editorii, dar mai ales pentru cititori români, 

cele două târguri de carte de la Bucureşti – Bookfest, la sfârşitul 

primăverii, şi Gaudeamus, la sfârşitul toamnei – sunt de ani 

buni intrate în calendarul sărbătorilor laice. Organizat de 21 de 

ani de Societatea Română de Radiodifuziune, Gaudeamus – 

carte de învăţătură – nu şi-a dezamăgit nici în 2014 vizitatorii 

de toate generaţiile, dornici să cumpere cărţi şi să participe la 

lansări. Zeci  şi zeci de mii, incredibil de mulţi, dacă ne gândim 

că peste o  treime din români nu citesc nimic şi abia dacă o 

persoană din cinci îşi cumpără o carte pe an”, scrie Adriana 

Bittel în revista “Formula As” nr. 1144, 2014. 

„Un om poate trăi fericit şi fără să citească” îşi continuă 

susţinerea (Suplimentul de cultură de la Iaşi, nr. 463, p. 11) 

scriitorul  Marius Daniel Popescu, venit din Elveţia, deţinător a 

cinci premii literare,  sosit la Iaşi (după ce fusese şi la Festivalul 

Internaţional de Literatură Bucureşti) la 4 decembrie 2014 la 

lansarea în limba română a cărţii sale „Culorile rândunicii”. 

 Fundaţia „Hope and Homes for Children”, cu sediu la Londra, 

dar şi cu filială la Baia Mare, în România, încearcă, şi chiar 

reuşeşte „să demitizeze convingerea că, pruncul abandonat de 

mamă este într-un centru de plasament, totul e bine şi frumos”, 

spune Amalia Enache, care în afară de munca de jurnalist la Pro 

TV se implică şi în domeniul de care s-a ataşat – activitatea 

faptică şi spirituală a HHC. 

De ce o fi decăzut,  de ce s-a deprofesionalizat jurnalismul în 

zilele de după 1989?  De ce nimic folositor şi pentru copii într-

un cotidian cum este „Ziarul de Iaşi”? , încât iarăşi te întrebi, 

Alexandru Lăzescu, preşedintele ziarului citat, prezent la 

discuţia organizată de revista “Timpul”, chiar nu poate să 

salveze deprofesionalizarea? Să facă ceea ce trebuie, ca ziarul 

pe care-l conduce, să publice şi articole educative?! 

 Acest lucru îl voia exprimat – o jurnalistică de calitate 

– campania iniţiată tot de revista “Timpul”, finalizată la Gala 

Oamenii Timpului,  în  ziua de  13 decembrie 2014, pe scena 

Naţionalului ieşean, unde 10 persoane au fost declarate 

câştigătoare tocmai pe domeniile sănătate, jurnalism cultural şi 

tinere valori. Când citeşti teme precum: „Jurnalismul cultural şi 

implicarea socială”, sau asişti  la „lansarea ediţiei speciale a 

revistei de cultură contemporană “Timpul”, înţelegi că, totuşi, 

jurnalismul este pe mâini bune.   

Faptul vehiculat în legătură cu lucrarea “Sfârşit de sezon”, care 

marchează accesul lui Marius Chivu de la critica literară şi 

jurnalism „deprofesionalizat” la exprimarea în proza de succes, 

cu un roman, o apreciez ca un succes al creaţiei momentului. 

„…Actul de a scrie este  singura modalitate de a da o formă la 

ce mă gândesc, dintr-un anumit punct de vedere, un mod de a 

cunoaşte şi reda realitatea...”  declara Andrea Bajani, scriitor şi 

jurnalist italian, unul dintre oaspeţii celei de-a VII-a ediţii a 

Festivalului Internaţional de Literatură de la Bucureşti în 

decembrie 2014, într-un interviu publicat în “Suplimentul de 

cultură” nr. 464, Iaşi,    

La aniversarea a 65 de ani de la înfiinţarea revistei “Steaua”, 

continuatoarea “Almanahului literar”, mulţi s-au întrebat ce lasă 

ea unei eventuale posterităţi critice, ce se poate alege din 

eforturile acestei reviste, prima de după război în oraşul lui 

Lucian Blaga, cu condeie ca acelea cunoscute – A.E. Baconski, 

Aurel Rău, ştiind că după 1989 poezia, inclusiv la“Steaua”,  nu 

a mai fost suficient preţuită, deşi revista, mai ales prin poezie şi 

traduceri îşi are gloria literară, pe deplin cucerită. Că revista 

culturală își are sens stau martor direcțiile pe care le 

promovează – multiculturalismul, corectitudinea politică a 

textelor, literatura computerului și nu numai. “Steaua” a avut și 

are din totdeauna rădăcinile   sale spirituale, bine ancorate în 

realitatea timpului, blazonul ei, iubit și apreciat corect de 

cititorii ei, mereu  dornici de noutate… 

În ţările civilizate, scrie Cristina Rusiecki în  revista Cultura, 

p. 25, 14 august 2014, nimeni nu se lipeşte de tine la coadă, 

nimeni nu te înghesuie, nimeni nu te izbeşte, că se simte el 

ultragiat (Ion N. Oprea, “De la reviste, opere literare”  în  

“Revistele? Luminoase, instructive și educative…”, editura 

PIM, Iași, 2015, p. 49-59). 

Sub titlul Fosta revistă Dacia literară, la 14 ianuarie 2015 

cititorii au primit în premieră, în preajma Zilei Culturii 

Naţionale, cea mai…jună… junimistă publicaţie dedicată 

cărţilor, ideilor.„Apărem sub auspiciile editurii Junimea cu 

sprijin de la Consiliul local şi Primăria Municipiului Iaşi (în 

Proiectul „Iaşi Capitală Culturală Europeană 2021”, urbe 

candidată). “Scriptor” – care înlocuieşte Dacia literară  iar 

Lucian Vasiliu  şi Liviu Apetroaie încheie “cu cele mai 

junimiste urări”.  

În ARGUMENT la numărul 1-2, ianuarie-februarie 2015, 

Lucian Vasiliu explică cum „în 1990, a editat, sub auspiciile 

Uniunii Scriitorilor, noua serie a revistei de inspiraţie 

kogălniceană  Dacia literară (Iaşi, 1840), ca oglindă în principal 
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a arhivelor,  ale muzeelor literare ieşene. “Dacia literară” 

pornită la drum cu Val Condurache şi Daniel Dimitriu şi-a 

dezvoltat proiectul  timp de 25 de ani. “…Acum, sub auspiciile 

stimulativului proiect Iaşi – Capitală culturală europeană 2021, 

în dialog cu ţinuturile vecine Chişinău, Cernăuţi etc., lansăm  o 

nouă publicaţie dedicată Cuvântului, cărţilor, dialogului 

cultural. Mai mult dialog, mai bune cărţi, mai fideli cititori”. 

Celor cărora vor sprijini acest demers „scriptoricesc”, Lucian 

Vasiliu, de 1 decembrie 2014,  le transmitea gratitudinea 

iniţiatorilor.   Calea bunelor urări este continuată de mari şi 

credibile condeie: Ana Blandiana, Gabriel Chifu, Teheodor 

Codreanu, Romulus Rusan, Liviu Ioan Stoiciu, Arcadie 

Suceveanu, Gheorghe Nichita, primarul municipiului Iaşi (Ion 

N. Oprea, “La Ipotești-Botoșani, de Ziua Culturii Naționale,la 

întâlnirea cu Mihai Eminescu 2015 a lipsit tocmai Dacia, De la 

Nistru pân la Tisa…” în revista “Luceafărul” Botoșani din 18 

ianuarie 2015). 

Citesc  în “Luceafărul”nostru, cu atenția cuvenită, scrisul lui Ion 

N. Oprea. Domnul Ion N. Oprea, un jurnalist (și scriitor) de 

“modă veche”, precum cei de la “Timpul” din vremea lui 

Eminescu, mă inpresionează prin agilitatea de a surprinde și 

nota/comenta cotidianul din spațiul cultural. Această iuțeală, cu 

marcaje pertinente și oportune, concretizate printr-o colaborare 

voluntară, dar super de fructuoasă, în Revista “Luceafărul” (Bt), 

a impus publicația noastră și i-a lărgit aria de interes, nu numai 

în limita României (cu regretatul său contur, de vreo 75 de ani), 

ci și în lume, pretutindeni. Despre Ion N. Oprea am multe de 

arătat, căci pregătite sunt, adică scrise. Acum am aproape un 

articol de Domnia sa. Vom zice acum de ce Șfichiul scânteiază 

pe deasupra a ceeace  Ion N. Oprea trage un semnal de alarmă. 

Ion N. Oprea întărâtă, asmute biciul, Şfichiind: ,,[…] revistele 

în general sunt lipsite de consistenţă, […] la Iaşi, instituţia 

muzeistică n-a fost în stare să păstreze ceea ce a fost 

prestigioasa publicaţie Dacia literară, un blam pentru însăşi 

administraţia locală./ […] orice 

publicaţie e importantă şi necesară, 

[…] ca să nu avem cu noi simbolul 

permanenţei, al tradiţionalismului, 

ştiind, că înaintaşii de la 1840 au 

făcut cu ea multe şi bune pentru 

România şi la 1848 şi în 1859, cu 

steagul lor urmaşii înfăptuind Unirea 

cea Mare de la 1918, […] sunt acte 

justificate de mândrie pentru români 

de pretutindeni. […]” dar prezentul, 

totuşi nu e pe măsura faptelor 

înaintaşilor, pentru că ,,[…], la 

întâlnirea de la Ipoteşti, în Zilele 

Culturii Naţionale, Mihai Eminescu, 

ca „scriitor demofil”, blamând 

„cultura frazelor”, el însuşi un nesătul „cititor habotnic de 

tipărituri vechi şi cronici bătrâne”, cum îl descria I. Negruzzi, în 

„îndreptăţirea istorică”, cerea în literatură „pene româneşti”, pe 

„baza largă a geniului naţional”, care să satisfacă poporul prea 

sătul de „roadele” străinismului şi ale „demagogiei” (Timpul, 

dar din 8 iunie 1879), mi s-a părut ceva, ceva mai abătut. Poate 

se gândea la ceea ce a devenit „blestemul românesc” din ceea ce 

a scris în Rugăciune către un dac!…/ Pe când nu era moarte, 

nimic nemuritor. Nici sâmburul luminii de viaţă dătător. Nu era 

azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeauna … […]”(Ion Istrate, 

directorul revistei „Luceafărul”, Botoșani, „Fără educație și 

cultură, se îndoaieneamul”, p. 63-65). 

 Ca un „act de mândrie şi publicistică”, un intelectual, 

prof. dr. Dumitru V. Marin, conducătorul singurului Grup de 

presă din judeţul Vaslui, care scrie şi editează ziarul 

“Meridianul”, cu distribuţie în judeţele Iaşi, Vaslui şi Bacău, 

notează în numărul săptămânalului de joi 8 ianuarie 2015: „Au 

trecut peste 18 ani de la apariţie (1996) şi realizăm o publicaţie 

bună cu apariţie tipografică şi online: “Meridianul”… Dumitru 

V. Marin , însoțit de poetul Val Andreescu, redactor-șef  la 

“Meridianul” – și încă vreo  câțiva creatori de proză și poezie 

bună,  adesea și epigrame  și caricaturi, aproape săptămânal, 

după apariția ziarului,  aleargă prin comune, răspândind cultura  

în mase (Ion N. Oprea, “Jurnalismul cultural rămâne  mijloc 

important  de comunicare”, p. 66-69). 

 „Scrisă cu uneltele specialistului, respectând adevărul istoric, 

dar şi cu nerv de romancier, Istoria politică a literaturii române 

postbelice este mai mult decât panorama unei epoci, este şi un 

veritabil instrument de lucru pentru tinerii cercetători, o citeşti 

cu sete, faci pauze şi deşi ţi se limpezeşte perspectiva asupra 

epocii, tot îţi mai pui întrebări”, este de părere Aurel Sibiceanu, 

scriitor, motiv pentru care editura o declară bestseller. 

„Între scriitorii care au ajuns la maturitate, Petre Anghel face 

figură aparte. El îşi găseşte oarecum sorgintea în acel tip de 

literat român dintre cele două războaie care aborda cu egal 

interes poezia, proza şi critica literară nerefuzând în acelaşi 

timp, nici publicistica. Această fervoare în acoperirea formelor 

de expresie este aici simptomul  unui spirit neliniştit, în 

permanentă căutare şi mişcare, mai mult decât tentaţia unui 

virtuoz de a plasticiza aceleaşi teme şi motive în cadrele unor 

genuri cât mai diverse, spune Dumitru Radu Popa, Director of 

the Lew Library and Assistant Dean, New York Univesity 

School of Law (Ion N. Oprea, Adevărata obârșie a poporului 

român. “Istoria politică a literaturii postbelice”, București, 

Editura RAO, 2014, p. 71-73; Publicat în “Luceafărul” 

Botoșani din 22 ianuarie 2015, declarându-se de altă părere).  

„Jurnal tardiv început şi fără sfârşit…”de Constantin 

Huşanu, vol. III, 428 p., Editura PIM, Iaşi, în total peste o mie 

de pagini în trilogie, oferă răspuns întrebărilor noastre. Orice 

revistă, prin scriitorii ei, poartă în germeni viitoarele cărţi, iar 

acestea sunt publicate ca să instruiască şi să educe pe cei care le 

citesc. De aceea „Dacia literară” s-a şi numit revistă de 

reconstituiri literare, „Convorbiri literare’, ca să convorbim iar 

alte publicaţii se subtitulează intitulându-se „de cultură”, 

informaţii sau pentru  răspândirea ştiinţei, deci ca să fie utile, să 

desăvârşească ceva, oamenii în primul rând, cititorii. 

Jurnalul lui Constantin Huşanu, în care trei dintre  cei peste o 

sută de autori, membrii ai Cenaclului literar la distanţă, 

coordonat de Ion N. Oprea,  e vorba de Ana Dumitrescu, 

Constantin Huşanu şi Ion N. Oprea – pe care în viitor îi vom 

păstra sub iniţialele A.D., C. H. şi I.N.O. – prin ceea ce susţin, 

probează că literatura, oricum  găzduită, înseamnă nu numai un 

mare efort fizic şi intelectual, dar şi responsabilitate înaintea 

oricărei bucurii (Ion N. Oprea, “Revista culturală – ca și 

jurnalismul în general – ajută oamenii! Argument: “Jurnal 

tardiv”…, 2011-2014, de Constantin Hușanu, p. 75-78; Publicat 

în “Luceafărul” din 25 ianuarie 2015). 

Răspunsul la întrebarea dumneavoastră ar trebui să fie categoric 

afirmativ. Revista culturală, pe lângă faptul că informează, are 

un mare rol formativ în viaţa societăţii româneşti, în special, în 
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vederea educării tinerelor generaţii din punct de vedere estetic, 

etic, religios, sentimental, sexual, turistic, patriotic, ecologic şi  

familial, mai ales în această perioadă în care toţi ceilalţi factori 

par a fi depus armele (Petruș  Andrei, poet, Puești, Vaslui, 

membru al USR, “Revista culturală formează oameni?”, p. 79-

81; vezi și “Faceți din cultură piatră de hotar”, din volumul 

“Poeme târzii” de Petruș Andrei, Editura “Sfera” Bârlad, 2006, 

p.252). 

Istoric și eseist, profesorul Gheorghe Clapa se dovedește a fi 

prin recenta sa apariție editorială și poet, fiindcă volumul 

,,Cristale de gând” ( Editura PIM, Iași, 2015) este un amplu și 

profund poem de dragoste. 

Autorul vede și iubește femeia în toate ipostazele: bunică, 

mamă, prietenă, soție, confidentă, soră, verișoară și mai ales 

inspiratoare și creatoare de frumos artistic. 

Față de această carte, broșura lui Mircea Cărtărescu ,,De ce 

iubesc femeile” pare o însăilare a unui licean care a chiulit de la 

orele de compunere liberă. 

Cele două mari calități ale femeii: iubirea și frumusețea sunt 

descrise pornind de la antichitatea greco-romană: Nereidele, 

Eriniile sau Furiile, Moirele sau Parcele.: ,,Clotho care toarce 

firul, Lachesis care-l răsucește și Atropos care-l taie”. 

Iată că și în mitologie, ca și în realitate de zi cu zi, observă 

glumeț autorul, femeile conduceau destinul ( ,,Elogiul femeii în 

scrierile noastre”, p.1). 

Și lista continuă: Afrodita, zeița frumuseții, Hera, protectoarea 

căsniciei, Tyhe sau Fortuna, zeița destinului având în mână 

cornul abundenței, Nike, zeița victoriei, Danaidele, Artemis sau 

Diana, zeița vânătorii, Pallas Athena. 

Dintre celebrele citate reproduse de autor, m-am oprit la trei:  

,,Nu iubești o femeie pentru că este frumoasă; ea este frumoasă 

pentru că o iubești” ( Liviu Rebreanu); 

,,Soția trebuie să fie amantă la tinerețe, confidentă la maturitate 

și infirmieră la bătrânețe” ( Homer); 

,,Multe minuni sunt în Univers dar capodopera creațiunii este 

tot inima unei mame” ( E. Bersot). 

,,Enigmă a Universului”, femeia a inspirat geniile poetice, 

muzicale, filosofice precum și pe cele din sculptură, arhitectură 

sau din știință. Femeia, această ,,capodoperă a Universului” ( 

Lessing) a insuflat și a influențat viața sentimentală a marilor 

personalități culturale sau istorice: Napoleon, Goethe, 

Baudelaire, Poe, Eminescu, Lucian Blaga, Ciprian Porumbescu 

și alții. 

,,Femeia trebuie prețuită ca o grădină frumoasă inundată de 

trandafiri”, scrie autorul. Ea ne redă raiul din care am fost 

izgoniți, când ne iubește și ne condamnă la chinurile iadului, 

când încetează de a ne mai iubi. 

După acest eseu documentat și inspirat care ține loc de prefață și 

,,captatio benevolentiae” urmează cele două mari părți ale cărții: 

,,Poezia – un mac înflorit în lanul nesfârșit al speranțelor” și 

,,Voci feminine în proza contemporană”. 

Partea I cuprinde, de regulă, recenzii asupra unor cărți inspirate 

de femei, scrise de acestea sau dedicate lor. 

A doua parte a cărții prezintă “Voci feminine în proza 

contemporană”. Eseistul-istoric reînvie câte chipuri luminoase 

din trecut. 

Așa se încheie această carte valoroasă, care merită să stea în 

orice bibliotecă. Un impresionant ,,curriculum vitae” aparținând 

autorului ne îndreptățește să afirmăm că Gheorghe Clapa merită 

toate aprecierile, felicitările și urările noastre (Petruș Andrei, 

Puești, Vaslui, “Gheorghe Clapa – “Cristale de gând: – O 

vocație onorată”, p. 83-88). 

Cu comentariu de-acasă: 

Primind-o, încărcăturaei dar și a cărții, m-a determinat să cred 

că locul lucrării este și în Luceafărul – unde am pornit discuția 

despre ce  se poate scrie încă pentru informare, instrucție, 

educație și lumină – dar și în apropiata mea carte pe aceeași 

temă, după cum am promis. 

Să vadă scepticii cât de bogată este lumea cu subiectele ei și cât 

de mulți și prețioși autori sunt, pe care nici nu-i cunoaștem 

deplin! (Ion N. Oprea, ibidem, p. 88). 

„Bustul lui Păunescu a fost refuzat în cadrul comisiei de cultură, 

după cum bine ştiţi”, a explicat ziariştilor – şi prin ei populaţiei 

– vicele-primar de Iaşi,Chirica, vorbindu-le cititorilor despre 

bugetul pe 2015 (Ziarul de Iaşi, 23 ianuarie), spălându-se pe 

mâini de ceea ce a fost Adrian Păunescu dar şi  de actul de 

cultură, într-o viitoare capitală cu această destinaţie, în Europa. 

 Ion N Oprea atașează ultima  poezie a lui Adrian 

Păunescu care ar trebui să ne amintească şi despre un bine 

cunoscut proverb românesc, fapta recunoscută, fie oricât de 

gravă, poate fi pe jumătate iertată.  Poemul, fără titlu, are 18 

strofe a câte 4 versuri, din  care redăm ultima strofă: 

“…N-am omorât pe nimeni niciodată 

Nici când murim nu ni se mai dă pace 

La toţi găsiţi cusururi şi reproşuri 

Nu mai lăsaţi pe nimeni să se-mpace”. 

Ultima poezie scrisă în agonie de Adrian Păunescu şi trimisă 

prin e-mail unui amic din diaspora, noiembrie 4, 2010, scrie pe 

ecranul calculatorului de pe care Ion N. Oprea  a cules-o, dar ea, 

tot atât de bine, s-ar putea să fi fost trimisă şi lui, și  nouă  

pentru discuţia „jurnalismul, literatura,  formează oamenii, 

influenţează ele caracterul oamenilor?” (Ion N. Oprea, “Studiu 

de caz –pentru  jurnalismul cultural: În Copou-Iași, statuia 

“Ostașuluisovietic”  în locul celei a lui Adrian Păunescu”, p. 89-

92; publicat în “Luceafărul” Botoșani din 6 februarie 2015). 

Cu apariţie lunară, ca un 

giuvaier intelectual, 

Apollon, revistă de cultură, 

artă şi civilizaţie, ajunsă  în 

al IX-lea an de existenţă, 

fondator George Călin, 

Editor Societatea Culturală 

Apollon, cu apariţie lunară, 

ajunsese la cel de-al 2-lea 

număr (58) în februarie 

2015, director Anca Elena 

Călin, cu colaboratori 

speciali din Germania, 

Canada, Austria, Republica 

Moldova, Elveţia, Spania 

(redactor şef dr. George 

Coandă, profesor Hononficus Universitatea Valahia,  secretar 

general de redacţie Gheorghe Preda) şi cu foarte mulţi alţii din 

România, primită pe suport electronic ne-a bucurat şi de această 

dată prin eleganţă şi conţinut, dar ne întristează profund, pentru 

că îşi anunţă sfârşitul (Ion N. Oprea, „Revista culturală 

„Apollon” din Urziceni-Ialomița și strigătul ei sfâșietor...”, 

p.93-96; Publicat în „Luceafărul” din 10 februarie 2015). 

Orice ar face spiritul răului, jurnalismul triumfă, din el se nasc 

cărţile bune, iar revistele şi ziarele aflate la un moment dat în 
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cumpănă fac, prin condeierii pe care îi au,  să triumfe succesul 

lor la public. „Luceafărul” Botoşani este publicaţia, nu de azi de 

ieri, creatoare de autori de cărţi importante, cum se întâmplă şi 

cu cei care publică la „Steaua”-Cluj sau la„Suplimentul de 

cultură” a „Ziarului de Iaşi”în mai fiecare număr.  Revista 

„Timpul” de la Iaşi, timp îndelungat distribuită  gratuit, a 

revigorat şi din ianuarie 2015 este cumpărată în 200 de localităţi 

din România, că la Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan 

Procopiu” din Iaşi a fost lansat nr. 8 al Buletinului anual al 

Muzeului, o revistă muzeală de înaltă ţinută…(Ion N. Oprea, 

paradoxal: „Lectura dăunează grav sănătății?”, p. 97-98; 

Publicat în revista „Luceafărul” din 12 februarie 2015). 

„Am început să scriu materialul de față la rugămintea 

distinsului domn Ion N. Oprea, din profund respect pentru 

domnia sa și pentru interesul ridicat de subiectul propus: rolul 

revistelor de cultură pentru populația care le citește. Domnul 

Oprea a propus o „anchetă  printre cititori”, întrebându-se dacă 

REVISTA CULTURALĂ FORMEAZĂ OAMENI. Depinde şi 

de revistă, depinde şi de oameni. O populaţie corect educată ştie 

să aleagă binele de rău, arta de făcătură. Cartea să fie accesibilă 

pentru oricine, ca preţ şi ca înţelegere. Revistele la fel. În 

funcţie de pregătirea intelectuală a unora sau altora, să existe 

publicaţii cu ţintă precisă, pe domenii de activitate, dar şi de 

informaţii cu caracter general. Cine cumpără o revistă, să 

citească materiale decente, care să aducă informaţii, să incite la 

întrebări, să ofere răspunsuri fireşti, pentru orice vârstă sau grad 

de cultură 

.  O revistă strict de specialitate, nu poate fi  înţeleasă 

decât ce cei avizaţi. O revistă de cultură generală trebuie să 

găsească rezonanţă în oricine. Într-o revistă de cultură să nu 

găsim „lupte de orgolii,, , ”bârfe intelectuale”, CU ALTE 

CUVINTE SĂ NU MUŞTE NIMENI PE NIMENI. Nu tot omul 

are puterea unei alegeri. O revistă ajunsă în mâna oricărei 

persoane, să nu incite la nici un  fel de rău, să nu stârnească 

furii, ci să ajute. Citind, să respecţi pe autor, să vrei să citeşti 

mai mult şi mai mult, să cunoşti opinii, gânduri, sentimente 

aşternute pe hârtie. Presa  trebuie să respecte publicul cititor, 

dar să nu se supună lui în totalitate 

 : PAGINI  MEDICALE  BÂRLĂDENE a apărut mulţi ani prin 

efortul deosebit al regretatului domn Dr. Nicolae Botezatu, 

medic chirurg la Spitalul Orăşenesc din Bârlad. Revista a avut 

întotdeauna articole din diferite specialităţi medicale, dar şi 

articole de istorie, fragmente de proză, poezie...etc. În oraşul 

Huşi  apare o revistă de o mare complexitate culturală şi 

ştiinţifică, avându-l ca fondator pe domnul Vicu Merlan.  Cei 

care o cunoscrevista Lohanul sunt privilegiaţi. Este o revistă 

profund românească, cu proză şi poezie, cu articole de 

matematică, geografie, istorie, diferite descoperiri ştiinţifice şi 

multe, multe altele.  

Judeţul Vaslui se mai poate mândri cu o revistă de gând şi 

suflet, „ELANUL”, revistă de cultură editată de Asociaţia 

Culturală „Academia Rurală Elanul” din Giurcani, comuna 

Găgeşti, judeţul Vaslui. În puţine pagini, poţi găsi articole dintre 

cele mai diverse, de la regimuri alimentare la istorie, de la 

poezie la muzică, sculptură. Toată stima pentru cine munceşte 

să apară din 1998 încoace. O revistă cu un aer oarecum 

aristocratic este „ONIX” – Revistă de literatură, civilizaţie şi 

atitudine, patronată  de Centrul Cultural din Dublin, Irlanda, dar 

editată la Vaslui.   In Iaşi apare periodic o revistă a Comunităţii 

evreilor din localitate, „PRIETENIA”. Este o revistă de cultură, 

de suflet, de amintiri, de istorie. 

La Adjud, prin grija domnului Stroia, apare de ani buni 

ARMONII CULTURALE, revistă on-line de proză şi poezie. 

ÎNVIEREA este o  revistă patronată de Arhiepiscopia Ortodoxă 

Română a Timişoarei, având ca redactor şef pe distinsul  Preot 

C. Florescu. Fiind o revistă eminamente religioasă are rolul de a 

hrăni şi educa sufletul oricui crede în DUMNEZEU. Revista 

LUCEAFĂRUL din Botoşani este scrisă și citită  cu placer. 

Revistele, mai ales cele ce se pretind a fi de cultură, trebuie să 

se vândă pentru a  exista mai departe, dar nu oricum şi nici în 

orice fel. Foamea prezentă de bani să nu schilodească minţile şi 

sufletele celor de azi şi de mâine. Cititul să înnobileze, nu să 

distrugă. Cuvântul scris să producă respect pentru autor în 

mintea oricui citeşte. Scriitorul să-şi respecte orice potenţial 

cititor. Cititorul să –şi lumineze mintea şi sufletul şi să respecte 

la rândul său pe cel ce ştie să aştearnă pe hârtie slovă cu slovă. 

Cine scrie, trebuie să ştie să o facă (Dr. Teona Scopos, Iași, 

„Îmi exprim și eu păreea...”, p. 99-105).  

George Topârceanu, cu recentul  volum, Amintiri din luptele 

de la Turtucaia şi Pirin Planina,   Humanitas, Istorie, 

Memorialistică şi Ziaristică, Colecţia: Seria Vintage, 2014, 

prefaţă istoricul Daniel Cain, Topârceanu  cel cunoscut ca 

bijutierul de rapsodii, umorist şi rimeur jucăuş în cea ce a scris, 

adâncit, se dovedeşte, ca cel care a trecut prin război, ba şi ca 

reporter, un mare prozator, oferindu-ne bestseller-ul aşteptat, 

care se dovedeşte a fi o literatură net superioară, mult mai 

modernă decât cea mai mare parte a prozei actuale, cu autori 

dotaţi cu atâtea premii. 

 

Fostul sergent şi-a publicat opera în trei volume: „Amintiri din 

luptele de la Turtucaia”, Bucureşti, 1918 – imediat după 

eliberarea din prizonierat; „În gheara lor: Amintiri din Bulgaria 

şi schiţe uşoare”, Ed. Librăria Socec, Bucureşti, 1920 şi „Pirin 

Plenina: Episoduri tragice şi comice din captivitate”, Ed. 

Naţională-Ciornei, Bucureşti, 1936. Şi totuşi, George 

Topârceanu, „Amintiri de război”, 2014, este CARTEA ZILEI! 

(Ion N. Oprea, “George Topârceanu mult mai modern și exigent 

în ceea ce scrie decât mulți dintre noi”, p. 107-108; Publicat în 

“Luceafărul” din 16 februarie 2015). 

 „Sprijinitori ai Luceafărului. Nucleul de la Iași”, este titlul 

articolului scris de Ion Istrate, directorul revistei de la Botoșani, 

publicat la 9 martie 2015:„Stimate domnule Ion Istrate,/ În  

zilele festive de  primăvară ale  lui Martie, pentru 

dumneavoastră și pentru toți redactorii, colaboratorii și cititorii, 

vă dorim o primăvară însorită, cu pace și deosebite succese și 

bucurii în prețioasa activitate!/ Cu aleasă considerație și sinceră 

prețuire/ Prof. Ana Dumitrescu, dr. Teona Scopos și jr. Ion N. 

Oprea”.„ Vă cunosc  datorită distinsei Doamne Ana Dumitrescu 

și a distinsului domn Ion N. Oprea.  Datorită dumnealor și 

dumneavoastră sunt mândră că sunt româncă... și moldoveancă 

pe deasupra, cu drag și dor de meleagurile botoșănene. Când 

îmi vor permite împrejurările și mai ales timpul voi îndrăzni să 

vă mai trimit din cele scrise prin vreme și vremuri de-acum/ La 

Mulți ani și buni doamnelor din redacție și din viața 

dumneavoastră/ Dr. Teona Scopos, Ion N. Oprea, inițiatorul sau 

întemeietorul legăturilor , cum zicem noi, colaboratorii ieșeni, 

cu publicația noastră de suflet de la Botoșani”. 

 Ion N. Oprea este jurnalistul de renume,  scriitorul și 

publicistul, inițiatorul și sprijinitorul de la Iași a revistei noastre 
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Luceafărul. De Mărțișor și Ziua femeii în Luceafărul Botoșani 

au fost publicate poezii frumoase, de excepție cum le califică 

Ion Istrate, semnate de dr. Teona Scopos. Oricând  revistele, ca 

și presa  nu numai literară, au întotdeauna ce comunica  

cititorilor interesați:  “Fă ce-ți place/Ia-ți  timp de gândire/ Fii tu 

însuți/ Nu te risipi/ Fugi în lumea ta/ Nu renunța la vise…” 

(Ana Dumitrescu, “Fă ce-ți place”,  lui INO, în tematica  “Cel 

mai bun sfat  de la mama”, p. 111-112). 

 Despre ce înseamnă viața oglindită în scris –când ai ce 

spune – le-a vorbit Tudor Giurgiu ieșenilor duminică 1 martie 

2015 cu ocazia proiecției de gală a filmului “De ce eu?” inspirat 

din faptul de viață – povestea reală a procurorului Cristian 

Panait și condițiile suspecte în care a avut loc moartea sa în 

aprilie 2002 - care s-a sinucis la vârsta de numai 29 de ani, după 

ce a refuzat să facă jocul superiorilor și să-l înfunde pe 

procurorul Alexandru Lele:(“Suplimentul de cultură”, Iași, nr. 

474; Ion N. Oprea, “Consemnări, p. 109-113 

Apariția unei reviste este  condiționată  de resursele material.  O 

revistă de cultură trebuie să formeze atitudini, caractere.  În 

revistele de cultură un accent deosebit trebuie să se pună pe 

creaţie 100% şi mai puţin pe comentarii/aprecieri personale. O 

revistă de cultură trebuie să provoace curiozitate, să informeze 

corect şi obiectiv. O revistă de cultură poate să schimbe în bine 

opinia membrilor comunităţii despre localitatea în care trăiesc 

Apariţia revistelor de cultură pe suport de hârtie  salvează 

identitatea locului, sentimentele şi trăirile oamenilor, viziunea 

despre cultură şi conturează ceea ce noi numim la modul 

general spiritualitate românească (Geta Modiga, Bârlad, 

redactor coordonator al revistei “Arheu”: “Revista culturală o 

necesitate”, p. 115-117).     

Orice revistă contemporană de cultură este bine să formeze 

cititorii… Jurnalismul cultural informează, formează și educă 

oamenii. Idealul societății noastre este ca elemmentul cultural 

să devină cotidian, accesibil… Jurnalistul  cultural specializat 

(teatru, proză, poezie, muzicolog, antropolog…) să se “facă 

simțit”, cunoscut. Este necesară democratizarea accesului 

oamenilor la revista culturală, micșorarea cenzurilor revistelor 

privind standardele de publicare (Jane Margareta Tudor Șerban, 

Constanța, martie 2015, “Revista culturală și presa culturală, în 

general, formează oamenii?”, p. 119-122). 

Revistele culturale pot fi şi ele grupate pe diferite domenii: 

generaliste menţionând în acest sens revistele: Cultura, Dilema 

veche, Observatorul cultural, Revista 22, Vatra etc.. Din 

categoria revistelor cu tematică axată în special pe literatură 

menţionăm: Convorbiri literare, Dacia literară şi România 

literară. Arta este reprezentată de revistele: Arhitect şi 

Arhitectura. Amintim și alte  reviste de cultură: Tribuna din 

Cluj, Dilema veche, Timpul, Vatra, Tribuna, Ateneu, și 

România culturală, România literară, Luceafărul, 

Contemporanul, Lohanul, Saeculum, Academia bărlădeană, 

Elanul şi lista poate fi continuată (Mircea Popescu, Iași, 

“Cultura oxigen al sufletului”, p. 123-126)..  

„Un academician, botoșăneanul Leon Dănăilă, geniul 

neurochirurgiei românești, cu căciula în mână, mulțumește celor 

care îi oferă o sumă ca să-și poată tipări o  carte de specialitate”, 

eseu publicat de Ion N. Oprea în „Luceafărul” din Botoșani, din 

5 aprilie 2015, dar și în cartea „Revistele? Luminoase, 

instructive și educative...”, editura PIM, Iași, 2015, p. 127-129). 

Că vârstnicii, alături de mai tinerii,  citesc în număr din ce în ce 

mai mare am spus-o oridecâte ori am avut ocazia, am susținut 

acest lucru și la întâlnirea cu cititorii organizată la 22 noiembrie 

2014 de Primăria Municipiului Bârlad și Biblioteca Municipală 

”Stroe S. Belloescu”, la Centrul “Mihai Eminescu”, dezbatere 

pe tema Operă pro și contra: “Cine și de ce publică (Ion N. 

Oprea) opinii literare în volume cu teme stabile?” 

A fost o discuție cu cititorii despre cărțile noastre – antologie pe 

o temă dată, bătrânețea, prietenia, singurătatea, dragostea, dorul 

de-acasă, viața…viață  - realizate cu participarea unor condeie, 

tineri și vârstnici, indiferent de vârstă și profesie, din întreaga 

țară, reuniți în exprimare sub denumirea Cenaclul literar de la 

distanță. Se înțelege, mulți fără a ne fi văzut față în față, doar 

comunicând , cu mult peste o sută, plus rudele, prietenii lor, 

cunoscuții, alți cititori…(Ion N. Oprea, “Mai vârstnicii nu doar 

citesc, ci și comentează cărțile…”- Opinii în controversă la 

Barometrul INCFC 2014 – “, p. 131-135; Publicat în 

“Luceafărul” Botoșani din 6 aprilie 2015). 

S-a bucurat Ion N. Oprea, ca cititor și ofertant de carte, când, la 

5 noiembrie 2014, a primit de la Casa Națională. Biblioteca  

Municipală Stroe S. Belloescu din Bârlad următorul text: 

“Stimate Domn, Ion N. Oprea, Am primit cu deosebită 

încântare cărțile dumneavoastră. Suntem convinși că prețuirea 

Dumneavoastră pentru instituția noastră nu se va opri aici, noi 

vă vom aștepta, și celelalte daruri, care vor veni și ne vor 

îmbogăți patrimoniul  nostru cultural deschis – așa cum o 

bibliotecă trebuie să se deschidă – creatorilor de suflet, de 

adâncă vibrație melodică, Poeta vates, din rândurile cărora 

Dumneavoastră cu onoare faceți parte. Cu osebită admirație și 

aleasă prețuire, “…(Ion N. Oprea, “Procesul de formare a 

omului la Bibliotecă se întâmplă”, p. 137-139; Publicat în 

„Luceafărul” din 7 aprilie 2015; „Elanul:, nr. 157, p. 18).  

Despre Leon Volovici – coautor la “Dicționarul literaturii 

române de la origini până în 1900”, profesor la centrele de 

studii iudaice ale Universităților din București, Cluj și Iași, 

conferențiar și cercetător la Universitatea ebraică din Ierusalim, 

în cadrul Institutului de iudaism contemporan și al Centrului 

internațional de studiere a antisemitismului, autor al 

cărții“Apariția scriitorului în cultura română” și a altor 

studii apreciate, dar și editor și prefațator a  faimosului  “Jurnal 

al lui Mihail Sebastian”, colaborator asiduu și polemic al 

multor publicații din România și nu numai - și  cartea “De  la 

Iași la Ierusalim și înapoi”, scrisă împreună cu universitarul 

Sandu Frunză,  publica în revista Minimum nr. 250 un 

comentariu consistent Gina Sebastian  Alcalay. 

Volumul de memorialistică “De la Iași la Ierusalim și înapoi”, 

scris de Leon Volovici, apărut în 2007 și lansat în 2008, este  

considerat de mulți drept cartea anului din alia – de unde și 

declararea lui și a lui Costel Safirman “Omul anului 2007” -  

argumenta și   puncta doamna  marea  personalitate a celui 

despre care scria în revista lui Alexandru Mirodan: “Autorul ei, 

spunea comentatoarea, nu mai necesită prezentare nici în Israel, 

nici în România: s-a făcut cunoscut în ambele țări – cea natală și 

cea adoptivă – ca istoric literar și istoric al ideilor, îndeosebi 

cele legate de anti-Semitism și de Holocaustul evreilor, cu toate 

urmările acestora, dar celebritatea i-a adus-o, după părerea mea, 

calitatea de cofondator, organizator și animator al  Cercului 

cultural de la Ierusalim, loc de întâlnire cu personalități 

culturale prestigioase din cele două țări și care, prin spiritul ce i-

a fost infuzat, a devenit cel mai elevat for de dezbateri ale 

intelectualității româno-israeliene.”Au fost  redate  în susținerea 

calităților lui Leon Volovici și spuse sau scrise ale altor 
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cunoscători – Iulia Blaga, Adriana Babeți, chiar și ale 

membrilor familiei, amintirile… 

Despre personalitatea celui a cărui carte a fost lansată în 

prezența celor care l-au cunoscut și apreciat – și a directorului 

ICR Lilian Zamfiroiu – evocarea Anei Blandiana merită 

amintită: “Leon Volovici a fost un mare intelectual, un istoric și 

un critic literar efectiv pe deasupra profesionalismului de 

branșă. ..” 

Cele trei cărți ale lui Leon Volovici – “Întâlniri la Ierusalim”, 

2001, “Noi întâlniri la Ierusalim”, 2007, “O lume văzută de 

la Ierusalim”, proaspăt apărută la Editura ICR și lansată la 

Ierusalim la 3 martie 2015, cuprind în mare măsură dialoguri 

care nu au nimic dintr-o manifestare formală, interviurile 

acestea totalizează circa 1500 de pagini. Numai în cel de-al 

treilea, aproape 200 de invitați, printre  care și Norman Manea, 

Adriana Babeți, Ileana Mălăncioiu, Cristian Mungiu, Solomon 

Marcus, Ana Blandiana, Maia Morgennstern, Romulus Rusan, 

Răzvan Vasilescu sau Alex. Leo  Șerban, se regăsesc vorbindu-

ne despre perioada 2007-2013 (Ion N. Oprea, “Leon Volovici, 

lecție de modestie, cine o învață? Greu răspunsul!” – vocea 

Anei Blandiana de la Ierusalim –“, p. 141-144;  Publicat în 

“Luceafărul” din 8 aprilie 2015). 

“Dan Lungu își împarte cu minuțiozitate timpul între  scris, 

activitatea de director al Muzeului Literaturii Române Iași, 

instituție pe care a readus-o la viață, și manageamentul 

Festivalului Internaținal de Literatură și Traduceri Iași, despre 

care se vorbește deja ca fiind cel mai important festival literar 

din Estul Europei”, am citit scris în caseta la interviul  cu Dan 

Lungu, realizat de Ioan Stoleru în “Suplimentul de Cultură”Iași 

din 14/20 martie 2015 (Ion N. Oprea, “Am o slăbiciune pentru 

marginali, minoritari, pentru categoriile defavorizate…”, am 

tresărit pozitiv, dar m-am înșelat.. – Îndemn la sinceritate, un fel 

de scrisoare deschisă –“, p. 145;  Publicat în “Luceafărul” din 9 

aprilie 2015). 

 

Ora de religie în școală  este nu numai necesară ci, mai mult ca 

oricînd, obligatorie, fie și ca tradiție folclorică. Este o datorie să 

cunoști cât mai multe adevăruri şi legende care încă s-au mai 

păstrat. “Dragi frați români, dragi prieteni,Îmi aduc aminte cu 

mare drag de sărbătorile de Paști petrecute în România. (…) 

Noi românii din Australia rămânem români și fii ai părinților 

noștri, prin tradițiile și simțămintele care ne unesc. Atâta timp 

cât există acest semn în noi, vom dăinui și aceasta a fost și 

dorința lui Iisus, când ne-a binecuvântat: IUBEȘTE-ȚI 

APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI !Hristos a inviat! (…)  Cu 

mult drag şi preţuire,BEN TODICĂ, Melbourne, Australia”. 

Pentru conformitate, Ion N. Oprea (Ion N. Oprea, “Cultura 

convorbirilor. Ora de religie în școala românească. Scrisoare din 

Australia”, p.149-151; Publicat în “Luceafărul” din 10 aprilie 

2015). 

 Cartea  de poezie dedicate  copiilor și copilăriei lor 

fericite, autor Petruș Andrei-Bârlad,  este scrisă împreună cu cei 

de la Casa de ajutor reciproc a pensionarilor “Elena Cuza” 

Bârlad, pentru toți: bunici, părinți, copii, nepoți…, Editura 

Sfera, 2014, Culegere Livia Andrei, Coperta și ilustrațiile – 

Viorica Ghenghea, Argument – Autorul, Petruș Andrei, 

membru USR.“Prinzând aripi, am trimis povestea mea cu tâlc la 

Concursul Național de creație literară “Ion Creangă – Povești” 

la cea de-a XVI-a ediție, Iași, 2009”. Și  încă o dovadă:  “Juriul 

(format din scriitorii Constantin Dram, Constantin Parascan, 

Indira Spătaru, Valeriu Stancu – Președintele U. S., Filiala Iași 

și Valentin Talpalaru) mi-a acordat marele premiu “Ion 

Creangă”  al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași. Un an mai târziu, 

povestea apărea în antologia “Poveștile de la Bojdeucă” XI, 

Editura “Pamfilius”, Iași. 2010” (Ion N. Oprea, “Petruș Andrei, 

confesiune: “de la domnul profesor de profesori”,  la Smaranda 

din  |Zâmbet de primăvară”, poate de Paște?”, p. 153-155; 

Publicat în “Luceafărul” din 11 aprilie 20150.. 

Romanul “Căsnicie” a lui Dan Coman, Editura Polirom discutat 

cu Alina Purcaru în “Suplimentul de cultură” din 21-27 martie 

2015 explică relațiile dintr-o căsnicie în care tensiunile și 

capacitatea de transformare dintre limite și posibilități, pot fi 

definite, funcție de cititor.“Căsnicie” este romanul unei 

îndrăgostiri conștiente, personajul se îndrăgostește de cea care îi 

va fi soție, Rebeca, după ce o alta, Daria, de care era deja 

îndrăgostit, i-o prezintă ca fiind “o femeie interesantă”, cum, de 

altfel, se întâmplă în viață, cu… prietena prietenului meu… 

Structurată pe patru capitole“Plăcere”,  “Bucurie”, “Class” și  

“Odihnă”, intercalate și cu alte ingrediente – cartea lui Dan 

Coman trebuie descoperită, ea dezvăluie ceeace, parcă, nu te 

aștepți… (Ion  N. Oprea, “Cuibul familial – instituție în trei sau 

în mai mulți… de Dan Coman… “Căsnicie”, p. 157-159; 

Publicat în “Luceafărul” din 14 aprilie 2015). 

“… Profesional am colaborat cu peste treizeci de articole la 

revistele: Natura, Fizică–chimie,Pedagogie,Tribuna 

învăţământului,Rezerva Oştirii Române şi presa suceveană. 

Primele trei reviste mi-au influenţat, în bine, activitatea 

didactică. Ani de-a rândul am citit revistele: Magazin istoric, 

Dosarele istoriei, CLIPA lui Dinu Săraru (Magazinul actualităţii 

culturale româneşti), Formula AS, România Mare, Vitralii      ş. 

a., dar nici unele nici altele nu m-au format cu adevărat, lucru 

uşor de dovedit. Dilema... persistă. Cred c-o să mă sfârşesc 

incomplet format, de vreme ce niciodată nu mi-am pus 

problema la care am de răspuns astăzi. Până la urmă m-am 

hotărât să fac câteva referiri, de nespecialist, la revistele: 

Gândirea,Contemporanul (cel din 1946 până în prezent, la care 

se adaugă România literară) şi România Mare, implicându-i pe 

Nichifor Crainic, Nicolae Manolescu şi C. V. Tudor, în calitatea 

lor de ,,port-drapel” ai publicaţiilor numite” (Prof. Mihai 

Bejinaru, Câmpulung-Moldovenesc, “Dilema mea…”, p. 161-

167). 

Presa culturală, chiar şi în varianta on-line, este o modalitate de 

a iniţia, cultiva şi menţine conştiinţa civică. Alături ne stau 

înaintaşii, cu ale lor valori morale şi estetice perene pe care se 

cuvine să le acomodăm la contemporaneitatea noastră atât de 

imprevizibilă.Într-un mesaj trimis în toamna lui 2014 

gazetarului și istoricului literar/cultural Ion N. Oprea, prof. 

universitar  Ioan  Dănilă  din Bacău exclama  fără rezerve: 

„Sunteți unic!“  Ca un veritabil coordonator, gândește o tema, o 

propune prietenilor din țară, iar aceștia îi trimit textele-răspuns 

la provocarea lansată.Ion N. Oprea este, ca formație, jurist, dar 

ceea ce a tipărit până acum ni-l arată ca pe un autentic publicist, 

mai precis ca pe un polivalent al scrisului. Cu un interes special 

i-a  parcurs textele cu subiecte lingvistice, constatând că le-a 

tratat cu interesul aparătorului limbii române și că astfel s-a aliat 

cu autorii, chiar și peste veacuri, în campania de cunoaștere și 

protecție a normelor de exprimare orală și scrisă. Zicem și noi 

odată cu Ion N. Oprea că limba națională „trebuie cu grija și 

responsabilitate promovată” (prof. univ. Ioan Dănilă, Bacău, 

“Jurnalismul cultural – un concept încăpător”, p. 169-172; 
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Publicat în secțiunea “Cultura” a ziarului  “Deșteptarea” din 9 

iulie 2015). 

Bunurile culturale – de la muzee la reviste și de la edituri la 

teatre și biblioteci – reprezintă o bogăție a acestei 

țări.„Afirmarea prin cultură trebuie să înceapă cât mai repede, 

dacă nu dorim să fim percepuți ca o națiune acefală și 

aculturală. Ea trebuie să înceapă printr-o acțiune concertată a 

instituțiilor culturale, acțiune în care rolul ministerului trebuie 

să fie cel de organizator și de promotor” (Ionuț Vulpescu, 

Ministrul Culturii, ‚Revistele culturale, ca și jurnalismul în 

genere, nu doar formează oamenii, pun temelie construcției. O  

spun foștii jurnaliști, astăzi administratori în diferite domenii” -, 

p. 173-176; Publicat în revista „Luceafărul” Botoșani din 7 mai 

2015). 

Un primar de 5 stele – Ion Horea Horăscu, comuna Prundeni, 

județul Vâlcea,  de profesie este atât om de afaceri  cât și 

journalist – președinte fondator al postului de radio “Horicon” 

din  Craiova, activitate  argumentată pe o întreagă pagină în 

periodicul “Formula AS” (nr. 1162, aprilie 2015),(Ion N. 

Oprea,”Realizările culturale, ca și jurnalismul în genee, nu doar 

formează oamenii pun temelie construcției. O spun foștii 

jurnaliști, astăzi administratori în diferite domenii”, Ion Horea 

Horăscu, un primar ales de cinci ori, mare consumator de 

fonduri europene..., p. 177-180;  Publicat în „Luceafărul” din 8 

mai 2015).  

Opiniile contradictorii, vizând participarea ori nonparticiparea 

revistelor culturale la procesul de formare a oamenilor, se pot 

explica măsurând interesul acestora din urmă pentru cultură, în 

general, și pentru sectorul în care își însușesc viitoarea pofesie. 

Revistele culturale sunt chemate să-și aducă aportul în 

complexul proces de formare a oamenilor, aceștia din urmă vor 

nutri, din ce în ce mai pregnant, dorința de a deveni 

„consumatori” convinși ai acestora (prof. Traian Nistiruc-

Ivanciu, Câmpulung-Moldovenesc, ‚Și revistele culturale...”, 

p.181. 

O revistă culturală formează oamenii, mai precis, gustul lor 

estetic, spiritul criic, capacitatea de-a aprecia o adevărată operă 

literară sau artistică. Datorită  acestor reviste literare și 

culturale, am reușit să-mi selectez lecturile, să-mi dau seama ce 

spectacole merită a fi urmărite, ce filme trebuie neapărat 

vizionate, ce artiști înseamnă cu adevărat ceva în evoluția 

tuturor  artelor (prof. Silvestru Pânzariu, Siret, „Da, revista 

literară formează oamenii!”, p. 185-186). 

 Fiecare revistă trebuie să aibă un conținut, mai bine spus, un 

caracter cultural, care să aducă un adevărat mesaj educativ, care 

să contribuie la formarea oamenilor. O revistă care se pretinde a 

fi de un real caracter cultural,trebuie să-și facă un titlu de cinste, 

prin a omagia marile noastre personalități ale științei și 

culturii.O revistă culturală care se adresează diferitelor categorii 

de cititori, trebuie să țină seama de cerințele, dorințele și 

așteptările acestora, iar pentru aceasta și în acest sens, e necesar 

ca periodic să organizeze sondaje de opinie. Să tragă concluzii. 

Să le aplice! Tematica revistelor, așa cum e firesc, trebuie 

adecvată realităților cotidiene, exemplificând în acest sens cu 

fenomenul corupției de la noi, care, din păcate, se tot extinde 

precum o caracatiță. Mass-media, ca și societatea civilă, trebuie 

să fie active.Intelectualii în primul rând. Revistele lor (Ioan 

Grămadă, scriitor și poet, Câmpulung-Moldovenesc, „Revista 

culturală”, p. 187-191; Publicat în „Luceafărul” din 3 iunie 

2015). 

 Crezi că mai are presa zile de trăit?, este întrebată într-o altă 

împrejurare Irina Păcurariu.- Atâta timp cât ne punem această 

întrebare, ea mai are o șansă și este în continuare necesară, 

răspunde omul de presă (în revista Formula As nr. 1161).„Presa 

scrisă?” „Cred că presa de analiză se va citi în continuare, pe 

hârtie tipărită... lumea din imediata noastră proximitate este 

aproape la fel de importantă ca familia, are nevoie,  în 

continuare, de o astfel de presă, citită pe hârtie frumos 

mirositoare și palpabilă. Cred că generația noastră va salva, 

pentru încă un număr de ani, presa tipărită. Așa cred.  Nu știu 

dacă tinerii vor mai avea nevoie de ea, dar înclin să cred că atâta 

timp cât se va cumpăra carte, se va cumpăra și presa (Ion N. 

Oprea, „Cartea, revistele, pe care noi le scriem, schimbă însăși 

fața literaturii”, p. 193-194; Publicat în ‚Luceafătul” din 21 mai 

2015). 

Despre Revista “Rezerva Oștirii Române” publicație de suflet a 

Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în 

Retragere, la cel de-al 16-lea an de apariție neîntrerupă, scrie un 

documentar General de brigadă® dr. Gheorghe Crețu, 

vicepreședinte al ANCMRR. “Scriitorul ieșean Ion N. Oprea ne 

pune la dispoziție prezenta lucrare (n.n. „Viață, viață...”),  între 

coperțile căreia sunt ascunse povești de viață dintre cele mai 

tulburătoare...(General de brigadă(r) dr. Gheorghe Crețu, 

„Viață, viață..”. de Ion N. Oprea, antologie, lucrare de cenaclu 

literar la distanță, Semnal, în „Rezerva Oștirii Române”, revistă 

de informare, opinie și cultură, București, Număr special, p. 

195-1970. 

Societatea Scriitorilor Militari  este o asociaţie şi funcţionează 

ca un club oarecum elitist. dar nu exclusivist, fiind deschis 

oricăror iniţiative şi proiecte culturale, în condiţiile precizate în 

statut.,  Societatea Scriitorilor Militari s-a făcut cunoscută nu 

numai în armată ci şi în peisajul cultural national (General de 

brigadă ® dr. Gheorghe Crețu, “O redută literară: Societatea 

Scriitorilor Militari din România”,p. 197-200).  

Plecând de la nereușita „Podul de Flori”, a urmat „Podul de 

cărți”, cu slovă latină, când camioane întregi s-au descărcat și 

au îmbogățit bibliotecile școlare și universitare din Chișinău și 

alte localități – Tiraspol, Orhei, Bălți, Ungheni, Dubăsari... fără 

ca politicienii să devină sensibili, astăzi  participăm la o nouă 

inițiativă. 

Matematicianul  Gheorghe Păun din București rânduiește un alt 

pod, al frăției româno- roman, botezat, “Podul de reviste”, 

confirmând ideea că revistele pot mult, când au direcție bună, 

orizont de gând și acțiune…(Ion N. Oprea, “Revisteleculturale 

formează oamenii?: “Podulde reviste”, inițiativă pentru 

România cea Mare… Să facem UNIREA fără politicieni!”,p. 

201-203; Publicat în “Luceafărul” din 3 iunie 2015). 

 Dumnezeu se întreabă ce e cu noi în ziua de azi, că stăm 

despărțiți, deși suntem o singură nație. Pe Harta Lui, noi, 

românii de pe ambele  maluri ale Prutului, figurăm împreună. 

Ce așteptăm? Să facem Unirea fără politicieni. S-o facem prin 

cultură, prin spirit, prin credință. Haideți să facem Unirea!  

Apoi să-i anunțăm pe politicieni: „Unirea a avut loc”. Haideți să 

câștigâm  bătăliile pierdute de politicienii noștri! Acest Pod de 

Reviste ne face mai puternici. Revistele pot fi mai puternice 

decât rachetele. Poeții pot fi mai puternici decât tancurile”, le-a 

spus academicianul la Podul revistelor de la Curtea de Argeș 

(Ion N. Oprea, “Cu revista în mână: Cuvântează academicianul 

Nicolae Dabija din Basarabia la prima ediție “România Mare  

Culturală” de la Argeș, România – “Revistele sunt 
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puternice!”“Revista lui Dabija și Harta Lui Dumnezeu” -, p. 

205-207; Publicat în “Luceafrul” din 6 iunie 2015). 

La Curtea de Argeș, la prima ediție a acțiunii unificatoare  

România Mare Culturală, a ajuns și Alexandrina Cernov, 

membru de onoare al Academiei Române, redactor-șef al 

revistei Glasul Bucovinei, istorie și cultură, care apare la 

Cernăuți-București,în cadrul Fundației Culturale Română, aleea 

Alecsandri nr. 38 București, cu redacția la Cernăuți, 

str.Karmarova nr. 30, din  cuvântul căreia redăm: „La început 

de drum”- gândurile redacţiei, expuse de domnia-sa în nr. 

1/1994. Făcând istorie, prefaţatoarea revistei stabilea 

coordonatele istorice ale celei ce fusese, mult timp, numită Ţara 

de Sus. Cunoscută și iubită de studenți și liceeni Doamna din 

Cernăuți, spune presa, a sosit la Curtea de Argeș, ca de obicei, 

cu o comoară de documente care reflect în totul patriotismul 

luminat de la Glasul Bucovinei (Ion N. Oprea, “Revista “Glasul 

Bucovinei” și credința acad. Alexandrina Cernov, Cernăuți, la 

Curtea de Argeș: “O singură limbă, o singură simțire în 

România străbună!”;  la Cernăuți: Centru cultural românesc – 

revista o  așchie din poporul român” -, p.209-212; Publicat în 

revista “Luceafărul” din 7 iunie 2015). 

Podul de reviste, chintesența gândului și muncii intelectualului 

care a dat măreție primei ediții, 2015, a ceea ce poartă numele 

de botez România Mare Culturală, a primit binecuvântarea 

Arhierească  a Î.P.S. Calinic Argatu, arhiepiscopului Argeșului 

și Musceului. Din ce a spus Înalt Sfinția Sa, poporul prezent și 

cititor de presă bună a înțeles că Centenarul Marii Uniri, în 

2018, înflorește speranța că  Sărbătorirea va avea loc ca și acum 

o sută de ani- Basarabia în România! (Ion N. Oprea, “Podul de 

reviste” de la Curtea de Argeș – cu binecuvântare Arhierească și 

speranță inevitabil împlinită: România cu Basarabia în ea, cât de 

curând! – Revistele – un miracol românesc”, p.213-214; 

Publicat în revista “Luceafărul” din 8 iunie 2015). 

Fernando Castilho Cintra, un tânăr Brazilian, şi-a publicat pe 

pagina dintr-o reţea de socializare, impresiile sale despre 

România şi despre români.  Tânărul descrie cu umor românii, ce 

i-a plăcut şi ce nu i-a plăcut în perioada  cât  a 

colindat  România (Ion N. Oprea, “Ce spun străinii în revistele 

lor și nu știu mulți români”, p. 215-218).  

“Cea mai mare bucurie e să primești o carte frumoasă care 

pentru mine înseamnă de două ori bucurie de a fi primit de la 

dumneavoastră două cărți frumoase, pentru care doresc să vă 

exprim cele mai alese mulțumiri. Când privesc biblioteca mea, 

inima îmi saltă de bucurie și recunoștință pentru atâtea danii 

oferite nouă, familiei – Didina și Ioan Grămadă de la Ion N. 

Oprea – (Ioan Grămadă, Câmpulung-Moldovenesc, 15 iunie 

2015, “Cartea prin cuintele ei formează oamenii: Cu Măria Sa, 

Mihai Eminescu, poporul roman s-a născut a doua oară – 

cronică la cărțile lui Ion N. Oprea”, p. 219-221). 

Când Cristian Teodorescu, în “Suplimentul de cultură” de la 

Iași, nr. 484, îi ia din gură spusele  lui Varlam Șalamov 

anunțându-ne ce crede acesta, că a venit moartea romanului, 

locul literaturii revenindu-i astăzi depoziției, a autenticului, nu 

ficțiunii, același, chiar Cristian Teodorescu apare prezent cu 

“Șoseaua virtuții. Cartea Cîinelui”, roman, Editura Cartea 

Românească, sfidând ceea ce crede cel pe care îl recenzează, 

dar și noua ortografie, Academia, păstrând, pas cu pas, vorba 

cuiva, caligrafia lui î  în loc de â, pe parcursul celor peste 300 

de pagini. 

O carte pasionantă, spune Adriana Bittel, una alambicată, cu 

pasaje repetate pentru ca piperul unor cuvinte, adesea 

necuviincioase, să se repete, evidențiind o lume a gazetarilor 

care, sub raport moral mai ales, eu nu i-am întâlnit nici înainte, 

nici după 1989, indiferent de gazeta unde am lucrat…(Ion N. 

Oprea, „Revistele – formează oamenii?: Cristian Teodorescu, 

Cîinele, visează virtutea, dar își păcălește cititorii vorbindu-le 

necuviințe... – Șoseaua virtuții. Cartea Cîinelui de Cristian 

Teodorescu” – p. 223-227; Publicat în „Luceafărul”din 19 iunie 

2015). 

Publicitate – reviste – impact, de la antichitate la modern. 

Regina Maria – protagonistă în primul testimonial din sistemul 

publicităţii din România. Publicitatea astăzi – o adevărată 

industrie. Atenţie la manipulare! Unde ne sunt modelele?Ne 

vorbeşte nepotul lui Grigore Malciu, teolog şi ziarist, directorul 

„Informaţiei Zilei”, prietenul lui Valeriu Anania, în care şi-a 

publicat Tudor Arghezi „Biletele de papagal” cu renumitul 

pamflet „Baroane” – pentru care Arghezi şi Malciu au fost 

arestaţi, ultimul şi parte din familia lui terminând viaţa în 

temniţele comuniste – (Marian Malciu, Slatina-Olt, „Revistele 

formează  oamenii”, p. 229-242). 

Înainte de 1989, în Romțnia ezistau câteva reviste culturale, 

vreo 10-15. Puține, dar  bune, aproape toate. Ce  s-a  întâmplat  

după 1989? A  venit  inflaţia…literară. De  reviste  şi  de  cărţi. 

Că  aşa  ne  place  nouă  să  împingem  totul  în  derizoriu. 

Dispărând  toate  opreliştile, ne-am  apucat  aproape  toţi  de  

scris Toate  barierele trebuia  să  cadă, în  afară  de  cea  

estetică. Editurile  trebuie  să  aibă redactori  de  carte  acreditaţi 

de  un  for  cultural  national. Scriitori  valoroşi, dezgustaţi  de  

marketingul  aberant şi-au  văzut  liniştiţi  de  scris, dar  au  

rămas  în  afara  forumului  naţional. 

Dar  să  ne  întoarcem  la  revistele  de  cultură. Ideal  ar  fi  să  

existe  cât  mai  multe, dar să  fie  şi  bine  scrise. Din  păcate, 

situaţia  s-a  repetat, la  indigo, cu  cea  a  cărţilor. O  explozie  

nestăvilită  de  publicaţii. Fiecare  târguşor are, cel puţin,o 

revistă.  Unele reviste  locale, deşi,   subvenţionate  de  primării, 

sunt  lăsate  tot  la  discreţia nechemaţilor. Au  aceste 

subproduse  cititori? Decât o  revistă  proastă, mai  bine  ne  

lipsim  de  ea. Din  zecile  de  reviste  culturale  rămase  în  

viaţă, unele  sunt, probabil, bune. Dar  îl  lăsăm  numai  pe  

cititor  să  decidă? Au  luat  un  avânt  considerabil  revistele  

culturale  pe Net. Veleitarii  s-au  îmbulzit  şi  aici. Salvarea 

Netului: spiritual critic, selecția calitativă (Vasile Ghica, 

“Revistele de cultură, încotro?”, p.243-247). 

“Glasul Nostru, Foaie culturală cu informaţii şi îndrumări 

pentru popor”(Organ de propagandă culturală la sate) sub 

administraţia Societăţii Culturale  “Iuliu A. Zanne” din  Băseşti-

Fălciu, Ediţie anastatică, 1931-1937,  alcătuită şi îngrijită de  

Cătălin –Andrei Teodoru, volum lansat în data de 21 mai 2015, 

de Sf. Constantin şi Elena, la Teatrul “Victor Ion Popa” din 

Bârlad în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia 

Centenarului Academiei Bârlădene, 1915-2015, editura “Sfera” 

Bârlad, 2015 , cu Precuvântare Lina Codreanu (Ion N. Oprea, 

“Centenarul Academiei bârlădene. “Glasul Nostru”, Ediție 

anastatică, 1931-1937, lansată la Bârlad în mai 2015, atunci ca 

și acum cu aceeași întrebare – care e rolul presei?”, p. 249-252; 

Publicat în “Luceafărul” din 24 iunie 2015). 

În ediţia anastatică, 2015,  alcătuită şi îngrijită de Cătălin-

Andrei Teodoru, Editura Sfera Bârlad, citim în Glasul Nostru 

nr. 20-22, 1932, sub semnătura G. Micu Delabăseşti despre 
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Povestitorul Virgil Caraivan (Ion N. Oprea, “În „Glasul 

Nostru”, Băsești-Fălciu, figură de jurnalist – Virgil Caraivan, 

alături de Sadoveanu și G. Tutoveanu, printre primii membri ai 

USR de la 1908, în 1932 un simplu țăran din comuna Șuletea. O 

publicație franceză din 1932 cita pe Virgil Caraivan drept unul 

din Marii scriitori ai Lumii...” - vânzând juncanul sau purcelul 

din curte – așa se scoteau revistele –„, p. 253-260; Publicat în 

„Luceafărul” din 26 iunie 2015).  

Într-o lume în care zilnic se tipăresc reviste în zeci de mii de 

exemplare vizând o multitudine de domenii, fiecare având 

grupuri ţintă de cititori ori categorii sociale, dar 

fiind...comercializate laolaltă, ne întrebăm din ce în ce mai 

mult: Care este influenţa şi rolul acestor reviste în viaţa 

societăţii, în formarea acesteia? Ce impact pot avea toate 

acestea asupra psihicului uman? Pozitiv ori negativ? Care sunt 

interesele? Care este direcţia? Conştientizăm efectele? Ni le 

asumăm? Cine verifică impactul publicaţiilor asupra unei 

societăţi din ce în ce mai bolnave, contaminată cu virusul 

distructiv al dezmăţului, al pornografiei, al unei lumi în care 

violenţa, drogurile, crima, sunt din ce în ce mai prezente, dar şi 

agresiv mediatizate?Pentru a reuşi să înţelegem cât de puţin 

personajele principale din acest  raport, emiţătorul şi receptorul, 

trebuie să fie foarte bine definite.  

Revistele, ziarele, presa, radioul, televiziunea, mass-media - în 

general, prin acţiuni şi activităţi specifice, pot fi cel mai bun 

formator.  Iaşi – Iunie -2015(Olguța Luncașu-Trifan, Iași, 

„Comunicare –Psihologie –Manipulare – Informare –Formare –

Dezinformare! Care ar tebui să fie influența și rolul revistelor în 

viața societății?”, p. 261-269). 

Întâmplări şi personaje se numeşte volumul lansat de Florin 

Lăzărescu, joi, 25 iunie 2015, la Librarium Palas din Iaşi, 

invitaţi fiind alături de  autor colegii săi Lucian Dan 

Teodorovici şi George Onofrei, un numeros public, cititor al 

tabletelor sale (Ion N. Oprea, “De la Librarium Pals-Iași,  Florin 

Lăzărescu  convinge – nu numai jurnalistul, ci și scriitorul este 

omul realităților zilnice… - Revistele, cartea oglindește 

realitatea?” -, p. 271-272; Publicat în “Luceafărul” din 27 iunie 

2015). 

Multe din revistele literare pun în pagină tot ce le cade la prima 

poştă, afectând limba română, poezia, ce numim literatură. 

“Rapsodia”, revistă de identitate culturală, patronată de Cercul 

militar Sibiu,  despre care Ion N. Oprea a  scris elogios în 

numărul  din 18 august 2014 în “Luceafărul”, dovedeşte că este 

într-o astfel de situaţie… În  numărul său 125 din mai 2015, p. 

40-41 şi-a redus grav exigenţa cu producţiile publicate. Ca în 

cazul  a ceea ce crede Vasile Rusu, autorul,  că, “Brâncoveanu”,  

ar fi poezie  de conţinut. Versuri la care, în replică, Ion 

Marcudin Huși, și dânsul membru al Cenaclului  “George 

Topârceanu” , Sibiu, 2002-2015,  îi răspunde domnului 

professor Vasile Rusu (Iunie 2015, Ion N. Oprea, “La Sibiu, 

talmeș-balmeș revuistic sau cum nu tebuie scrisă poezia”, p. 

273-274). 

La 4 iulie 2015, la Casa memorială „Romulus Cioflec” din 

Araci, comuna Vâlcele, judeţul Covasna, s-a desfăşurat 

evenimentul cultural-literar tradiţional, „La umbra nucului 

bătrân”, în organizarea Muzeului Naţional al Carpaţilor 

Răsăriteni din municipiul Sfântu Gheorghe în colaborare cu 

Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita. Manifestarea se 

încadrează în ceea ce ne-am obişnuit, - Zilele „Andrei Şaguna”, 

ediţia a XXIII-a, cu vizitarea, printre altele, a Casei marelui 

Romulus Cioflec, lansări şi prezentări de cărţi, spectacole 

teatrale, oaspete statornic fiind actriţa Camelia Paraschiv Katai, 

actriţă la Teatrul „Andrei Mureşan” din Sfântu Gheorghe, cu 

versuri din volumele „Surâsul dintr-o lacrimă” şi „Caligrafia 

iubirii”, întreaga manifestare fiind coordonată de prof, dr. 

Luminiţa Cornea, organizatoarea  întregului eveniment.  

“Caietele de la Araci” este o  publicaţie de literatură a Muzeului 

Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, redactor şef Luminiţa Cornea.  

Caietele de la Araci se caracterizează prin varietate tematică, 

discursuri lirice diverse, o sinteză atentă a evoluţiei literaturii 

române actuale despre trecut şi prezent Ion N. Oprea,„Revistele 

culturale formează oamenii?:În Harghita-Covasna-Vâlcele-

Araci, Casa memorială „Romulus Cioflec”, „La umbra nucului 

bătrân”, cu revista „Caietele de la Araci”, răscolitoare de 

istorie...Romanul „Vârtejul” a românului Cioflec, premiat de 

Academia Română,  tradus de maghiarul David Gyula, 

consătean...”, p. 275-278; Publicat în „Luceafărul” din 9 iulie 

2015). 

La 21 mai 2015, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia 

centenarului „Academiei bârlădene”, la Teatrul „Victor Ion 

Popa” din localitate, a avut loc lansarea volumului  „Covor  

basarabean” de D. Iov, cu 58 gravuri originale de Theodor 

Kiriakoff-Suruceanu, ediţie anastatică, alcătuită şi îngrijită, de 

Cătălin-Andrei Teodoru, membru al Academiei bârlădene, care 

pune în valoare, spre cinstea sa, a Editurii “Sfera”, Bârlad, dar 

şi a iniţiatorilor sărbătoririi, ceea ce a făcut odinioară, în 1943, 

Imprimeriile  grafice „Cartea Moldovei”, Iaşi. 

Cartea, structurată pe mai multe capitole – „Lacrimi pentru 

Basarabia”, „Icoane”, „Drum spre dreptate”, „Urme vechi”, 

„Linişte-n sbucium” – cu spusele din 1943 ale scriitorului I. Al. 

Brătescu-Voineşti în deschidere, o invitaţie la recitirea poeziilor, 

precum un   „minunat” dar dumnezeiesc dat  poeților aceștia 

reușesc ca din durerile, din sfâșierile lor sufletești să facă 

cântece pentru alții (Ion N. Oprea, „Centenarul „Academiei 

bârlădene”: Ediţie anastatică,  “Covor  basarabean”  de D. Iov 

cu gravurile originale  de Theodor Kiriakoff-Suruceanu, 

alcătuită şi îngrijită de Cătălin-Andrei Teodoru, Editura  “Sfera”, 

Bârlad, 2015.Dar cine este acest D. Iov? Ne răspund cititorii, 

mass-media!” –, p. 279-285; Publicat în „Luceafărul” din 1 iulie 

2015). 

 

 Paraschiva Humeniuc din “Mânăstirea Doamnei”, judeţul 

Botoşani,  scrie în revista Formula AS nr.1172, iunie 2015, 

dându-ne o adevărată lecţie de gazetărie, spunându-ne, ceea ce 

nu ştiu şi nu simt unii care trăiesc din scris, când trebuie 

îndestulată revista sau ziarul, să ştim ce vrem, să ne alegem cu 

grijă temele.  

„Aveţi o revistă luminoasă ca o zi de duminică.Ce  bine ar fi 

dacă în loc de atâtea publicaţii de pe tarabe, care îi zăpăcesc pe 

tineri cu lucruri şi îndemnuri nefireşti pentru vârsta lor, s-ar afla 

mai multe reviste instructive şi educative, ce-ţi încântă mintea şi 

sufletul”, scrie doamna în vârstă de 76 de ani(Ion N. Oprea, „O 

revistă luminoasă, lecție gazetărească de la o cititoare din 

județul Botoșani”, p.287-288; Publicat în „Luceafărul” din 9 

iulie 2015). 

          Prin inițiativa și bunăvoința prietenilor noștri, d-l Ion N. 

Oprea și d-na profesoară Ana Dumitrescu, au făcut ca în mod 

simbolic, doamna Adriana Andreiaș-Micu din București să 

poposească la Câmpulung-Moldovenesc, găzduită fiind cu 

multă plăcere în Muzeul etnografic al familiei Ioan și Didina 
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Grămadă, 2015, 2 iulie, de sărbătoarea domnitorului  Ștefan cel 

Mare și  Sfânt, 6 iulie 2015 (“Ioan Grămadă, Câmpulung-

Moldovenesc. Adriana Andreiaş-Micu, eroină în trei volume de 

memorialistică, scrise de Ion N. Oprea, are locul ei  să fie 

vizitată şi la Muzeul Etnografic “Ioan Grămadă” din 

Câmpulung-Moldovenesc; O expoziție omagială și adevărată 

poveste de viață și muncă”, p. 289-292). 

La Editura Aius Craiova, 2015, a fost publicată monografia 

“Ruginoasa –istorie, credinţă şi cultură”, de  Marian Malciu, 

autor şi a altor volume cu referire la Moldova, la Bucovina în 

special.Structurată pe mai multe capitole – explicaţii 

introductive ori cuvântul autorului, unde aflăm cum şi-a 

cunoscut o parte din eroii lucrării, virtual, mai întâi la un 

Cenaclu literar pe care îl conduce pe sticla televizorului, 

Confluenţe literare,  Ruginoasa,  Biserica parohiei Dumbrăviţa, 

Palatul Alexandru Ioan Cuza – istorie, activitate muzeistică şi 

culturală -, Centrul cultural Ruginoasa, istorie,etnografie, 

arheologie, Ruginoasa – cultură şi credinţă. Cartea se încheie cu 

un Album-foto, în culori, cu aspecte  judicios selecţionate. 

Volumul, 301 pagini, beneficiază de o prefaţă, autor prof. 

Gheorghiţa Durlan, postfaţa pr. prot. Pavel Postolachi, coperta- 

Mihaela Chiriţă, corector- prof. Petronela Angheluţă, cu un 

motto din părintele prof. Dumitru Stăniloaie în dialog cu poetul 

Ion Alexandru – 1988 (Ion N. Oprea,„Adevărata obârşie a 

poporului român: „Ruginoasa, istorie, credinţă şi cultură, 

monografie, scrisă de un oltean: Marian Malciu, Slatina-

Olt. În Dacopatia..., 2015, Humanitas, rătăcirile lui Dan 

Alexe nu ale românilor...”, p. 293-307). 

În 1989, infrastructura industrial situa România în primele zece 

țări din Europa. Întreaga economie națională a fost oferită pe 

tavă, fără nici o logică, știm noi cetăenii din vina cui, care se 

acoperă cu… declarația politică. Prima mare greșeală istorică a 

politicienilor, în urma cărora s-a dat startul la jaful național a 

fost restituirea “părților sociale” – o privatizare pe bani 

adevărați. A doua mare eroare a fost privatizarea “de masa”, 

fără proceduri și fără reguli de protecție a acționarilorminoritari, 

viitoarele certificate de acționar au fost cumpărate pe nimic. 

România s-a transformat  treptat într-un paradis al 

multinaționalelor care controlează industria, agricultura, 

transporturile, construcțiile, comerțul, sectorul financiar-bancar 

etc. și care își promovează reglementări legale de interes 

propriu. Românilor le-au rămas întreprinderile mici și mijlocii. 

Românii au astăzi libertatea să se ocupe de economia și 

afacerile de subzistență. Zi de zi, guvernele și clasa politică s-au 

ocupat numai de protejarea  așa-zișilor investitori strategici, 

prin scutirea de impozit pentru profitul reinvestit, și nu de 

promovarea facilităților destinate salariilor reinvestite. România 

poate să dispară din peisajul statelor din Europa, rămânând un 

simplu indicator geographic (Ion N. Oprea, “Jurnalele tac, 

vorbeşte o revistă de la marginea Ţării, “Lohanul” de la 

Huşi:Despre clasa politică terminatorul României 

moderne.Revista întreabă, prof.dr. Constantin Ciutacu –

Bucureşti, fost secretar de stat, director la Institutul de 

Economie al Academiei Române, răspunde, 1989-2014, un sfert 

de veac de corupţie şi jaf”, p. 309-314; Pentru conformitate, 

vedeți revista “Lohanul”, Huși, iunie 2015, p. 49-51). 

“Am fost să vizitez  Palatul Parlamentului sau Casa Poporului, 

cum i se mai spune. A meritat! Traseul turistic îi conduce pe 

turişti în şapte săli (din cele aproximativ 1000 câte are), câteva 

culoare şi holuri şi o secţiune de subsol. Chiar şi aşa, unele 

dintre spaţiile vizitate te impresionează!, îşi începe  Daniel 

Roxin din București descrierea. Evaluată astăzi la aproximativ 

3-5 miliarde de dolari, clădirea este făcută exclusiv  din 

materiale  româneşti – de la marmură şi lemn, la cristale şi 

covoare, manoperă… Măiestria execuției – decorațiunilor 

interioare și dimensiunile impresionante ale unor săli, fac din 

această clădire un obiectiv turistic foarte interesant. Conform 

statisticilor,  clădirea este vizitată de mai mulți turiști străini, 

decât români” (Ion N. Oprea, “Jurnalele tac, vorbește o revistă 

de la marginea Țării, “Lohanul”de la Huși: Dacă românii l-ar fi 

ascultat  pe Petre Roman, Parlamentul României nu ar fi avut 

unde-și ține ședințele…”, p.315-317; Pentru conformitate, 

vedeți și revista “Lohanul” de la Huși, iunie 2015, p. 65). 

Sfaturile cu înfiinţarea IMM-urilor în România au venit de la 

partenerii noştri europeni, în compensarea punerii cu docilitate 

pe chituci a marii industrii, a trecerii pe şomaj şi sărăcie a 

muncitorilor, roirea lor în occident, după altfel de pâine...Acum 

a venit la rând altă operaţiune, radierea şi a IMM-urilor, despre 

care scrie Diana Zaharia tot în “Lohanul”-Huşi, p. 60, 

dezvăluind mecanismul. Conform unei modificări propuse în 

Codul de procedură fiscală, explică ea, după închiderea 

dezbaterii publice asupra proiectului de lege, şi făcută publică 

abia după aprobarea în guvern, contabilii, auditorii şi 

consultanţii fiscali, experţii contabili, chiar şi avocaţii, dar şi 

alte categorii vor fi obligaţi să transmită Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală -ANAF-, zilnic, „operaţiunile în lei sau în 

valută despre care au luat cunoştinţă cu ocazia desfăşurării 

activităţii, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 

5000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau 

mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele”. 

Un documentar despre Sistemul Naţional de Irigaţii şi modul 

cum a fost lăsat în paragină, ba chiar distrus, sub ochii tuturor 

miniştrilor care au condus agricultura în România după 

1989,scrie Eduard Pascu, în revista „Lohanul”-Huşi, furnizând 

date lămuritoare asupra a ce s-a întâmplat  cu aceste construcţii 

realizate prin îndatorarea la Banca Mondială şi la plata cărora 

români au trudit plătind atâţia ani din propriile buzunare, aflate 

în exploatarea şi în proprietatea Agenţiei Naţionale de 

Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), cu rol de irigat, de combatere a 

inundaţiilor, de desecare, de combatere a eroziunii solului, 

întocmit pe baza unor acţiuni de control ale Curţii de Conturi şi  

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).(Ion N. 

Oprea,„Jurnalele tac, vorbeşte o revistă de la marginea Ţării, 

„Lohanul” de la Huşi: „Cum s-a ales praful de Sistemul 

Naţional de Irigaţii din România”, p. 321-323). 

În paginile acestei cărți, cititorul poate întâlni (și reține) o 

mulțime de sfaturi, unele de prietenesc îndemn, pe care nu 

trebuie să le considere  ca fiind niște dădăceli. Ele izvorăsc în 

egală măsură din buna intenție și are ca țintă ceea ce noi toți ne 

dorim. Presa românească – scrisă, vorbită, văzută; cotidiană sau 

periodică; literară sau doar informativă – se află în fața unei 

importante hotărâri: ieșirea din mediocritate. Puterea despre 

care se spune că o are în societate să fie una asumată și onorată 

prin talent, prin demnitate, prin respect, prin spus de substanță 

și de frumusețe (prof. Vasile Filip, Iași, “În loc de postfață. 

Perpetua îndeletnicire”, 4 august 2015, p. 325-326). 
 

*Ion N. Oprea, „Revistele? Luminoase, instructive și educative...”, Editura PIM, 

Iași, 394 p., 2015.  
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Katy Șerban – duh alb topit de Flăcări 

târzii, străfulgerare lirică în universuri 

metafizice Dincolo de profan… 

 
Ioan Gligor STOPIŢA – Sibiu 

 
         Cu sufletul bolnav de poezie, Katy Șerban, prin aceste 

două volume, ne propune perlele ei extrase de îngeri fără de 

umbre, din miezuri de carbon pur al flăcărilor macilor 

însângerați și din laptele sânilor imaculați ai crinilor princiari, în 

cuvinte vindecătoare, fără de vârstă și, sper, fără de moarte. Are 

zâmbetul unei palide fericiri, în versuri vibrând luminos, pe 

harpa târzie din strigătul iubirii, delirând în minunate ecouri 

poetice. Poeta nu-i altceva decât plăsmuire sufletească, duh alb 

topit de „Flăcări târzii”, străfulgerare lirică în universuri 

metafizice  „Dincolo de profan”. Între naștere și moarte, dincolo 

de deșertăciunea materială, pretinde o loialitate durabilă lângă 

grădina înflorită a sufletului ei, înfrunzind și desfrunzind 

gânduri oxigenate de inefabil poetic. Știe că numai așa ne 

alungăm tristețile, împingem boala și moartea cât mai mult 

putem în timp și ne ridicăm  pe un palier cu aer pur din înaltul 

zidit cu spirit. Când inima bate de-tot-de-frumos și înțelegerea 

existenței e chatarsisul poetic din uimirile transfigurate ale 

visului, atunci logosurile însângerate de cântecul iubirii ucid 

spaimele, alungă demonii frustrărilor cotidiene și cheamă zeii 

zbuciumați în frumusețe să o scoată din starea de tranchilitate a 

unui absurd înnoptat.  

Katy Șerban ne uimește, încă o dată, prin prolificitatea creațiilor 

sale poetice. Scrie la fel cum respiră, în funcție de starea sa 

psihică, de zbuciumul său afectiv, în ideații de reconciliere  

sufletească și sentimentală. Scrisul a devenit introspecție 

neîntreruptă în universul zbuciumat din haosul vieții cotidiene, 

dezlănțuire a sentimentelor într-o imagistică pulsatoare după 

cârtițele luminii din labirinturi câptușite cu metafore. Versul, ca 

și viața sa, trece prin furtuni și alcalmie, prin ridicare în zbor și 

prăbușiri în triste efluvii de coșmar. Nu cedează niciodată.O ia 

de la capăt urcând bolovanii de negură și coșmar în vârfuri 

luminate de trăsnetele însângerate din cântecul fără de moarte.  

Emoția sa poetică poartă gena sublimului, fără nici o urmă de 

vulgaritate, suprapunându-se peste o duioșie exersată subtil și 

distinct. 

 Chiar dacă a trecut de ceva timp de o jumătate de secol, este  

încă o poetă cu suflet de copil îmbrăcat în lumini purificatoare, 

cu un zâmbet de palidă fericire , gata să îngenuncheze lângă 

abisuri albastre și să se facă punte albă de lumină pentru cei în 

dificultate. Ghidată de mecanismul sensibil și duios, specific 

femeilor deosebite, devine ea însuși metaforă, iradiind minunat 

până în ultima concrețiune a umanului, din cosmicul construit 

din verigi de iubire.  Știe că nu poți deveni un bijutier al 

Cuvântului fără o muncă literară asiduuă, fără un reflex de 

subtilitate și spontanietate în care talentul ideatic și cel literar 

fuzionează în interiorul unui câmp polisemantic.  Volumul 

„Flăcări târzii” vine să spulbere povara nemărturisirii mai grea 

decât moartea,  dorind din tot sufletul să comunice din trăirile 

sale mai vechi și actuale cu ființe dormice să o înțeleagă. Și nu e 

ușor acest lucru. Trebuie să intrăm în mecanismul gândului ei 

frământat de duhul cuvântului transfigurat de spasmul fluturilor 

în zbor pe rugul aprins al inimii. 

 Urmărită de trecutul  numai de ea știut, cu nămolurile 

slăbiciunilor omenești în sânge, scoate din sertarele gândului, 

selectiv, trăiri modelate pe un prezent mistificat.  Când vrea să 

mascheze bucuria trăirilor intense recurge la inginerii textualiste 

hrănindu-ne cu melancolii vrăjite. Sau, chemă în ajutor pe 

Dumnezeu, îngerii și sfinții, ne învăluie în valuri de lumină într-

o trăire ce nu ține de biologic, ci de mentalitatea impusă voit, 

specifică ființelor lovite de soartă. Așa s-au diferențiat versurile 

din volumul „Dincolo de profan”, în care primează credința, de 

celelalte scrise cu sufletul poetului veșnic îndrăgostit, ancorat în 

teluricul omenesc, ce caută urcușul prin iubire spre iluminare 

spirituală și înviere în uimire prinse în volumul „Flăcări târzii.  

 Are trup din fildeș, piatră sau granit, rostogolit prin luturile 

vremii, gata să primească duhul însuflețitor al poeziei. A venit, 

ascultându-și bătăile inimii, pe firul nevăzut al melodiilor 

orfeice,  într-un amurg de convertire a sufletului în extaz 

sufletesc, dătător de o nouă viață. Avea doar o aripă și un gând 

semiînaripat de a cunoaște esențele zborului. Conturul ei de 

fildeș ar fi vrut să fie atins doar de o mână  pigmalionică, 

dăltuitoare în Cuvânt, respirarea lui să-i incendieze sângele 

înghețat de frica nemuririi din începuturile cântecului sublim. 

Poate că a fost doar o  Galatee în căutarea unui șlefuitor care 

prin iubire să-i de-a o nouă viață . Pentru ca prin iubire, la 

rândul ei, să poată fi slobozită în cuvintele înmieresmate ale 

poetului veșnic îndrăgostit din cărțile ce vor fi pașaportul 

omului liber în timp și spațiu. 

 

 

PĂDURENI 

- VATRĂ DE ISTORIE ŞI CULTURĂ  

– 
 

Olguţa LUNCAŞU – TRIFAN  – Iaşi 

 

Oamenii sunt călători. Oamenii sunt dornici să 

cunoască. Şi tu îţi doreşti asta! – România - Ţinutul 

Moldovenesc, tresar! Te aşteaptă să o cunoşti. Voi încerca, pe 

această cale, să te ajut. Nu ştiu cât de bine voi reuşi, dar, cu 

siguranţă, îţi voi stârni curiozitatea!  

Viaţa în braţele naturii, viaţa tradiţională, viaţa în sânul 

satului românesc, acolo unde veşnicia-şi ţine braţele deschise 

să-şi alăpteze pruncii, poate fi văzută numai aici. Pentru că 

acolo s-a născut şi ea. La sat. Aşa cum bine a spus  Lucian 

Blaga, poet, dramaturg şi filozof român  (1895-1961): 

„Veşnicia s-a născut la sat!”  

Iată-ne porniţi la drum! 

Undeva, în partea de est a ţării şi sud-estul Podişului 

Central Moldovenesc, în partea de nord-est a judeţului Vaslui, 

se află Depresiunea Huşi. Părăsind această depresiune prin 

partea de sud, urcăm printre viile ce sunt parte integrantă din 

minunatele Podgorii ale Huşului, renumite în întreaga lume 

pentru vinurile din diferite soiuri (Zghihară, Busuioacă, 

Aligotte, Cabernet şi altele).  

Pe serpentinele înguste, într-o caldă-mbrăţişare cu 

adierea uşoară a vântului, înaintăm spre pădurea de stejar şi tei 

ce se întinde de-a lungul şoselei, pe partea stângă a acesteia, 
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care ne binecuvântează cu răcoare, dar şi cu triluri şi strigăte ce 

se pierd în ecoul pădurii precum nişte doine de jale sau, 

dimpotrivă, ode ale bucuriei. Sunt păsări şi animale ce fac parte 

din fauna bogată a zonei. 

Ferice de cel ce se trezeşte în mijlocul acestor 

minunăţii!  

Un indicator ne anunţă intrarea pe teritoriul comunei 

Pădureni. 

Nu departe de aici, drumul se ramifică. Pe 

acostamentul din dreapta, un panou  elegant lucrat, dar cu 

motive preluate din letopiseţele Moldovei, ne prezintă harta 

comunei şi ne informează cu privire la toate localităţile ce intră 

în componenţa acesteia, oferind călătorului date referitoare la 

vechimea atestată documentar, a fiecăreia dintre ele, precum şi 

alte informaţii. Astfel, aflăm lucruri foarte importante, precum 

urmează: 

Cu o suprafaţă de 8872 Ha (87,85 Km²), comuna 

Pădureni are în componenţă un număr de şapte sate, care sunt 

răsfirate asemenea unui evantai de dealuri şi văi acoperite cu 

vii, livezi şi păduri… Sunt sate cu mare vechime istorică, 

atestate a fi locuite încă din neolitic (mileniul III, înainte de 

Hristos), fiecare localitate în parte având o aură legendară 

oglindită în chiar denumirea sa, după cum se poate observa în 

cele ce urmează:  

Pădureni - localitatea reşedinţă de comună, este situat 

pe un teritoriu cu urme de locuire omenească încă din perioada 

neoliticului (Cultura Cucuteni), dar abia din Epoca Feudală apar 

date importante în actele domneşti, cu ajutorul cărora unii 

intelectuali ai vremii au încercat să schiţeze mici monografii cu 

caracter istoric. Potrivit acestora, satele care se află astăzi pe 

teritoriul comunei Pădureni sunt sate vechi, care în mare parte 

existau încă de la mijlocul secolului XV-lea. În consemnările 

oficiale ale vremii, încă din perioada domniei lui Ştefan cel 

Mare, aceste sate apar menţionate cu dese schimbări de nume. 

Sunt nume împrumutate, fie de la numele sau poreclele unor 

moşieri importanţi din zonă, fie de la diverse întâmplări 

cotidiene.  

1. Pădureni - este fostul sat Cîrligaţi, datând din anul 

1489, din timpul domniei lui Ştefan cel Mare, geneza numelui 

provenind de la „cârligătura” (răsturnarea) caleştii Voievodului 

pe aceste locuri. Schimbarea numelor localităţilor a avut loc 

prin Decretul nr. 799 din 17 decembrie 1964, măsură prin care 

s-au schimbat denumirile a numeroase comune şi sate din 

România, deoarece acestea erau considerate nepotrivite noilor 

realităţi socio-economice din România comunistă.  

2. Văleni - fostul sat Şchiopeni, este poziţionat 

geografic la sud-vest de satul Pădureni, pe valea pârâului 

Şchiopeni, urmele de locuire omenească datând din epoca 

neoliticului, Cultura Cucuteni. Este atestat sub numele de 

Făurei în anul 1448. Îşi trage numele de la Ilie Şchiopul fiul lui 

Berehoi, stăpânul siliştii respective. 

3. Leoşti - cu atestare documentar-istorică în anul 

1502, este poziţionat geografic în sud-vestul comunei Pădureni, 

spre izvoarele pârâului Cotroceni. Geneza numelui său se trage 

de la  Leao, unul din cei doi fraţi ( Leao şi Petru) cumpărători ai 

moşiei de la Nastea Oană şi nepoata ei Marina Huşului. 

4. Davideşti – atestat documentar ca fiind aşezare 

umană în 1640, îşi trage numele de la stăpânul locului, David, 

căsătorit cu nepoata vornicului Oană. Este poziţionat geografic 

acolo unde pârâul Cotroceni îşi varsă „poveştile” în albia 

pârâului Cârligaţi, afluent pe dreapta a pârâului Sărata. 

5. Căpoteşti - situat pe valea pârâului Buzeşti - afluent 

pe dreapta pârâului Sărata, este atestat documentar prin 

înscrisuri vechi ce-l menţionează la anul 1555. Îşi poartă 

numele, încă de atunci, după stăpânul locurilor, în acea vreme, 

Carcalechi Capotescu, logofăt la Curtea domnească din Huşi, pe 

timpul lui Alexandru Lăpuşneanu. 

6. Ivăneşti - este poziţionat geografic pe  valea 

pârâului Sărata, pe o parte şi cealaltă a acestuia, între două 

dealuri. Pe coama dealului din dreapta (vest) tronează o clădire 

mare,  impetuoasă, fost conac boieresc ce a aparţinut boierului 

Jean Atanasiu (azi Mircescu). Clădirea conacului este realizată 

pe fundaţii şi zidărie din cărămidă, construcţia datând din 1912. 

Urmează a intra într-un proces de renovare şi restaurare, având 

valoare de monument istoric, declarat ca atare. Faţada a fost 

realizată în stil neoromânesc, bogat ornamentată cu solbancuri 

din piatră, ancadramente la ferestre şi uşi, brâuri ornamentale cu 

denticuli sub cornişe. Prin construcţie, i s-au asigurat 

dimensiuni mari pentru acele vremuri: suprafaţa parterului - 565 

mp, suprafaţa etajului - 558 mp, beci/cramă din cărămidă - 90 

mp, iar curtea având 15.700 mp. 

În consemnările timpului, se menţionează anul 1686, 

ca vechime a aşezării omeneşti,   iar satul s-ar fi numit 

Vlădiceni şi apoi Buburuzeni. Actualul nume, Ivăneşti, ar 

veni de la numele lui Ivan, fiul lui Ştefan Buburuz şi al Dolcăi, 

nepoata vornicului Oană. 

7. Rusca - este situat la nord-vest de satul Pădureni, 

sub poalele pădurii, pe un teritoriu cu urme de locuire 

omenească încă din epoca fierului, perioada Hallstatt. Apar 

consemnări  din anul 1711, în care se face trimitere la mitul 

creării satului de către grupurile de oşteni ruşi şi moldoveni 

retraşi după înfrângerile de la Sărata – Stănileşti, în anul 1711. 

Acelaşi panou ne prezintă mari personalităţi ale culturii 

şi ştiinţei româneşti, cunoscuţi şi recunoscuţi atât în ţară cât şi 

peste hotare, care au răsărit din sufletul acestor plaiuri, a acestei 

comune, purtându-şi obârşia cu mândrie, dar pe care, călătorule, 

îţi voi lăsa plăcerea de a-i descoperi la ei acasă, acolo unde, 

cândva, şi-au avut rădăcinile, acolo unde li se păstrează numele. 

 

Cu sufletul încărcat de istorie, aluneci spre vatra 

comunei Pădureni, curios şi plin de emoţii, întâmpinat de două 

indicatoare de localitate. Unul este tradiţional, sculptat în lemn 

cu stema localităţii si numele, iar celălalt este modern şi, 

dedesubt, este însoţit de unul mai mic, pe care citeşti: Comună 

înfrăţită cu Merdrignac (Franţa). Ce o vrea să spună? Unde ai 

nimerit? 

Să fie România ţara tuturor posibilităţilor? Te întrebi 

ce vei mai găsi? „Ai răbdare, călătorule!”..., îţi spun... „Încă nu 

ai văzut nimic!” 

Intrând în localitate, natura îţi pune stăpânire pe trup. 

Undeva, pe partea stângă a drumului, o coloană de sălcii 

pletoase îţi oferă o imagine de basm. Vibrează de vrajă încă 

nedezlegată. În dosul lor zăreşti un teren de fotbal frumos 

amenajat, înconjurat de bănci, linişte şi răcoare. Cum o fi oare, 

atunci, când echipa comunei, ”Autorom”, joacă acasă? Iată, 

minunile încep să ni se dezvăluie atunci când ajungem la o 

intersecţie, care ne indică, înscrise pe un indicator, în partea 

stângă, următoarele locaţii: Primărie, Poliţie, Bibliotecă, Centru 
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cultural, iar ceva mai jos: Piscină, Parcare, Sala Armonia, 

Grădina Amintirilor. 

Coborând puţin, aproximativ 70-100 m, nu-ţi simţi nici 

paşii, gesturile nu-ţi mai par ale tale, iar respiraţia ţi se opreşte 

la jumătatea drumului, neştiind ce se întâmplă...   

Pe partea stângă, te întâmpină Centrul cultural. Aici, 

intră ori ies tineri îmbrăcaţi frumos, în costume populare cu 

motive florale, artistice. Ceva mai la vale, pe partea dreaptă, te 

întâmpină o mică adunare de oameni, ce par a avea ceva pe 

braţe. Aici, călătorule, îţi va sta în întâmpinare „Sufletul 

comunei Pădureni” - primarul comunei, domnul Temistocle 

Diaconu. Este un om între două vârste, cu privire de copil, cu 

vocea caldă, de o modestie desăvârşită, dar, şi de o hotărâre 

asemenea. Cum, altfel, ar fi reuşit să conducă destinele acestei 

comune încă din anul 1990 şi până în prezent?  

Ei bine, domnul Temistocle Diaconu, învăţător de 

profesie, este fondatorul şi coordonatorul Ansamblului Folcloric 

„Stejărelul” (despre care vei afla mai multe, ceva mai târziu). 

Este îmbrăcat în costum popular, având drapelul conferit de 

funcţia de primar în verticală pe piept, însoţit de două tinere, de 

asemenea îmbrăcate în costume populare, cu ştergare frumos 

lucrate, tradiţional, în casă. Te va întâmpina, după cum este 

obiceiul în partea locului, cu pâine, sare şi băuturi tradiţionale 

locale. Un vin şi o ţuică bună. Tăria-ţi înmoaie picioarele, dar şi 

inima, iar vinul..., vinul îţi va aduce lumină în suflet, emoţie, 

dragoste de pământul pe care-l calci, prietenie şi iubire pentru 

oamenii locurilor. Vei asculta muzica sufletului lor, generatoare 

de satisfacţie şi speranţă... 

Şi, uite-aşa, purcedem la drum într-un tur al comunei, 

trecând prin zona de agrement amenajată în stil rustic numită 

„Grădina Amintirilor”, rai al vieţii trecute, al părinţilor, al 

bunicilor, al străbunicilor noştri, amintindu-ne, construind 

imagini cu acele atelaje şi ei. Da, înaintaşii noştri plecau, fiecare 

după trebuinţele şi nevoile lor, cu carul pe roţi din obadă şi tras 

de boi, cu sania trasă tot de boi în ierni viforoase, iar când 

ajungeau cu greu acasă, mulţumeau lui Dumnezeu că au scăpat 

neatinşi de foamea şi furia lupilor, care umblau în haite pe 

dealurile comunei, atacându-le animalele. Mai vedem fântâna 

cu cumpănă, ce le potolea setea în veri arzătoare, aşezată-n 

răscruce de drumuri şi despre care s-au creat multe legende, 

dar... dacă v-aş spune tot..., v-aş răpi toată plăcerea născută din 

descoperirea altor lucruri, deosebit de interesante, la faţa 

locului!  

Oricum, nici casa bunicilor să nu vă scape! Aici veţi 

simţi şi trăi viaţa părinţilor, bunicilor şi a copiilor, în imagini. 

Veţi lua contact cu multe dintre obiceiurile şi îndeletnicirile lor 

şi ale noastre, înţelegându-le, veţi descoperi uneltele lor de 

lucru, astfel că un complet şi bogat evantai de tradiţii vi se va 

deschide-n faţa ochilor, bucurându-vă sufletul şi privirea. 

Şi, cum de lângă mame ori bunici, din casa 

părintească, de la gura sobei, aşa şi de aici, nu-ţi vine să mai 

pleci..., parcă nici ţie, călătorule, nu ţi-ar veni, dacă nu ar ajunge 

la tine mirosul îmbietor de sarmale fierte-n oală de lut, ce ţi se 

topesc în gură fără a le vedea măcar, stârnite şi de acea ţuică cu 

care-ai fost întâmpinat! 

Şi, cum românul, în speţă - moldoveanul, nu se 

dezminte atunci când este vorba de ospitalitate, nici domnul 

Temistocle Diaconu, întâiul gospodar al comunei, nu este mai 

prejos, domnia sa fiind un exemplu de omenie, de  bună gazdă 

şi de foarte bun partener în dialog. Aşezat fi-vei la masă, la loc 

de cinste, în acordurile „Stejărelului”, ameţit din îndestulare cu 

feluri de mâncare  tradiţională, care mai de care mai îmbietoare, 

stropite cu vinuri de regiune, îndulcite la urmă cu plăcinte 

„poale-n brâu” sau cu „învârtita moldovenească”, în gură să se 

topească. Să-mi spui tu mie, călătorule, de mi te mai poţi ridica 

de pe scaun ori ba...! 

Eu zic..., că da. Pentru că abia aştepţi să vizitezi şi alte 

obiective, dar, cel puţin acum, că burta-ţi este plină şi te mişti 

ceva mai greu, ai vrea sa intri undeva..., unde, doar ochiul mai 

poate lucra. Aşa că, iubite călător, vom merge la Centrul 

cultural, în sala de poveste, acolo unde bunul gospodar ne-a 

pregătit o cameră cu zestre. Şi nu-i cum tu te-ai aştepta, doar din 

comuna sa. Aici, e zestrea-ntregului popor, pe regiuni cu grijă 

etalată, de vajnicul rapsod în lume-ntreagă prezentată cu 

mândrie şi onoare, drag şi dor! 

„Satul cu hore şi viori”- aşa este descrisă comuna 

Pădureni, în presa naţională. 

În anul 1973, la iniţiativa învăţătorului de atunci - 

primarul de azi al comunei, domnul Temistocle Diaconu, în 

dorinţa realizării unui vis, a unei pasiuni din copilărie, când, 

după cum spune domnia sa, cu glasul sugrumat de emoţie, (în 

momente de nostalgie şi sinceritate): „Copil sărac, fiind, 

dorindu-mi, dar nepermiţându-mi luxul de a-mi cumpăra sau 

învăţa să cânt la anumite instrumente, mă ţineam după 

muzicanţii vremii prin sate şi mă uitam hipnotizat la aceştia, 

învăţând astfel de la ei, fiind nevoit a fi auto-didact. Mi-am 

promis şi încerc şi astăzi să învăţ şi să ajut orice copil care are 

talent şi dorinţa de a învăţa  să cânte”. 

Astfel a luat fiinţă Ansamblul „Stejărelul”. 

Prima participare a micilor artişti la un festival 

adevărat, în anul 1975, a fost la „Scoica de aur”- Constanţa, 

unde au câştigat şi primele premii. Doi ani mai târziu, la acelaşi 

festival, au câştigat marele trofeu. Au urmat turnee în Republica 

Moldova (1977), la Festivalul de la Liège, Belgia - Marele 

premiu( 1979),  la Festivalul Internaţional de la Nice, Franţa, 

spectacole susţinute la München, Germania, la Festivalul de la 

Kielce, Polonia ( 1985), participarea la Festivalul Internaţional 

de folclor din Instambul, Turcia (1989), deplasări în fiecare an 

în Belgia şi Franţa (1990/2000), participarea la Festivalul 

Internaţional de folclor „Hora” de la Muzeul Satului - alături 

de formaţii din Italia, Thailanda (1997) şi la Festivalul 

Internaţional de folclor de la Pizen, Cehia (1998). Spectacole 

de excepţie au avut loc şi la : Bons Villiers, în cadrul 

Festivalului Mondial de Folclor Saint-Ghislain şi în cadrul 

Festivalului Internaţional de folclor de la Carignan. Totul a 

culminat cu participarea, în 1999, în Festivalul  „La Fête de 

Vignerons” Vevey, Elveţia, o sărbătoare care are loc o dată la 

25 de ani, cei de la Ansamblul „Stejărelul”, din Pădureni fiind 

singurii străini invitaţi aici. Prin trudă şi talent, atent îndrumat 

şi educat, Ansambulul „Stăjerelul” se bucură de un palmares 

impresionant de premii, trofee, diplome, toate reprezentând 

rodul muncii a cinci generaţii, vreme de 40 de ani. 

Din camera de zestre, trecând în camera trofeelor, vei 

putea să te plimbi cu gândul prin toate aceste locuri, pe unde 

peste două sute dintre fiii comunei, instrumentişti, solişti şi 

dansatori de-a lungul timpului, au dus în ţară şi peste hotare, 

cu mândrie, numele, tradiţiile şi folclorul acestor meleaguri, 

aducând cu ei aceste trofee drept mărturie. Te vei gândi, atunci, 

dragă călătorule venit de departe, din lumea ta, cât de fericiţi 

ar fi ai tăi sa vadă şi să cunoască, într-un fel sau altul, la tine 
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acasă, sau aici, la ei acasă, aceste minuni ale timpului, bine 

conservate şi binecuvântate cu har şi bucurie de la Dumnezeu. 

Vei afla, de asemenea, că în comuna Pădureni se 

găsesc opt biserici. Fiecare dintre acestea poartă o poveste sau 

pagini încărcate de istorie, unele chiar cutremurătoare. 

Lăcaşuri de cult pe care, probabil, îţi vei dori să le vizitezi. 

Vei afla că înfrăţirea comunei Pădureni cu cele două 

comune din Merdrignac - Franţa, LesBons Villers – Belgia 

precum şi Asociaţia de Solidaritate a viticultorilor "Pădureni-

Don Saint Martin" Vevey - Elveţia a deschis locuitorilor noştri 

orizontul către lumea occidentală, către civilizaţie, către o altă 

viziune despre viaţă şi un alt mod de a trăi. I-a determinat pe 

oamenii acestor locuri să îşi dorească un progres real şi, mai 

mult, să demonstreze că se poate. 

Iată cum ceea ce, cu ani în urmă, la primele vizite în 

Occident, pentru învăţătorul de  numai 23 de ani, care preluase 

conducerea Centrului Cultural al comunei, era doar un vis 

îndepărtat, de neatins, astăzi, pentru acelaşi om, Primarul 

Temistocle Diaconu, dar şi pentru cei pe care-i îndrumă, cu 

grijă, construindu-le destine, este o stare reală de normalitate. 

Există o multitudine de proiecte realizate, zi de zi, prin forţe 

proprii, prin atragere de fonduri, prin sprijin extern de la 

localităţile cu care sunt în relaţii de înfrăţire şi cu care se 

vizitează în fiecare an. Cazarea, în tot timpul acestor vizite, are 

loc în gospodăriile familiilor, ceea ce înseamnă o modalitate 

extraordinară de consolidare a relaţiilor de prietenie, oaspeţii 

având astfel posibilitatea, nu doar de a lega prietenii, ci, mai 

ales, de a cunoaşte cultura, obiceiurile şi deprinderile 

localnicilor. 

Şi tu vei avea această posibilitate, călătorule, de vei 

dori să simţi ospitalitatea pădurenilor, pentru că domnul 

Primar Temistocle Diaconu are o vorbă: „Dragi oaspeţi, aţi 

venit la Pădureni, nu în pădure, îngăduiţi-ne, vă rog, să vă 

demonstrăm asta!” De aici..., nu îţi mai povestesc ce 

urmează..., vei afla singur, de vei fi curios! 

Vei mai putea vizita, de asemenea, parcul din centrul 

comunei, care este descris de către vizitatori ca fiind inedit şi 

încântător. Acesta găzduieşte replici ale celebrelor lucrări ale 

lui Brâncuşi (realizate la scară redusă): „ Coloana infinitului” 

şi „Masa tăcerii”. 

Unul din aspectele importante este buna gospodărire. 

Tot ce reprezintă element de mobilier în spaţiul public al 

comunei şi în şcoală, este construit în atelierul primăriei. 

„Vai câte mai sunt de făcut!” - aceasta va fi replica pe 

care, la orice încercare de a-l felicita pe primarul comunei 

Pădureni, o vei primi ca răspuns în secunda următoare. Vei 

afla astfel, printr-o enumerare de proiecte rostite, de această 

dată cu însufleţire, cu siguranţa unui om care ştie exact ce 

doreşte, renunţând la modestie şi la timiditatea celui lăudat, 

ceea ce urmează să facă: Sat de vacanţă în comuna Pădureni; 

Reabilitarea Bibliotecii Comunale - prin aducerea acesteia la 

standarde europene, bibliotecă ce deţine aproape 20.000 de 

exemplare -  fond de carte în momentul de faţă; Dotarea şi 

reabilitarea unităţilor educaţionale de pe raza comunei; 

Înfiinţarea unui centru pentru persoane vârstnice la Văleni; 

Infrastructură;  Alimentare cu apă, canalizare şi… lista 

proiectelor continuă. Sunt foarte multe şi, cu siguranţă, de vei 

reveni la Pădureni, drag călător, vei fi uimit să vezi că în 

fiecare an o parte din ele, treptat, vor fi realizate. Voinţa 

deosebită a Primarului Temistocle Diaconu, a cosilierilor 

comunali şi, fireşte, capacitatea localnicilor de a crede şi de a 

se mobiliza în jurul acestora, le dă forţa de a răzbi, de a-şi 

transforma visele în realitate. 

De vei dori, dragă călătorule, vei putea face un popas 

pentru a te răcori la piscina din centrul comunei. Este o locaţie 

de agrement modernă, motiv de mândrie în zonă, aici venind, 

vara, persoane din toată zona, ba chiar de la oraş. 

La Pădureni ai ocazia, de-a lungul anului, să participi 

în mod direct la diferite evenimente organizate constant, cum ar 

fi: Festivalul anual „Hora” – prima Duminică din Septembrie; 

Ziua Înţelepciunii – prima Duminică din Octombrie; Târgul 

producătorilor agricoli – 15 August; Sărbătoarea satului 

Rusca, „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” – 29 

August, dar şi Ziua Femeii – 8 Martie şi chiar Revelionul – 31 

Decembrie, care se organizează în spiritul obiceiurilor 

tradiţionale, într-un cadru festiv, la sala „Armonia”. 

Seara, participi la un minunat spectacol de muzică 

populară, la Grădina de vară, în aer liber, având posibilitatea 

de a simţi pe viu, virtuozitatea Ansamblului „Stejărelul” şi de a 

înţelege de ce au fost atât de apreciaţi şi iubiţi oriunde au mers. 

Îţi vei dori să-i vezi şi la tine acasă! 

Soarele coboară spre apus strecurându-şi razele, 

jucăuş printre crengile copacilor, iar liniştea coboară peste 

comună. Simţi o oboseală plăcută, o moleşeală fizică, însă 

psihicul tău, extrem de relaxat, hoinăreşte printre amintirile 

acestei zile petrecută la Pădureni, ordonându-le, clasificându-

le de teamă să nu uite, să nu piardă nimic. 

Adormi uşor, cu speranţa şi cu promisiunea că nimeni 

şi nimic, niciodată, nu te va putea opri să mai trăieşti, măcar 

odată, această experienţă, o revenire-n locul în care s-a născut 

Ea - Veşnicia. La Pădureni…  

Iar eu, noi, îţi spunem: Te aşteptăm cu prietenie, călătorule! 

 

 

Aşteptăm răsăritul 

 

                                        Nicolae Vălăreanu SÂRBU – Sibiu 

            Noaptea când cerul se urca pe umerii stelelor, lumina se 

desfăşura din candelabrele tăcerii, copacii îmbrăcau haine 

regeşti şi se rânduiau în ritualul templierilor soarelui căutând cu 

ochii comorile ascunse sub râuri de argint unde flăcările jucau 

deasupra apelor  repezi care mâncau din maluri de smarald,  

căzute în râpele  abrupte de rubin obosit. Păsări cu penaj pestriţ 

de culori vii purtau în cioc inelele timpului spiralat peste 

verdele crud acoperit de mărgăritarul de rouă al zorilor 

despletite peste frunzele şi florile încă netrezite din somnul 

ţesut, sub pleoapele zeilor căzuţi la datorie. Liniştea pusă la 

uscat se rodea pe sine şi se destrăma muşcată de viespile dintr-

un roi înroşit, ce nu îmbrăţişa odihna şi se revărsa peste 

marginile răcoroase  în mătasea sângelui celui care scrie poeme.      

La picioarele unei coloane fără sfârşit şi-au strâns aspiraţiile şi 

dorinţele sufletele unor veacuri care urcau şi coborau prin 

nobleţea omului de rând pe care nimeni nu l-a lăsat să vadă cum 
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este lumina clară şi adevărată. S-a avut întotdeauna un scop 

nerostit, de a învolbura o mare fără corăbii, de a transforma raţia 

de libertate într-o fărâmă de pâine totdeauna dorită, niciodată 

destulă pentru foamea moştenită. Îmi vine să cred că şi cu 

viscole şi furtuni deasupra capului tot am fi răzbit mai mult 

decât cu nişte legi nedrepte care ne lovesc în fibra trupului şi 

fluierul picioarelor încât am devenit o turmă fără păstori ori cu 

păstori mai temuţi decât lupii. Nu se poate inventa nimic care să 

înalţe spiritul, simfonia pe care o ascultăm este cântată pe note 

amare iar crezul a îmbătrînit în speranţă. Şcoala în mare parte 

analfabetă scoate spirite golite de ideal iar cele care şi-au 

construit unul,  nu este realizabil în ţara lor.  Am luat forma 

paşilor de slugă de care ne îndepărtasem dar nu prea mult. 

Acum după ce am pierdut rezultatul muncii unei generaţii, 

alergăm şi de cele mai multe ori rătăcim pe drumuri cu fântâni 

otrăvite, nu putem ieşi din cercul în care ne-au închis străinii 

care ne-au cumpărat ieftin, cu şpagă.  

                Răsăritul pe care-l visăm se lasă aşteptat şi a 
intervenit delăsarea, scârba de a trăi într-o ţară aşa bogată şi 
frumoasă, săraci. Unii puţini care ne-au spoliat ca  popor de 
avere vor să ne ungă ochii şi să ne ofere minime plăceri 
prezentându-ne curve la televizor, îşi închipuie că ne pun eşarfa 
pe ochi şi ne mângâie tristeţea cu deşertăciune. Nu, trebuie să ne 
regăsim în inima unui munte şi să erupem la momentul copt, 
încât să nu scape niciun sol purtător de întuneric şi să nu rămână 
nicio umbră ne inundată de lumină. Obida răbdării  coace 
fructul şi el va fi plin de seva demnităţii dincolo de orice 
democraţie de mucava. Avem încă credinţa că sufletul nu poate 
fi furat şi el ne poate trezi la realitate. Dacă acest pământ este 
dăruit cu har, trebuie să fie dăruit şi cu voinţă astfel încât 
nimeni să nu scape de judecata  aşteptată ce va deveni divină.  

 

 

 „Tainicele cărări ale iubirii” sau 

Incursiune realistă printre vestigii 

romantice 

 

 
Olguţa LUNCAŞU – TRIFAN  – Iaşi 

 

Iată-mă la finalul lecturării celui de-al doilea roman al 

scriitorului Marian MALCIU. 

Ambele sunt romane care pot fi raliate, fără probleme, 

prin estetica privitoare la această specie literară, creaţiilor de 

nivel universal. Atât romanul „Ispita” cât şi „Tainicele cărări ale 

iubirii”, îţi captează atenţia încă de la primele rânduri, fiindu-ţi 

imposibil a le mai lăsa din mână până la pagina finală. 

Romanele lui Marian MALCIU sunt opere ce degajă o 

puternică impresie de viaţă adevărată, sunt autentice, analitice, 

obiective şi, cât se poate de evident,  educative. 

De această dată, vorbind despre romanul „Tainicele 

cărări ale iubirii”, aş putea spune că am remarcat şi m-a 

impresionat în mod plăcut aplecarea autorului către psihologia 

personajelor, psihanaliză, dar şi perceperea timpului ca durată 

trăită şi prin memorie involuntară. 

Autorul Marian Malciu îşi creează personajele cu mare 

atenţie, având o grijă deosebită în a le evidenţia, a le potenţa 

rolul şi a le trece pe fiecare-n parte prin trăiri şi situaţii 

deosebite. În jurul fiecărui personaj creat, autorul ţese o poveste 

de viaţă, cu bune şi cu rele. 

Astfel, personajul principal al romanului, Iustin 

Dobrescu, un tânăr, dar experimentat geolog cu importante 

cercetări şi, se pare, noi descoperiri în domeniu, nu tocmai pe 

placul unor persoane importante ale vremii, este victima unui 

grav accident de circulaţie produs în condiţii suspecte, ce rămân 

învăluite în mister pe durata a trei ani, în care autorul îşi supune 

personajul unor experienţe fundamentale, pe alocuri ciudate.  

Astfel, Iustin, în drum spre iubita sa, Laura, având acel 

cumplit accident, ajunge în stare gravă la spital cu traumatism 

cranio-cerebral. Diagnosticat cu hematom subdural, se ia 

decizia de a se interveni chirurgical. După intervenţie, viaţa 

acestuia se schimbă total. Iustin Dobrescu îşi pierde vederea şi 

îi este afectată memoria de scurtă durată. Mai exact, i se şterg 

din minte cu desăvârşire amintirile proxime accidentului. Pe de 

altă parte, în compensare, acesta dobândeşte capacităţi 

suplimentare, oarecum neobişnuite, de a percepe cu mare 

precizie situaţii, întâmplări, precum şi cauzele producerii 

acestora, atunci când au loc în jurul său, fără a le vedea. 

  Încă de aici se simte pregnant grija deosebită a 

autorului pentru documentare în mai multe domenii, fapt ce 

evidenţiază respectul faţă de cititor, manifestat prin furnizarea 

de informaţii corecte, cu bază reală. În acest fel, romanul nu 

este îngrijit doar din punct de vedere literar, ci şi ca informaţie 

de natură ştiinţifică, în ce priveşte domeniile tratate.  

            Autorul îşi trece personajul, din nou, prin senzaţiile unui 

accident rutier. Se creează, în acest fel, condiţii prielnice înspre 

demonstrarea a două aspecte deosebit de importante: 

- capacităţile, oarecum, paranormale, sau mai bine zis, 

extrasenzoriale ale acestuia, de a indica cu precizie cauza 

producerii acelui accident, uimindu-i pe toţi cei prezenţi la faţa 

locului, teoria emisă de către el fiind confirmată de poliţiştii 

care au făcut cercetarea evenimentului rutier. 

- o metodă des-întâlnită în psihologie şi anume: crearea 

unor situaţii similare celor care au determinat anumite blocaje, 

astfel ca prin starea de şoc produsă să se reiniţializeze centrii 

nervoşi care au produs blocajul. 

Astfel, autorul a pregătit, cu minuţiozitatea şi răbdarea 

unui cercetător de valoare, după o intrare într-o comă profundă 

a lui Iustin, o reîntoarcere a acestuia, pas cu pas, prin adevărate 

incursiuni în spaţiu şi timp ale eroului principal, prin locuri 

dragi lui, generatoare de  pasiuni ce i-au îmbogăţit şi 

înfrumuseţat viaţa, determinându-l să recucerească lumea prin 

recunoaşterea propriului eu, al propriului conţinut sufletesc. 

Aici, autorul se foloseşte de monologul interior al personajului 

chiar într-o introspecţie a gândurilor, sentimentelor şi a analizei 

locurilor prin care acesta se perinda, dar şi a situaţiei exterioare 

trăirilor lui şi anume a discuţiilor persoanelor care-l înconjurau, 

a locului în care se afla şi al cărui martor tăcut era din cauza 

comei.  

Remarcabil este modul în care domnul Marian 

MALCIU ne dezvăluie o coordonată majoră a autorului, 

asimilabil până la suprapunere cu personajul-narator: 

Literatura 



 

 p. 61                                                                                        Lohanul nr.  35,  octombrie  2015 
       

 

„Câte ciudăţenii se întâmplă în viaţa unui om! Creşti 

umăr lângă umăr alături de ceilalţi, împărtăşeşti bucurii şi 

necazuri, respiri acelaşi aer şi vine un moment în care toată 

viaţa ţi se dă peste cap. Dintr-o dată devii altcineva, de parcă te-

ai transforma subit într-un actor ce intră în pielea unui personaj 

pe care trebuie să-l interpretezi tot restul vieţii” 

În felul acesta reuşeşte autorul să dea viaţă, cu 

uşurinţă, gândurilor eroului său principal, Iustin, punându-l într-

o legătură directă cu cititorul. 

În romanul scriitorului Marian MALCIU,  legătura 

dintre trecut şi prezent este un liant definitoriu pentru 

personajele sale, pentru personalitatea acestora. Astfel, viaţa 

personajului principal, aşa cum este  cunoscută şi prezentată 

până la momentul accidentului, este fracţionată în mod brutal, 

între trecut şi prezent, de un vid de amintiri, foarte importante 

de altfel, din  preajma accidentului, această fracţiune 

reprezentând nodul gordian al vieţii sale. 

Iuliana, sora lui Iustin, este o tânără deosebită, cultă 

(profesor universitar), frumoasă, dar necăsătorită, a cărei 

percepţie faţă de bărbaţi a fost marcată, în mod negativ, de un 

tânăr din trecut, ce nu avusese o atitudine tocmai potrivită. 

Şi în trecutul doctorului Eugen Tomescu se pare că 

destinul îşi pusese amprenta, deoarece, fiind în pragul admiterii 

la facultate, având opţiune pentru ASE, moartea violentă a 

tatălui, cauzată de un accident rutier, precum şi faptul că el avea 

convingerea că tatăl său ar fi putut fi salvat, l-au determinat să-

şi schimbe opţiunea de admitere în învăţământul superior, chiar 

în ultimul moment, îndreptându-se către Medicină. 

Doctor Pavelescu Laura, întâmplător sau nu, este 

personajul căruia autorul îi construieşte un trecut comun cu al 

doctorului Eugen Tomescu, fiind, însă, generos  (după cum am 

remarcat şi subliniat şi la romanul „Ispita”, personajele 

feminine ale autorului, întotdeauna sunt pline de calităţi, astfel 

că şi anumite defecte sunt îmbrăcate în  aşa fel  încât, la final, să 

pară tot calităţi), creionându-i acesteia un caracter deosebit. Se 

cunosc încă din facultate, ea o fată foarte frumoasă, dar în 

aceeaşi măsură serioasă, preocupată de studiu, care pune la 

punct, fără drept la replică, pe tânărul student Tomescu, 

„îndrăgostit trupeşte” de frumoasa studentă. Tot trecutul îşi 

pune amprenta în mod definitiv pe viaţa ei, cu trei ani în urmă, 

atunci când i-a arătat iubirea, dar i-a şi răpit-o, după doar trei 

zile, lăsându-i-o zălog pe Daniela-Maria, copie fidelă şi 

mărturie a iubirii sale „pentru dragul ei Tinu”, alias Iustin 

Dobrescu.  

Astfel autorul Marian MALCIU dovedeşte o adevărată 

abilitate în a mânui destinele personajelor sale, vieţile acestora, 

dar vom observa că şi sentimentele ce le trăiesc, prin specularea 

antecedentelor fiecărora dintre ele, sunt la fel de abil folosite. 

Ca şi în romanul „Ispita”, autorul îşi supune 

personajele feminine, în special, unor momente sensibile în 

„oglindă”, unor dedublări raţionale, foarte elegant punctate 

efuzional, liric-erotic-discret, selectând anumite elemente din 

spaţiul unei memorii psihologice. În asemenea condiţii, aceste 

personaje încearcă să-şi înţeleagă trăirile, lipsurile, 

neîmplinirile, prin aşa numitele dialoguri purtate cu „eu-l 

personal”, în puţinele clipe de intimitate, ce şi le puteau oferi. 

Remarc stilul analitic, intelectual, care nu dispreţuieşte 

metafora, folosind-o fără a se feri acolo unde consideră. De 

asemenea, evidenţiez frazarea amplă, tinzând a se mula după 

toate meandrele gândirii, comparaţia plasticizând revelaţia unei 

idei. 

De remarcat subtilitatea autorului şi în ceea ce priveşte 

atingerea unor aspecte sociale, nemulţumiri personale, legate de 

salarii, de organizare a vieţii în general, lipsa dotărilor din 

spitale, scoase în evidenţă prin vocea personajelor sale. 

După cum chiar titlul sugerează - „Tainicele cărări ale 

iubirii”, romanul domnului Marian MALCIU ne conduce prin 

lecturarea acestuia într-o incursiune realistă, printr-un labirint al 

vieţii, determinându-ne, legaţi la ochi, precum protagoniştii 

copertei ce îmbracă această poveste, alături de Iustin Dobrescu, 

să păşim pe urme ale trecutului, să descoperim calea spre 

adevăr, întâi printre umbre, apoi spre lumină, printre vestigii 

romantice pierdute cândva şi regăsite, spre viaţă, spre fericire. 

Deznodământul final fiind, Iubirea. 

Voi cita dedicaţia de pe cartea primită, în dar, de la 

autorul Marian MALCIU: 

„Încercare de schimbare a mentalităţii unor oameni, 

după modelul propus de autor” 

Da. Cred că aceasta a fost ideea, în sine, de la care 

autorul a plecat în momentul în care s-a apucat de scris. De a 

prezenta modelul creat după chipul şi asemănarea sufletului său. 

Exemplul lui: „Se poate şi aşa”.  În acest sens, a creat un 

anumit colectiv de medici, minunat creionat, care a reuşit să se 

mobilizeze în mod exemplar doar spre binele pacientului şi în 

interesul acestuia. Situaţie ideală şi care, ştim bine, nu este 

tocmai cea reală a zilelor noastre. Şi mă întreb: De ce ar trebui 

să fie astfel? De ce nu poate fi aşa cum sugerează autorul 

nostru? Să fie atât de greu? 

Cu acest roman, Marian MALCIU demonstrează, încă 

o dată, maturitatea si complexitatea unui scriitor care stăpâneşte 

atât complicate mecanisme ale naraţiunii, cât si un fond tematic 

incitant, filtrat, după cum spuneam, la nivelul prozei de factură 

obiectivă, personajele sale purtând amprenta mediului 

psihologic-social-uman. 

 

Cu speranţa sinceră că acest roman va virusa anumite 

mentalităţi... 

Vă mulţumesc şi vă felicit, din suflet, domnule Marian 

Malciu! 

 

La o fastuoasă aniversare 

 

 
                           Prof. dr. ing. Avram D. TUDOSIE - Huşi 

 

         La Huși a avut loc o frumoasă aniversare a lui 

Theodor Codreanu, la 70 de ani de viață, înnobilată cu o 

amplă  degustare de vinuri, prestată de oenologul A. D. 

Tudosie și recepționată de peste o sută de scriitori din toată 

țara și chiar din afară. 

rofesorul A. D. Tudosie, cântărețul vinurilor de Huși a 

deschis această manifestare cu o rarisimă și bahică 

degustare cu savoare. Redăm din cele scrise de 

participanți: 

 

„Cu Busuioacă și Zghihară 

P 
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Am dat în ’58 rușii afară, 

După cum scriu scriitorii Petcu și Tudosie,  

În a lor scriere documentată bine la „osie”, 

Numai Basarabia nu a fost eliberată la această măreață dată.” 

 

Marii scriitori prezenți au scris în Cartea de Onoare a Colegiului 

Agricol o serie de impresii, citate și versuri, cărora le dăm curs. 

„Și Ștefan, Rareș, Cantemir, Ralea, Cuza și Kogălniceanu – cu 

vinurile și doamnele de Huși și-au revigorat elanul, spre noi 

izbânzi și cuceriri. 

Venim la Huși, la a 70-a aniversare a lui Th. Codreanu, 

Unde ne-am învigorat neamul scriind câteva impresii: 

Impresii foarte bune, aici, la Huși: 

Unde bem vinuri bune, și fără ruși.” 

 Acad. Mihai Cimpoi, președintele Uniunii Scriitorilor 

din Republica Moldova 

 

„Basarabean, sosit la Huși, cu gândul la americani și ruși, 

Zic: Bohotinul și Zghihara vor întregi din nou țara.” 

 Acad. Nicolae Dabija, directorul revistei „Cultura și 

arta” din republica Moldova 

 

„Cu Busuioacă și Zghihară 

Am dat în '58 rușii afară, 

După cum scriu scriitorii Petcu și Tudosie,  

În a lor scrieri documentate bine la „osie”, 

Numai Basarabia nu a fost eliberată la această măreață dată.” 

 

„Toată lumea să se-adune 

Lângă vinurile bune, 

Fără dușmani, fără ruși, 

La vinotecile din Huși 

Și să se-adune în tot anul, 

Lângă domnul Th. Codreanu, 

Cu Dabija și Cimpoi, 

La toți trei, câte-un butoi.” 

 Vasile Tărâțeanu, Cernăuți, președintele Uniunii 

Scriitorilor din Bucovina. 

 

În timpul desfășurării  manifestării ne-au sosit trei poezii care 

merită onoarea de a fi publicate înainte de cuvântul celorlalți 

scriitori: 

 

Basarabia 
„Ţara mea cu soartă zbuciumată, 

Cu ce-ai greşit, şi care-i vina ta? 

Cum de-a putut destinul să te bată 

Lasându-te străină, draga mea? 

 

Te-a sfâşiat în două-o fiară crudă, 

Care cu lanţuri te-a împodobit 

De azi, cu sora ta nu mai eşti rudă 

Şi vă desparte Prutul obosit. 

 

Şi Dunărea te cheamă iar acasă 

Pe al tău pământ să fii stăpână, 

Căci soarta ta nu-i asta, ea-i frumoasă 

Başarabie moldo-română! 

 

De ţara ta, te-a despărţit Rusia 

Şi te-a-nrobit, de-a pururi să-i fii sclavă. 

Nistrul cel ce-a cunoscut vecia 

Te plânge, Basarabie moldavă. 

 

E-n dreptul tău să critici azi trecutul, 

Să ceri a fi şi-acum precum eraţi... 

Păi, nu putea să curgă astăzi Prutul 

Mai prin Sud-Vestul munţilor Carpaţi!?” 

 Diana Enache, Chișinău 

 

Moldova, Moldovioara mea! 

”Moldova, pământ iubit, 

Multe ai mai suferit 

Moldova, Moldovioara mea! 

De la Nistru pân' la Prut, 

Cine te-a văzut, te-a vrut! 

Moldova, Moldovioara mea! 

 

Moldova, obrazul tău 

Pârjolit a fost mereu 

Moldova, Moldovioara mea 

De lacrimi fierbinţi, sărate 

După soră, după frate! 

Moldova, Moldovioara mea! 

 

Moldovă, fată frumoasă, 

Noi te aşteptam acasă! 

Moldova, Moldovioara mea! 

Cei care te-au „măritat” 

Pe tine nu te-o-ntrebat! 

Moldova, Moldovioara mea!” 

 M. Moraru 

 

„«Concert» extraordinar la sărbătorirea lui Theodor Codreanu, 

la împlinirea vârstei de 70 de ani – cu o degustare în aula de 

degustări a Colegiului Agricol «Dimitrie Cantemir» din Huși. 

Prezentatorul vinurilor, Avram D. Tudosie, ne-a bucurat în toate 

sensurile: cald, comprehensiv, sfătos și înțelept - știe toate 

cântările despre vin din «univers»…” 

Scriitorii Teodor Pracsiu și Damiela Oatu, Vaslui 

 

„Aveți un vin extraordinar 

Acesta crescând la un nivel atât de înalt 

Este ca o catedrală a vinului, un templu al spiritului, o academie 

a bunei dispoziții – ascultând «bunul gust» al vinurilor cântate 

de hușeanul A. d. Tudosie. 

Căci vinul Hușilor, ca atare, 

L-a sorbit, cu rost, și Ștefan în descălecare.” 

 Cristinel Popa, Jurnalul Național 

 

„Vinul de Huși este o icoană vie a acestor meleaguri ale 

pământului moldav, și o lacrimă ce se scurge de pe dealurile 

Dobrinei. S-a dovedit că «nu numai omul sfințește locul» ci și 

vinul de Huși.” 

 Emilian Marcu 

 

„Cum spunea, Mihai Cimpoi, 

La Zghihara de la Huși, 

Să mai veniți, iar, la noi, 

Ca să bem pân’ pleacă rușii. 
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In vino veritas, 

Scump maestre de la Huși, 

Cantemir a băut un ceas, 

Și-a plecat în exil la ruși, 

Și din crama de la Huși 

Să bem toți, să plece duși.” 

 Neagu Gheorghe 

 

„Sensul delicios al vinului lasă în urmă un gust ciocolatiu, 

picant și concentrat. 

Mulțumim celor ce îl produc și cântă cu dragoste.” 

 Rizea Georgescu Doina, București 

 

„Am rămas cu glasul dulce 

În crama de la Huși, ce ne seduce, 

Bând Fetească «fără grad», 

Te poate trânti sub gard.” 

 Constantin Marafet 
 

„O tradiție ne spune să nu bem prea mult vin, că e licoare de 

esență divină: 

La a doua degustare, vinoteca ni se pare 

Un locaș extrem de fin, 

Că te-îndeamnă spre divin 

Și-ți dă gândul cel mai lin.” 

 Dr. Vasile Lupu, Vaslui 

 

„Am vizitat «vinăria» Hușului cu ocazia omagierii exegetului 

structurilor arheale – Theodor Codreanu, parte a acestor 

structuri. 

Vinul Hușilor a întregit dintotdeauna gloria și slava vinurilor 

românești, la marile festinuri.” 

 Dumitru Gabura 

 

„La Huși, în capitala vinului, poți găsi seninătatea eternă a 

visării, a împlinirii, a nesfârșirii universale…” 

 Florin Dochia 

 

„Degust, are gust, vezi bine, 

Că-i vorba de o degustare! 

Dar gândești, oare e bine: 

Să te «întreci» cu așa pahare?” 

 Carp Firuța, Editura ”Detectiv”, București 

 

„Ca o bahică, 

Via-și trăiește aurul său 

Transformat în sângele mângâiatei degustări.” 

 Daniela Oatu 

 

„S-a cam complicat și completat serbarea cu degustarea, până și 

una din ultimele plăceri simple ale vieții – paharul de vin.” 

 Teolin 
 

Și maestrul Tudor Arghezi, aprecia această îndeletnicire 

strămoșească prin următoarea expresie: 

„Să nu se uite niciodată agricultura, pentru că ea hotărăște 

schimbul de mâine și traiul său. Să nu se uite că agricultura 

reprezintă cel mai bun meșteșug al omului, care e custodele, 

dar, mai bine zis, gestionarul celui mai de preț bun fundamental 

al țării, pământul. El este cartea de identitate a moșilor și 

strămoșilor noștri și durata și sacrificiul lor trecut prin secole. 

Să nu ne rușinăm niciodată de agricultură sau de pământ, ele 

constituind talpa țării, căci însuși numele de țară vine de la 

țarină și poartă în el existența și trăirea noastră, a tuturor, de ieri 

și de azi, de mâine și de poimâine și poartă în el veșnicia.” 

(Tudor Arghezi). 

 

„Vinul  semi-aromat de Șarba și chiar Pinot Griș au culoarea 

verde-gălbuie și aroma de tei și iasomie ce îi dau un plus de 

atracție și bărbăție. 

Are o savoare specifică, 

Naturală și aromă senzuală, 

Odată „gustat” fără măsură te bagă în boală 

Ca și prima dragoste deplină 

Petrecută într-o  noapte cu o cadână.” 

 Nicolae Dabija 

 

Basarabia 
Și parcă m-apucă jalea, 

cu regret, constat, aici, la Huși, 

Că n-avem și azi un Ralea 

Ca s-o ceară de la ruși.” 

 Nicolae Dabija 
 

„La «Imnul Hușilor» scris de George Topârceanu,  tot auditoriul 

s-a ridicat în picioare ascultându-l: 

Te salut, oraș feeric, te salut, oraș divin, 

Peste ziduri învechite, peste biserici tăinuite și peste garduri și 

răscruci, 

Te mândrești, oraș viticol, cu cele mai gingașe duduci, 

Care au moștenit în zâmbet și în tremurul din gene 

Frumusețea legendară a femeilor hușene! 

Vă las, hușeni în schimb, aceste glume: 

Priviții-le cu un zâmbet, doamna mea, 

Cea mai frumoasă hușeancă de pe lume 

Nu dă decât ce are… chiar când vrea! 

 

Continuându-se cu poezia „Femeia și vinul”, cerute de Marin 

Sorescu în poezia „Dacă nu cer prea mult”: 

 

„– Ce-ai lua cu tine 

Dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta 

Între rai  și iad ca să ții niște cursuri? 

– O carte, o sticlă de vin și o femeie, Doamne! 

Dacă nu-ți cer prea mult. 

– Ceri prea mult…  

– Cum să-i sperii și să-i înfricoșez pe păcătoșii din iad 

Dacă nu am femeia, material didactic, să le-o arăt? 

Cum să îi înalț pe drepții din rai 

Dacă nu am cartea să le-o tălmăcesc? 

Cum să suport, eu drumul și diferențele 

De temperatură, luminozitate și presiune 

Dintre rai și iad, 

Dacă n-am vinul să-mi dea curaj 

Și femeia să mă încălzească?” 

 

Cu privire la sărbătorirea celei de a 70-a aniversare a lui 

Theodor Codreanu, coleg, prieten, vecin de aproape o jumătate 

de secol, căruia, ca să fim veșnic împreună, cu ajutorul 
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primarului Ion Ciupilan și al preoților Marcel și Doru i-am 

oprit, pe aleea centrală a cimitirului, un loc de veci între mine și 

primar… La măreața sărbătoare a lui Theodor Codreanu i-am 

urat: 

„Dragă Theo, prieten și vecin de 50 de ani, om de mare omenie, 

înălțătorul culturii hușene la nivel național, îți doresc să devii și 

să rămâi Luceafărul  cultural național, cu tot mai multe și mari 

cărți, căci, cum spunea George Călinescu: «Numai cei ce scriu o 

singură pagină aprinzătoare de cultură și spirit și o carte lăudată, 

sunt sortiți nemuririi pentru totdeauna.» 

Un alt mare cărturar, Umberto Eco, scria: „Oamenii – prin ce 

fac, dar mai ales prin ceea ce scriu, trec prezentul, instituțiile și 

publicațiile în eternitate și universalitate. 

În urbea Hușilor și în toată România noastră te-ai zidit, prin 

scris și ai devenit un star național de urmat și nu numai de 

invidiat. 

Numai cu asemenea protagoniști care durează operă și fac etapă 

în profesie se va scrie progresul omenirii, României și al 

Hușilor (A. D. Tudosie). 

De când vă cunosc ați muncit și scris cum numai hușeanul 

nostru, devenit ieșean, Ion N. Oprea și vasluianul Dumitru V. 

Marin au mai scris zeci de cărți, cu și despre valorile din trecut 

și de azi ale Hușilor și Moldovei, care înaripează toată plaiurile 

noastre cele fără asemănare – de la Bucovina până la Mare. 

(Magda și Constantin Ciopraga)” 

Recunosc, și ar trebui să recunoască și alții, că ați intrat 

definitiv în istorie și literatură, pentru că verba volant, scripta 

manent  și cartea nu piere niciodată (Ion Al. Angheluș). 

Continuai cu același entuziasm  și de acum înainte, ajutat de 

slăvita ta doamnă, Lina! 

Despre opera hușenilor, Adrian Păunescu spunea la Școala 

Viticolă și în vinoteca sa, cu Cenaclul Flacăra pe 3 mai 1983:  

„Aici, la Huși, mai dulce curge vinu-n teasc 

Și om  bun ca moldoveanul nu e, 

Aicea, și copii când se nasc, 

Au, din fașă proiectul de statuie.” 

 

Cu privire la Moldova, scria: 

 

„Să trăiești Moldovă milenară 

Cu a ta școală viticolă centenară, 

Atât de magnifică-n destin: 

Că a noastră istorie e o comoară 

Și cultura-i un măreț festin. 

În vinurile tale,o avuție planetară, 

De la Bohotin pân’ la Zghihară 

Captivând totul pe deplin: 

De la Decebal  până la Cantemir. 

Moldova lui Ștefan cel Mare 

N-are pe lume asemănare 

Prin gloria măreței oaste 

Și faima vinurilor noastre.” 

 

Tot atunci, Adrian Păunescu a rostit câteva nume celebre care 

au scris despre Huși. A început cu Mihai Ralea despre care 

spunea că „Din Huși, au «zburat» pretutindeni peste trei sute de 

personalități «aurind» tot mai mult valoarea Hușilor.” Și a 

încheiat cu versurile lui Păstorel Teodoreanu scrise la Huși: 

„Când guști vin de Huși, simți că-nmuguri 

Și tristețea în tine moare, 

Căci din mustul stors din struguri 

Tu sorbi razele de soare.” 

 

A continuat cu alt mare poet, Vasile Militaru, care a scris despre 

Huși: 

 

„Vinule, izvor al vieții și-al visărilor senine, 

Mă gândesc cu înfiorare: ce-ar fi viața fără tine? 

Ar fi luncă fără floare, ar fi noapte fără zori, 

Codru-n care niciodată n-au cântat privighetori! 

Căci în viață, lângă cântec și divinele femei, 

Vinule, tu ești sublimul între cele bune trei.” 

 

Ultimului, îi dă cuvântul lui Topârceanu: 

 

„Drag oraș cu siluete și conture iluzorii 

Străjuit de patru dealuri încărcate de podgorii, 

Cu unghere tăinuite și hrube pentru vin, 

Te salut, oraș feeric, te salut oraș divin.” 

 

Într-ajutorarea frățească dintre Busuioacă și Revista 

Lohanul 

 

Dacă Busuioaca de Bohotin (BBH) este vocația și strălucirea 

podgoriei și a Școlii Viticole din Huși, valoarea și calitatea 

acesteia a fost preamărită și amplificată, de multe ori, în vestita 

noastră revistă hușeană „Lohanul”, al cărui ziditor și realizator 

este de un deceniu prof. dr. Vicu Merlan. Putem declara că 

aceste două nestemate și „victorii” pe care le poate pune un 

neam la poarta veșniciei și strălucirii, revista „Lohanul” și 

Busuioaca de Bohotin Huși au devenit un bun de patrimoniu 

național, material și spiritual, purtători legali de superioritate și 

măreție ce trebuie trecute  în „declarația de avere a hușenilor”, 

ca port legal de superioritate, virtute și onorabilitate. 

Academicienii Valeriu D. Cotea, Constantin Toma și Petru 

Ioan, participând la Simpozionul închinat lui Dimitrie Cantemir 

la trei  veacuri de la urcarea pe tronul Moldovei au concluzionat 

că hușenii și oamenii Școlii au două opere: o licoare roză-

trandafirie, Busuioaca de Bohotin, de care nu ne putem despărți 

niciodată și revista „Lohanul”, care a cântat-o mereu, sfătuind 

urmașii noștri să îndrume învățăceii, ca și maturii să o cânte ca 

pe o împărtășanie. 

 

Festivalul şi Concursul Internaţional de 

Canto Haricleea Darclee 

 
Brăila, 28 iulie - 9 august, 2015 

 

                              Mihaela-Ruxandra Dumitrescu - ZODILA 

 

          Anul acesta s-au împlinit 155 de ani de la naşterea 

celebrei soprane romane şi 20 de ani de la prima ediţie  a 

Festivalului şi Concursului Internaţional de Canto-Haricleea 

Darclee. 

  

Ediţia jubiliară  s-a desfăşurat în perioada 28 iulie - 9 august, la 

Brăila, sub înaltul patronaj al Preşedintelui României şi  înaltul 

patronaj UNESCO. 
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De 20 de ani,  datorăm acest eveniment recunoscutei  şi unanim 

apreciatei  activităţi  pedagogice a sopranei  Mariana Nicolesco. 

Cu o înaltă competenta profesională,  o energie debordantă şi o 

îndrumare delicată, Mariana Nicolesco face aceasta  reverenţa 

predecesoarei , în amintirea gloriei sale. 

  

Născută la Brăila, în 1860, provenea dintr-o familie cu 

rezonanţe istorice : Bunica maternă,  născută Aslan, era nepoata 

directă a domniţei Mavrocordat. 

  

Debutează în 1881, la Brăila, într-un Recital de Canto. 

În 1886, pleacă la Paris, unde este remarcată de Charles 

Gounot. 

În anul 1888, Ch. Gounot îi încredinţează rolul Margareta  din 

opera Faust, rol cu care îşi face debutul pe scena Operei din 

Paris. 

Se pare că tot Gounot i-a sugerat numele de scena Darclee 

(Wikipedia). 

Succesul şi consacrarea vin repede.. 

Giaccomo Puccini compune, pentru vocea ei,  rolul Floria din 

operaTosca. 

Cântă pe marile scene ale lumii 

  

Susţine crearea Operei Române în 1921 

  

Fiul său, Ion Hartulary-Darclee a fost dirijor şi compozitor. 

  

Se retrage într-un trist anonimat şi moare la Bucureşti, în 1939, 

cu regretul că nu mai  a putut  aduce la viaţa via să  de la 

Cotnari, distrusă de grindină. 

  

« Vocea sa excepțional cultivată i-a permis abordarea unui 

foarte vast repertoriu în cadrul căruia a interpretat roluri de 

soprană lirică lejeră, soprană lirică, soprană lirică spinţo, 

soprană dramatică, soprană Falcon, mezzosoprană și 

contraltă »- citat Wikipedia. 

  

Omagiata în întreaga lume, Haricleea Darclee a fost diva 

supremă timp de 25 ani. 

  

În memoria ei, anul acesta  Festivalul şi Concursul Internaţional 

de Canto, sub   atentă îndrumare  a doamnei Mariana Nicolesco, 

a inclus: 

    

1) Deschiderea Festivalului şi Concertul Inaugural cu arii 

din Bellini, Mozart, Verdi, Gounot şi Donizetti interpretate de : 

- soprana Adela Zaharia şi Adrian Dumitru -Marele Premiu 

- tenorul Ionuţ Hotea-Premiul I Special 

- soprana Silvia Micu-Premiul I 

- tenorul Pavel Kolgatin (Rusia)-Premuil I 

- contra-tenorul Victor Jimenez Diaz (Spania)- Premiul II 

- tenorul Sung Hyun Kim ( Coreea de Sud) -Premiul Special 

- soprana Marcellina Beucher (Polonia)- Premiul Special 

 

2)  Reîntâlnire cu talente revelate de Concursul 

Internaţional de Canto Haricleea Darclee baritonul Alvaro 

Lozano şi invitaţii săi 

 

3)  L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti 

 

4)  Două decenii în lumea capodoperelor- arii din Mozart, 

Rossini, Donizetti, Gounot, Bizeţ, Delibes, Puccini, Verdi, 

Ceaikovski, Dinicu, Mascagni.  Maestrul Marco Balderi  a cedat 

bagheta - pentru aria Nessun dorma, din opera Turandot de 

Puccini -  lui Alvaro Lozano. 

 

5) Concertul de Gală al Laureaţilor 

 
Marele Premiu Darclee $15,000 

Premiul I $ 10,000 

Premiul ÎI $ 7,000 

Premiul III $ 5,000 

 

Diferite alte Premii, printre care Premii Speciale ale 

Juriului şi Premiile Fundaţiei Darclee 

 

Juriul internaţional a fost alcătuit din: 

 

Mariana Nicolesco - preşedinte 

Marco Balderi-Italia 

Baoyi Bi- China 

Eugenio Girardi- Italia 

Josef Hussek - Austria 

Stanislaw Daniel Kotlinski- Polonia 

Stephan Poen- Israel 

Felix Serraclara- Spania 

- Flavio Trevisan - Italia 

 

Aceştia au fost câţiva dintre laureaţi. Listă ar putea continua 

până la 150 de nume; concurenţii evidenţiindu-se prin 

pregătirea deosebită, care a pus Juriul la grea încercare. 

  

Publicul a apreciat  şi prezenţa sopranei Irina Baiant - Premiul 

III, care ne-a încântat, la premiere,  la îndemnul Marianei 

Nicolesco, şi cu un scurt fragment de jazz. 

  

Mezzosoprana Sorana Negrea - Stoica-Premiul I - originară din 

Braila- a ridicat sala în picioare. 

 

Trebuie amintit excepţionalul Caiet de Sala, cu minunate 

fotografii alb/negru şi color, de deosebită calitate artistică şi 

documentara. 

  

Vă mulţumim, doamna Mariana Nicoleso. Să fiţi sănătoasă ! Să 

ne mai deschideţi sufletele şi la Festivalul Darclee ! 
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In Memoriam ROMEO PIVNICERU 

                                

                                      
“Cu” și “Despre” Romeo Pivnicieru 

                                                Grigore Constantinescu 

            Ne-a părăsit un locuitor al Medelenilor, din povestirile 

lui Ionel Teodoreanu, lăsând în urma sa…un semn de carte. Un 

personaj de poveste, întâlnit în anii vârstelor înalte. Romeo 

Pivniceru mi-a ieșit în cale la o reuniune de prieteni, familia 

Corneliu Rădulescu, 

cu care el se cunoștea 

mai temeinic. 

Dialogurile noastre s-

au înfiripat repede 

căci, dacă soția lui, 

Maruca, este om de 

litere, el avea alte 

pasiuni. Știind 

activitea mea, a 

început să vorbească 

sfătos și cu neascunsă 

bucurie, despre 

interpreți, opere, 

audiții, înregistrări. 

Ceasurile petrecute de 

el în această lume 

minunată erau fără 

număr.  

Cunoștea posturi de radio, de televiziune, din emisiunile cărora 

prelua capodopere, interpretări celebre. Nu pot descrie, în 

timpul acestor dialoguri, expresia figurii sale, zâmbetul domol, 

licărul privirii și, nu în ultimul rând, glasul molcolm. De la 

început am avut sentimentul că descinde din filele scrise de 

Ionel Teodoreanu, din peisajele și personajele Medelenilor de 

altădată. Ce este mai impresionant mi se pare că, după prima 

întâlnire, îmi venea a crede că ne cunoșteam de multă vreme și, 

firește, pentru mult timp înainte. În seria reuniunilor cu cu 

prieteni, la concertele de duminica dimineața, organizate de 

Ilinca Dumitrescu, schimbam ca salut un zâmbet, “încălzit” de 

emoția cu care-mi dăruia câte o scriere, o cartea de-a sa. 

“Romică”, cum îi spunea Maruca, soția lui, nu avea vârstă, 

pentru că nu trăia în trecut, în amintiri, ci viețuia înconjurat de 

proiectele cărților sale, visa fără osteneală în lumea operelor 

iubite de el. Nu se simțea singur cu marii cântăreți. 

Un telefon, anul acesta, la final de iulie, a venit cu vestea că 

Romică nu mai este printre noi. Maruca mi-a povestit cum a 

plecat la cel de Sus, unde și-a găsit locul printre îngeri.  

În serile de vară bucureștene, trecând prin Piața Universității, 

privream adesea, împreună cu soția mea, către casa lor de la 

ultimul etaj al unui bloc din spatele Teatrului Național., unde 

viețuiau amândoi, Maruca și Romică. Îi  simțeam aproape, îi 

evocam cu drag și fără granițe de timp, stăruind în veșnicie, 

între ce a fost și ce va fi. Acum, dragul meu Romică, mi-a 

rămas de la tine doar “Ce a fost…” 

             LA  PLECAREA  PRIETENULUI  ROMICĂ 

                                                      MIHAIL DIACONESCU 

      Prietenul meu Romeo Pivniceru a fost o personalitate 

intelectuală, civică şi morală exemplară.  

      Ne-am apropiat şi am comunicat sufleteşte tot mai mult, în 

primul rând datorită modului cum Romică ştia să evoce 

minunata lume a copilăriei şi adolescenţei sale. 

      Era un narator înnăscut. Pentru acest motiv în tratatul meu 

Teologia ortodoxă şi arta cuvântului. Introducere în teoria 

literaturii am prezentat cu admiraţie  minunatele sale memorii 

în care oraşul Huşi este evocat cu nostalgie, cu o superioară 

înţelegere  şi cu o emoţionantă artă narativă. Oraşul Huşi de 

altădată, oamenii, şcolile, bisericile, instituţiile, datinile şi 

valorile sale erau înfăţişate de el ca o lume mirifică din care nu 

lipseau bunătatea, frumuseţea, solidaritatea  umană, 

devotamentul faţă de înfăptuirile  naţionale ale românilor, 

patriotismul, vocaţia jertfei pentru binele tuturor. 

     Viaţa bunului meu prieten Romică a fost vegheată cu 

dragoste, devotament  şi  înţelepciune de Maruca, scumpa 

doamnă a  inimii şi a vieţii sale. Ea are printre înaintaşii familiei 

pe  doctorul Carol Davila, cel ce a avut o contribuţie 

fundamentală la organizarea învăţământului superior medical în 

România, profesor de chimie la Universitatea din Bucureşti, şi 

pe marele dramaturg Alexandru Davila, strălucit om de teatru. 

Piesa pe care el a intitulat-o  Vlaicu Vodă este o capodoperă a 

literaturii române şi europene. Alexandru Davila descinde din 

neamul Goleştilor, una dintre cele mai vechi şi mai strălucite 

familii aristocratice din istoria românilor. Şirul marilor patrioţi, 

bărbaţi politici şi oameni de cultură din familia Goleştilor este 

lung şi impresionant. 

     Nu pot să mi-l închipui pe Romică fără Maruca. 

     Pentru mine Maruca Pivniceru a fost mai întâi o autoare de 

articole,  interviuri, evocări  şi portrete de o înaltă ţinută literară. 

Le-am citit totdeauna cu un interes profund şi cu emoţie. 

     Ulterior, datorită ei, l-am cunoscut şi pe Romică. Am înţeles 

repede că devotamentul care îi unea pe soţii Pivniceru este 

benefic pentru cultura română. 
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    Ştiu că îşi citeau reciproc paginile pe care le pregăteau pentru 

publicare.  Mai ştiu că trăiau la fel de intens bucuria apariţiei 

acestor pagini în volume sau în reviste de un înalt prestigiu 

intelectual. 

    Plecarea dragului meu Romică în lumea sfântă a celor drepţi 

şi buni mă face sfios şi smerit.  

    Mă face să  mă gândesc la faptul că viaţa noastră în lumea 

chinuită şi dezlănţuită  în care trăim n-ar avea un înţeles mai 

înalt fără oameni ca Romică. 

    Mi se pare că Romică n-a plecat. El rămâne în sufletul celor 

care l-au admirat şi iubit.  

    Pentru că bunătatea, delicateţea, înţelepciunea şi vocaţia 

spirituală rămân definitiv în lume datorită unor oameni ca 

dragul  meu prieten Romică. 

ROMICĂ 

Daniela Semenescu 

         Îmi e neclar cum să îi spun: rămas bun, la revedere, să ne 

vedem pe meleaguri mai luminoase... Adică, la începutul verii 

Romeo Pivniceru ne-a lăsat aici iar el a plecat. Este greu să 

pronunți, sau să scrii, cuvinte ce definesc despărțirile aparent 

definitive. Aparent.  

Se spune că dacă nu mai vorbește nimeni de tine, niciodată, abia 

atunci nu mai exiști. Ce mândră am putut fi când am descoperit, 

cautând într-o doară pe net, numele tatălui meu, inginerul Mihai 

Semenescu, citat într-o teză de doctorat susținută la o 

universitate ieșană cu lucrarea despre înghetţul Dunării, fix la 

30 de ani de la plecarea sa în țara îngerilor!  

Despre Romică Pivniceru vom vorbi mereu.  

Să începem acum amintindu-ne de omul sensibil, talentat, 

delicat, manierat, inteligent și discret, un domn în adevăratul 

sens al cuvântului. Nu am cunoscut realizările profesionale din 

tinerețea inginerului ci doar pe cele scriitoricești tipărite în 

amurgul vieții. Acestea m-au încântat. 

Un intelectual care s-a bucurat o viață călătorind, citind, 

comentând și, în cele din urmă, consemnând experiențele 

interioare din peregrinările în lumea geografică sau a iluziilor. 

Un necunoscut, visător și noncoformist, s-a autointitulat, cu o 

oarecare cochetărie ce îi stătea bine unui domn elegant, scriind 

amintirile din Huși-ul tinereții antebelice, impresiile din 

călătoriile Marucăi, gândurile trezite de excursiile literare. Toate 

împreună au format o bibliotecă ce pare mică, dar e tare densă. 

Am primit cu dedicație parte din cărțile lui, le-am citit, am și 

scris despre ele, altele mai așteaptă în raft. Rămâne părerea de 

rău știind că tirajul cărților lui nu a permis unui număr mai mare 

de cititori să se bucure de inteligenta prezentare a țărilor vizitate 

sau a cărților din marea literatură universală. Oameni mari și 

mici pot deveni mai bogați doar citind scrierile inginerului 

devenit scriitor.  

Îmi doresc ca biblioteca Pivniceru să devină din ce în ce mai 

cunoscută și iubită, așa cum merită din plin.  

Să îți fie trecerea ușoară Romeo Pivniceru! 

Un om cu importanţă 

                                                                   Mihaela Varga 

       Pe Romeo Pivniceru l-am cunoscut cu adevărat abia după 

ce i-am citit volumele de memorii „Oameni fără importanţă sau 

memoriile unui necunoscut“. În prefaţa cărţii, el se arată aşa 

cum îl ştiam cu toţii: un intelectual distins, rezervat, lucid şi 

totuşi cu o mare iubire faţă de semeni indiferent cât de umili, de 

anonimi ar fi ei. Dar nu ştiam cât de complexe şi profunde erau 

aceste însuşiri. Ele l-au îndemnat să scrie această carte a sa, 

după opinia mea atât de importantă, încât va fi citată şi peste 

secole pentru valoarea ei etnografică şi istorică. Şi nu numai 

pentru aceste valori, ci şi pentru comentariile etice, estetice, 

sociologice, dar mai ales filozofice, chiar dacă autorul este 

destul de rezervat în a le enunţa, preferând să descrie oameni, 

locuri şi evenimente şi să lase judecata la latitudinea cititorului. 

Romeo Pivniceru a fost un observator extrem de atent, dotat cu 

o memorie precisă şi o capacitate de a reda cele dorite printr-un 

limbaj limpede, cu toate că foloseşte un vocabular bogat şi 

nuanţat, în care arhaismele, regionalismele şi neologismele se 

împletesc armonios. Importante sunt descrierile etnografice ale 

satului Tăbălăeşti, aşa cum se înfăţişa el în anii 30 ai secolului 

trecut, descrieri care includ – ceea ce e mai rar – aspecte ale 

vieţii cotidiene, dar şi mai importante sunt cele referitoare la 

oraşul Huşi, mai ales că în acea perioadă etnografia urbană nu 

prea interesa mediul academic. Graţie „memoriilor“ acestui 

„necunoscut“ avem o descriere sistematică – de fapt o adevărată 

monografie – a unui mic oraş interbelic care în anul 1930 avea 

puţin peste 17.000 de locuitori. Pagini întregi sunt destinate 

grădiniţei, şcolii, liceului din Huşi, sărbătorilor religioase şi 

naţionale, dar şi serbărilor de tot felul, vieţii cotidiene, 

campaniilor electorale ale vremii, spectacolelor ambulante, 

iarmaroacelor, pieţei cu forfota ei, până şi cârciumarii şi 

chioşcul cu ziare al unuia Andronicescu sunt pomeniţi. 

Obiceiuri de lectură pe categorii sociale şi de vârstă, de 

petrecere a timpului liber, viaţa învăţătorilor (părinţii erau 

învăţători), raporturile între oameni de diferite etnii şi credinţe, 

modul în care era percepută politica mare la nivelul unui oraş 

mic şi multe altele întregesc această scriere despre Huşii anilor 

30 şi 40. Dar ceea ce a făcut ca această monografie a 

comunităţii să fie atât de inteligentă, complexă şi sensibilă, este 
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personalitatea autorului, care, dintre toate cărţile pe care le-a 

scris, aici îşi dezvăluie cu adevărat şi din plin însuşirile sale.  

De veghe în landul cărţilor 

                                                            Paula ROMANESCU 

     Motto:„Introduceţi în Paradis o fiinţă şi înzestraţi-o cu 

raţiune: nu va fi fericită  niciodată, nici măcar acolo!”  

      Călător prin lumea cărţilor, Romeo Pivniceru a rămas până 

la capăt de cale la fereastra trenului vieţii şi, fermecat (sau 

nedumerit?) de cele văzute, a trimis spre noi, cititorii săi de azi, 

spre cei ce vor mai fi peste timp în lumea celor care mai 

cuvântă, semnale cum că raţiunea – dar otrăvit al trestiei 

gânditoare – este răspunzătoare de întreaga nefericire de pre 

pământul oamenilor dar că, fără ea, zadarnic vom fi hălăduit 

prin această vale a (ne)plângerii încercând să pricepem rostul 

venirii şi sensul plecării. 

       Din derutantul titlu al volumului său „Povestiri pentru 

Maruca”, n-ai bănui că autorul ne face o subtilă invitaţie la 

călătorie prin cel mai arid ţinut – filozofia, deschizându-ne o 

poartă de cer spre nenumărate oaze de mireasmă şi limpezime 

ca tot atâtea popasuri de taină lângă izvoarele înalte ale 

uluitoarei raţiuni, transformată pe înţelesul nostru într-o 

familiară şi tandră poveste. 

      În drumul său a întâlnit şi oameni despre care s-ar crede că 

sunt fără importanţă dar, îndată ce aceştia sunt prinşi de autor 

în miez de istorie vie, numele lor însemnat într-o carte pare să le 

trezească amintiri de demult, dintr-un timp pe care-l numim cu 

prea mare uşurinţă trecut pe când viitorul … 

      Romeo Pivniceru s-a vrut el însuşi om fără importanţă, 

autoexilat în faţa foii de scris, acolo, în ultimul paradis de care 

va fi avut pe lume ştire, locuinţa sa de lângă cer, din str. Tudor 

Arghezi, nr. 18, preferând statutul de observator discret şi fidel 

în marele carnaval al existenţei, înnobilându-şi viaţa cu 

frumuseţi de care nimeni, niciodată nu l-a putut jefui: lecturile, 

muzica, arta. Şi rămânând între oameni OM. 

      A lăsat semenilor mărturie prin scrisul său cum că da!, se 

poate trăi împărăteşte visând în faţa cărţilor deschise dar nu l-a 

răbdat inima să nu ne spună cât de frumos i-a fost visul. 

      Aceea care i-a fost oglindă raţiunii şi inimii balsam – 

Maruca lui – nu-şi arogă alte merite în afară de acela de a-i fi 

fost prima cititoare şi, prin bucuria ei ca de copil în faţa unui dar 

nepreţuit, de a-l fi îndemnat să scrie tot altă şi altă poveste, 

surâsul ei fiind pentru robul fericit încătuşat cu brăţările iubirii, 

rouă şi sevă fierbinte din care s-au ivit mugurii şi fructele 

nemâniei sale preschimbate în creaţie literară de excepţie. 

      Altfel spus, iubirea pentru ea i-a devastat grădinile din gând 

făcându-le să dea rod neinterzis până şi brumei de raţiune din 

iadul nostru cel de toate zilele. 

In memoria lui Romică Pivniceru 

                                      Lactanţia Iordan-Constantinescu 

                                Cercetător ştiinţific 

        Înainte de a-l cunoaşte pe Romică Pivniceru a fost 

întâlnirea cu distinsa sa soţie Maruca Pivniceru. 

Era înr-o duminică de februarie, participam împreună la un 

eveniment cultural de marcă "Ilinca Dumitrescu şi invitaţii ei", 

iar ochii noştri mai colindau încă prin sală, când privirile s-au 

intersectat şi s-au oprit ca la un semn - pasă-mi-te găsiseră ce 

căutau - ecce hommo! - rezonanţă vibratorie, sincronicitate - 

fusese menit ca exact atunci şi exact în acel loc să se întâlnească  

două fiinţe care aveau multe în comun. 

Si ce a urmat... o altă zi când în răcoarea şi liniştea salonului 

Marucăi, în jurul unei ceşti de cafea, împărtăşeam gânduri, 

impresii, depănam poveşti, erau clipe de minunate aduceri 

aminte, şi atunci de undeva, parcă dintr-un alt univers a apărut 

Romică, intervenind dezinvolt în dialog, de acolo de unde 

murmurul nostru îi sensibilizase auzul şi-i marcase interesul, 

încât îşi întrerupsese  activitatea  şi  ni se alăturase. Un 

aristocrat al spiritului, un gânditor format la şcoala 

adevăratelor valori, discret, extrem de modest, cu o memorie 

vie extrordinară, impresiona imediat, prin cunoştinţele sale 

solide deosebit de bogate şi diverse ce ţineau de întreaga istorie 

a culturii şi civilizaţiei omeneşti.- 

Se vobeşte mult de tezaurele cuprinse în Biblioteca Congresului 

aamerican, în Biblioteca Vaticanului sau în alte biblioteci ale 

lumii, dar pare-se că nu ne minunăm destul în faţa memoriilor 

enciclopedice, ale unor semeni ai nostri, aşa cum în mod sigur 

poseda Romică. 

Avea o eleganţa firească a discursului, o arta desăvârşită a 

conversaţiei, harul de a crea la fiecare întâlnire o atmosferă 

convivială, greu de egalat. Şi pe lângă acestea toate era 

înzestrat cu darul de a scrie, ceea ce i-a permis să refacă epic 

epoca în care a trăit. Scrierile sale "Oameni fără importanţă"  

subtitrate "Memoriile unui necunoscut"(în trei volume) se 

disting prin acuitatea observaţiei psihologice, prin arta 

portretizării, prin marea cantitate de date istorice aduse la 

lumină şi, mai ales printr-un farmec aparte al descrierilor de 

atmosferă. 
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Vorbind despre propriile amintiri aşternute pe hârtie, spunea că 

sunt "mărturisiri cum nici la duhovnic nu le faci, sincere, uneori 

chiar cam prea sincere"! si adăuga "scriind pentru mine şi 

numai pentru mine, fără nici un gând de a publica,  am făcut 

într-un fel ceea ce Thibaudet numea o "paraliteratură", adică "o 

literatură care nu este adresată iniţial publicului, dar care e 

adoptată de public cu o mai mare fervoare decât dacă i-ar fi fost 

destinată de la început". 

O lectură cu totul specială, adevărate clipe de graţie , mi-ai 

oferit, Romică cu volumul tău, "Povestiri pentru Maruca", în 

care pornind de la "Antologia filozofică" a lui N. Bagdasar, 

Virgil Bogdan şi C. Narly, ai realizat o istorie a gândirii 

filozofice,de la originile ei şi până în zilele noastre, într-un 

limbaj simplu, accesibil. 

Ce pot să-ţi doresc acum, dragă Romică, decât să continui în 

pace urcusul pe spirala cunoaşterii infinite!  

                                                                 Adriana Istrate 

  

“Sunt anumiţi oameni care lasa o amprentă de neşters 

în vieţile noastre şi faţă de care memoria are propriile ei reguli. 

Unul dintre aceştia este Romeo Pivniceru sau, pentru prieteni, 

Romică. 

Imaginea care îl va însoţi mereu în sufletul meu este 

aceea a unui intelectual fin care, în serile calde de vară, ne citea 

timid din caietele sale de însemnări care au devenit mai târziu, 

graţie Marucai, cărţi tipărite şi citite cu drag. 

În ceea ce mă priveşte, pe terasa din Arghezi 25 timpul 

s-a oprit în loc acum mulţi ani. Cu  sau în absenţa 

unor  “Oameni fără importanţă”.” 

 

     Ileana Vulpescu 
 

 "Un domn, un suflet ales, o bunăcuviinţă şi modestia omului de 

temeinică ştiinţă de carte, acesta a fost Romeo Pivniceru, dragul 

nostru prieten, Romica. 

                                              Dumnezeu să-i lumineze calea!" 

 

Oana Istrate 

 
Romeo, un om boem, atemporal. 
În momentul în care îl acompaniai vedeai prin vorbele lui o 

lume mai bună. Un om care te înălța prin inspirație și cultura.  
Nu vom uita niciodată seratele de lectură de pe terasă, in care 

visam și trăiam un pic din poveștile relatate de distinsul inginer. 

Fiecare cuvânt rostit în prezența noastră era parcă pregatit zile 

intregi și acum expus de o intelepciune aparte.  
Pentru fiecare zambet îi mulțumim și o să ne lipsească veșnic 

vorbele lui de alint. 
O să il purtam mereu în gând ,știind că lumea în care este acum, 

e una mai bună. 
 

Alice Mavrodin 

                Domnul Pivniceru se numără printre acei oameni 

care... desigur, mor – noi toţi murim! – dar care nu dispar. 

Acele „Memorii ale unui necunoscut”, ce ni le-a lăsat, îl menţin 

prezent, nu numai pe dânsul, dar şi lumea copilăriei şi adoles-

cenţei sale, readusă la viaţă cu talentul unui mare scriitor. 

Citindu-i cărţile, mă întrebam uneori cum se face că mărunţi-

şurile banale ale vieţii de zi cu zi, pe care fiecare dintre noi le-a 

trăit sub o formă sau alta, apar sub pana lui atât de interesante, 

iar relatarea lor te captivează de parcă ar fi adevărate aventuri. 

Secretul, cred eu, constă în faptul că autorul a ştiut să redea 

surpriza copilului venit în contact cu acele lucruri pentru prima 

oară în viaţa lui; pentru el totul e proaspăt şi inedit – faptul 

divers devine eveniment iar „oamenii fără importanţă” se dove-

desc personaje de neuitat. 

 Chiar dacă vizitele mele în casa din strada Tudor Ar-

ghezi nu au fost numeroase, voi păstra pururi în minte conver-

saţiile ce le aveam cu Domnul Pivniceru, când discuţia evolua 

de la dialog spre monolog – lungi expuneri filosofice, în care 

gazda medita cu tristeţe asupra degringoladei generale, apelând 

la argumente eşalonate de-a lungul istoriei, de la vechii greci 

până în epoca noastră.  

 A fost un om de o vastă cultură, pe care şi-o formase, 

nu prin studii umaniste (era de profesie inginer!) ci prin lecturi. 

Cititor pasionat, reflecta asupra celor aflate („visa în faţa 

cărţilor deschise”, după propria-i formulare) şi-şi nota impre-

siile. A dat tiparului trei volume de „Note de lector” – patru, 

dacă socotim şi micul tratat de istoria filosofiei destinat soţiei 

sale, Doamna Maruca. Toate acestea se citesc ca nişte cărţi de 

poveşti – manualul de filosofie chiar se intitulează „Povestiri”. 

Fiecare din aceste „Critici nonconformiste” te poartă într-o 

lume minunată care, evident, este cea a cărţii comentate 

(pertinent, clar, la obiect) dar în primul rând este cea a comen-

tatorului – mai ales atunci când acesta evocă împrejurările în 

care a citit cartea. N-am mai întâlnit până acum nimic asemă-

nător şi cred că nu greşesc afirmând că Romeo Pivniceru este 

creatorul unui gen literar original. 

 Am şi acum în faţa ochilor figura distinsă şi silueta fra-

gilă a acestui intelectual ales care, stând în picioare sau şezând, 

perora îndelung asupra felului cum merg lucrurile – sau mai 

exact nu merg! – pe lumea asta...  

                                                        Dumnezeu să-l odihnească! 
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O picătură din  dulceaţa Huşiului de altă dată ! 

                                  Maria (Măruţa) Mocanu de la Huşi 

Să vă amintească de via lui tatutica, unde vă refugiaţi singur, 

pentru a contempla în linişte natură, atât de frumoasă şi de 

darnică, să vă răsfăţaţi la umbra bătrânului nuc «să citiţi în stele 

în nopţile senine». 

Să vă adunaţi laolaltă prietenii buni, cu care făceaţi aşa zisel 

«chefuri», sorbind mustul sau tuburelul din ulcele de lut, unele 

ştirbite, bătrâne de când lumea. 

O adiere din mireasma bunătăţilor pregătite de mamutica cu 

atâta drag, pentru cei dragi şi cu talent de adevărata gospodină. 

  

Să vă amintească de Husiul nostru, care v-a legănat copilăria, 

v-a entuziasmat adolescenta şi v-a înflăcărat tinereţea.. 

Mă bucur că acest orăşel uitat de lume şi de toţi, a rămas pentru 

dvs. un loc drag, la care reveniţi cu gândul, dacă altfel nu se mai 

poate. 

Că aţi avut inspiraţia de a povesti  şi altora crâmpeie din 

frumoşii ani ce v-au legănat copilăria, v-au entuziasmat 

adolescenta şi v-au înflăcărat tinereţea. 

Sunt lucruri, ştiţi şi dumneavoastră, care nu se uită niciodată ! 

Să nu uitaţi Husiul cu oameni cunoscuţi şi necunoscuţi, aceştia 

fiind noi ! 

Vă dorim din suflet dumneavoastră şi doamnei Maruca, cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă ce se apropie (la noi au ajuns pe le 

Dobrina), multă, multă sănătate, gânduri bune, mai optimiste şi 

să ne mai bucuraţi, din când în când, cu câte o scrisoare, cu câte 

o scriere ce ne face atâta bucurie ! 

Dumnezeu să vă binecuvanteaze ! 

Vă îmbrăţişăm cu drag, 

Maria(Măruţa) Mocanu de la Huşi - 8 decembrie, 2012. 

 

In amintirea prietenului de suflet Romeo 

Pivniceru 

Prof. dr.  Vicu Merlan 

Redactor şef al Revistei Lohanul –Husi 

 

       După aflarea veştii de trecere în lumea de dincolo, fiind 

într-o călătorie prin Ţara Haţegului, m-am gândit profund la 

dvs, ancorându-vă sufletul de al meu, lundu-vă la plimbare prin 

ţară pe care, cu mult drag, aţi iubit-o. 

Zilele trecute, fiind în satul dvs natal Tăbăleşti, când am ajuns 

«Pe vale», acolo unde aţi copilărit, v-am invocat din nou 

sufletul (ştiind că timp de 40 de zile mai sunteţi pe aici, cu noi) 

şi v-am purtat “paşii” îngereşti pe tărâmul mirific al copilăriei, 

după care tânjeaţi cu amărăciune, ori de câte ori mă vedeaţi… 

De câte ori vă întâlneam, vedeaţi în mine un mesager al 

locurilor natale. 

Scriind monografia satului dvs. natal, prin intermediul 

cuvintelor,  v-am purtat pe aripile copilăriei, pe cărările bătute 

de roua dimineţii. 

Îmi rămâne vie în memorie, luciditatea şi spiritul vioi pe care-l 

emanaţi cu două luni înainte, atunci când spuneaţi:  

«Vicule, sunt conştient de fiecare atom, pe care-l respir ; 

însă trupul îl simt cum îmi cedează». Mă întreb, oare, cine 

cugeta la  aceasta:  nu cumva Sufletul Nemuritor al Domnului 

Romeo… 

Ne-a demonstrat încă o dată că viaţa de dincolo există, că trăim 

şi vom trăi ca nişte…nemuritori. 

Doina şi Gelcu Maksutovici 

          Personalitatea pe care avem onoarea să o evocăm astăzi 

este distinsul inginer, scriitor, traducător şi donator de carte, 

Romeo Pivniceru. L-am cunoscut cu mulţi ani în urmă 

frecventând diverse evenimente culturale şi spre regretul nostru 

n-am stat în preajma dânsului atât cât ne-am fi dorit spre a ne 

hrăni din diversitatea cunoştinţelor sale acumulate într-o viaţă 

de om. Discret, modest şi frumos domnul Romică cum îi spune 

distinsa sa soţie doamna Maruca cu care formau un cuplu 

elegant coborât parcă din alte vremuri, cuplu ce nu putea trece 

neobservat. Preocupat de lectură, având o voluminoasă 

bibliotecă a selectat şi devorat lucrările cele mai reprezentative 

ale literaturii româneşti şi universale, le-a adnotat adăugându-le 

propriile idei iar din dialogul imaginar cu autorii lor, le-a 

transformat în alte cărţi pe care ni le-a transmis nouă. Dacă ne 

referim doar la scrierile "Oameni fără importanţă" şi "Povestiri 

despre Maruca" ce se lecturează pe nerăsuflate, ni se dezvăluie 

prin fermecătoare descrieri şi imagini excepţionalii oameni 

despre care vorbim, pe care îi preţuim şi respectăm. Iubitor de 

poezie, îndrăgostit de marele Eminescu pe care îl aşează in 

vârful piramidei poeţilor români, domnul Pivniceru ne declara 

că: "cine îl denigrează, mă pălmueşte şi îmi insultă neamul 

"Patriot, cu o ţinută ireproşabilă, cu  o gândire profundă, acesta 

este Omul pe care-l vom păstra în gândurile noastre. 

Conf. dr. Voichiţa Ghenghea 

      Ne-a părăsit înca un suflet nobil din generaţia acelor barbaţi 

care ştiau ce înseamnă cinstea, onoarea, buna-cuviinţa, dar şi 

disciplina, rigoarea şi iubirea de neam! 
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Mă despart cu mare regret de cel care a fost unchiul meu drag, 

moş Romică - acesta fiind apelativul pentru unchi în Moldova - 

şi vărul cel mai apropiat al regretatului meu tata, prof. dr. ing. 

Petru Ghenghea. 

Imi amintesc cu plăcere si nostalgie de minunatele seri cu 

audiţii muzicale si lectură din scrierile sale, care ne fascinau în 

primul rând prin autenticitatea şi intensitatea trăirilor pe care 

reuşea să ni le transmită. Tatăl meu era în culmea fericirii, 

atunci când moş Romică îi cerea părerea referitor la cele 

descrise sau îi solicita unele date şi eventual lămuriri în legătură 

cu persoane şi întâmplări de prin parţile Huşiului. 

Nenumărate au fost momentele de comuniune sufletească, 

atunci când ne evoca prin gândurile sale aşternute pe hârtie 

atmosfera patriarhală a vieţii cotidiene din Huşiul copilăriei şi al 

tinereţii sau atunci când prezenta într-un mod entuziast şi cu 

retorica specifică marilor naratori moldoveni figuri de filozofi şi 

de compozitori, însotiţe de adevărate critici muzicale ale 

operelor acestora din urmă. 

Nu pot uita nici prezenţa lui moş Romică şi a distinsei sale soţii 

şi dragei mele mătuşi, Maruca, la concertele Orchestrei 

Inginerilor de sub cupola Ateneului Român, de la care erau 

nelipsiţi şi se numărau printre susţinătorii noştri cei  mai 

entuziaşti. 

Dragostea pentru frumos, ataşamentul faţă de adevăratele valori 

culturale româneşti şi universale, respectul faţă de “oamenii fără 

importanţă” erau sentimente şi gânduri care îl înflăcărau şi pe 

care a reuşit să ni le transmită într-un mod admirabil! 

Dumnezeu să-l odihnească! 

Pentru Memoria D-lui Pivniceru 

     Nicola Tibacu   jurist, prima femeie general din România 

    Am avut norocul să cunosc o persoană cu totul deosebită, 

care prin prezența, prestanța, candoarea timbrului vocal, 

profunzimea frazei, duioșia ideilor, sensibilitatea rostirii fiecărui 

cuvânt, preocuparea de a aprofunda și diseca fiecare idee, 

capacitatea de a selecta din mulțimea problemelor ridicate de 

viață, de societate pe cele mai esențiale, puterea de a se ridica 

peste ceea ce este rău și urât în jurul nostru, prin inducerea către 

interlocutor a sentimentului că orice poate fi depășit și că 

trebuie să selectăm aspectele, faptele, evenimentele care ne 

motivează să fim încrezători, dornici de a depăși momentele 

mai grele. 

    Această persoană, miraculos dotată de Dumnezeu cu harul 

vorbei și scrisului hotărât să plece în lumea necunoscută nouă, 

dar unde cu siguranță va reuși să-și creeze un loc cu aura care-l 

însoțea și în viață. 

Atât eu, cât și nepotul meu Matei, am avut șansa să-l 

cunoaștem, rămânând marcați de distincția, de capacitatea de a 

cuceri prin frumusețea, profunzimea, și calmul conversației. 

    A fost o încântare să mă aflu în apropierea acestei perechi de 

oameni minunați, Romeo și Maruca Pivniceru. 

    Deosebita considerație a familiei Tibacu, spre veșnica 

neuitare. 

IN MEMORIAM… 

General-colonel (r),  ROMEO PIVNICERU 

                                               Prof. dr. Luminiţa Săndulache 

Distins erudit, Romeo Pivniceru şi-a încheiat definitiv 

"călătoria în lumea cărţilor", în faţa cărora "a visat cu ochi 

deschişi", creionând apoi geniale "note de lector" sau "critici 

nonconformiste". 

S-a stins unul dintre "oamenii fără importanţă", cum s-

a autodefinit  printr-un eufemism de tip socratic, semnând astfel 

deznodământul "povestirilor pentru Maruca". 

A plecat grăbit dintre noi, cutezând să facă "paşi peste 

hotarele" eternităţii ca unul dintre oamenii de maximă 

importamnţă în contemporaneitate. 

Eternul visător, nostalgicul paradisului pierdut al 

copilăriei a dăltuit totodată cu silexul său fermecat versuri 

incandescente în coloana de bazalt a unor vremuri incapabile să-

l mai perceapă. 

De acolo, din lumea umbrelor, Romeo Pivniceru a 

reuşit formabila performanţă de a-mi transmite mesajul unui 

existenţialist:"Non omnis moriar!". 

Rămas bun, domnule Romeo ! Ne vom întâlni acolo 

sus, în cer, printre stele  ! 

ŞTEFAN DIMITRIU 

 

       Dragă Romică, într-un fel te invidiez, pentru că ai cunoscut 

înaintea mea veşnicia. De fapt, tu te-ai născut ca să fii veşnic, 

iar cărţile tale o confirmă cu prisosinţă. Îmi pare bine că ai 

apucat să le vezi publicate. Ele vor vorbi generaţiilor viitoare 

despre sufletul unui român autentic, despre o societate 

românească mai aşezată în rosturile ei decât cea de acum. 

Pentru noi, cei care te-am cunoscut şi te-am iubit, ne vei lipsi 

enorm. Aşteaptă-ne şi păstrează-ne un loc aproape de tine. 
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Un Om „visând în faţa cărţilor deschise” - Omagiu lui 

Romeo Pivniceru 

                        VICTORIA DRAGU DIMITRIU 

 

Mecanismele cele tot mai repezi ale timpului au 

ascultat de voinţa ta, de oboseala ta după o viaţă atât de 

clocotitoare întru frumos şi înţelepciune, şi te-au trecut Marele 

Prag. Odihneşte-te în pace, veghează la Maruca, fii lângă tot ce 

ai iubit pe pământ şi, în acelaşi timp, te du, fii liber, Ariel! 

 

                                Carmen Pesantez 

„Visând în faţa cărţilor deschise”, într-o perpetuă 

căutare de adevăr şi frumos, Romeo Pivniceru şi-a scris ultimele 

pagini ale vieţii cu zâmbetul pe buze pentru a împărtăşi şi a 

dărui semenilor din experienţa-i bogată. A ştiut să dea sens 

miracolului vieţii, cum puţini ştiu a o face. Şi-a trăit din plin 

timpul, fără regrete sau păreri de rău, s-a bucurat şi s-a întristat. 

A pus punct atunci când a simţit că timpul sau timpurile nu-i 

mai aparţineau, că nu se mai regăsea, ieşind din scenă după ce 

şi-a terminat de jucat ultimul rol. 

Mă alătur celor care au aşternut un gând bun celui care 

a păşit într-o altă Lume, lăsându-ne un semn al trecerii sale pe 

acest pământ. Fie ca Pacea şi Armonia să-l însoţească în Marele 

Univers! 

IN MEMORIAM ROMEO PIVNICERU . . . 

 

    VALENTIN TANASE -  medic chirurg pensionar - Vaslui 

 

 Ne-am cunoscut de mici copii în orăşelul dintre vii – 

Huşi-ul – şi împreună şi cu alţi copii de vârsta noastră ne-am 

petrecut mulţi ani prin diverse activităţi copilăreşti. 

 Copilăria noastră a fost descrisă cu mult talent în 

apreciatele „Memoriile unui necunoscut”, toate cele menţionate 

aducându-ne aminte de frumuseţile preocupărilor noastre 

copilăreşti – jocuri, diverse ştrengării, participări la diverse 

sărbătoriri şi festivităţi ce se organizau în acele vremuri – 

îndeosebi în anii celui de-al doilea Război Mondial. 

 Romica mi-a fost un prieten foarte apropiat, cu 

iniţiative de joacă inovative şi inteligente, constituind 

permanent o atracţie a micilor amici din cartier. 

 A fost un elev conştiincios, cu rezultate remarcabile pe 

tot parcursul anilor de şcoală, preocupat de o pregătire 

multilaterală în diversele domenii – literare, muzicale, înclinaţii 

şi talent în desen etc. A fost un model de muncă, seriozitate şi 

onestitate. 

 Romica a fost un om de cultură, cu vaste lecturi din 

diverse domenii (reflectate în numeroasele volume care sunt 

adevărate analize literare), iubitor de muzică, de teatru, de 

călătorii, un om de o rară nobleţe sufletească. 

 Romica nu a avut fraţi sau surori, ceea ce îl făcea să 

mă considere „fratele său”, iar eu mă simţeam şi mai apropiat 

de persoană să şi discuţiile purtate în ultimii ani îmi dădeau 

sentimentul că chiar sunt fratele său adevărat. 

 Dintotdeauna şi-a manifestat o nostalgie a meleagurilor 

huşene şi părerea de rău că ultimii ani din viaţa nu şi i-a 

petrecut în oraşul copilăriei şi a tinereţei sale, unde fiecare 

colţişor i-ar fi adus amintiri plăcute sau mai puţin plăcute. 

 Cei ce l-au cunoscut personal sau prin scrierile sale 

(care nu sunt puţine) vor păstra o frumoasă şi neuitata amintire. 

 Dragă Romica, atât eu, cât şi familia mea, te vom 

pomeni mereu! 

 

Un inginer universal – sau cum l-am cunoscut pe 

Romeo Pivniceru 

Claudiu Mihail Florian  

            Există oameni care fac lumea mai bună. Care prin 

sinteza dintre suflet, minte, fire şi harul vorbirii contribuie la 

lucrarea generală a binelui. Atâta câtă mai e. Predestinarea lor 

pentru această lucrare e motivul pentru care, dacă nu găsesc ei 

drumul către lume, găseşte lumea drumul către ei.  

Un astfel de om a fost Romeo Pivniceru.  

E greu pentru un anonim să încerce să vorbească semenilor la 

superlativ despre alt anonim. Argumentând cu măsură, spre a 

rămâne credibil şi a convinge.  

Dar ce înseamnă „anonim”? Dacă muştile de-o zi pe-o lume 

mică de se măsură cu cotul, care zilnic zumzăie în dosul 

ecranelor tot mai plate, sunt altceva, atunci, pentru cei care într-

adevăr au ceva de spus lumii, a rămâne anonim devine o 

calitate.  

Romeo Pivniceru a avut aceste două calităţi pe cât de 

paradoxale, pe atât de complementare pentru timpul prezent: a 

fost, în cea mai mare parte a vieţii, un anonim şi da, a avut ceva 

de spus lumii.  

Cum în societatea informaţională şi în epoca facebook anonim 

autentic rămâne doar acela care se mărgineşte la cercul de 

cunoştinţe directe, pe viu, faţă în faţă, nemijlocite de vreun fir 

optic şi nefiltrate prin Silicon Valley, pentru noi, cei aleşi spre 

a-l cunoaşte personal pe ”Romică” sau ”Nenea Romică” – 

adresare conform vârstei interlocutorului – nu e posibilă o 

descriere a sa decât prin prisma propriei experienţe, a propriei 

tangenţe cu omul şi spiritul care a fost.  

Aşadar: eram student al primei promoţii integral 

postdecembriste (admis în iulie 1990), căutător a înţelege lumea 

şi pe sine, când mi-a fost dat să vizitez întâiaşi dată familia 

Pivniceru. Era prin 1992/93. Tumultul, preamultul şi 

preadetotul tranziţiei ţării spre o pretinsă nouă democraţie, spre 

economia de piaţă şi dinspre propria zare spre toate zările erau 

în toi. Valorile avariate de drumul accidentat prin istoria recentă 

intraseră într-o reparaţie capitală, în care meşteri mai mult sau 

mai puţin pricepuţi şi plătiţi cu ora înlocuiau de-a valma piese 
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stricate şi piese bune, materiale grele cu materiale uşoare, 

fiabile, fier-betonul cu plasticul, piatra macră cu cartonul lucios, 

bronzul cu tinicheaua. Vremea privaţiunilor era mereu invocată, 

pe măsură ce era dată uitării, şi se pornise epoca marelui 

consum: alimentar – de la tacâmuri şi salam cu soia la produse 

nemaivăzute, deltoizi şi cvadricepşi de pui din stocurile NATO, 

şi Coca-Cola în primă doză mică, sticluţe de 330, întru crearea 

dependenţei; politic – de la partidul unic la 250 de partide cu 

251 de membri la constituire, fiecare; istoric – de la ”eliberarea” 

de după 23 august, cultul independenţei şi tentaţia mântuirii, la 

”trădarea Aliaţilor” şi, vai, trimiterea şi înhămarea la noi păcate 

istorice; ideatic – de la protocronism la deconstructivism; 

mediatic – de la snopul în alb şi negru al ziarelor de casă (Casa 

Scânteii) la jungla policoloră de bulevard, şi de la zilnicele şi 

imnicele două ore de program TV la abc-ul incendiar al noilor 

televiziuni şi la ”Lumea lui Gaiţă”. Leatul meu, al primului an 

de după marele val al „decreţeilor” sau „ceauşeilor” (născut în 

69 fiind) era prins în plin vârtej de căutare şi de dumirire: se 

schimbaseră vremurile (schimbare ce m-a găsit în armată), 

începuse marea dilemă „ce a fost? revoluţie? lovitură de stat?”, 

cu toate derivatele sale, fenomenul Piaţa Universităţii şi 

mineriadele, circula inchizitoriala întrebare „ce-aţi făcut în 

ultimii cinci ani?”, descopeream „memorialul durerii”, Liga 

Studenţilor oscila între regalism naiv şi ortodoxism recuperator, 

pietroaiele căzute din căruţa istoriei făceau valuri concentrice 

tot mai largi, fusesem martori la desfacerea imperiului sovietic, 

la declararea independenţei de către moldovenii de peste Prut, la 

războaiele din Transnistria, din Golf, din fosta Iugoslavie, 

politologi americani susţineau teoria „sfârşitului istoriei” prin 

victoria în Războiul Rece a sistemului capitalist, buchiniştii de 

la Pasajul Universităţii scoteau pe tarabă cărţi nebănuite că ar 

exista în rafturile românilor, de la „istoria lui Roller” la „Mein 

Kampf” şi de la „Cămaşa lui Hristos” – ediţie originală, la 

„Pisica în cizme” – dactilografiată şi trasă la xerox. Negustorii 

de antichităţi aşteptau cu frenezie băbuţa cu sacoşa, care pe 

motiv de inflaţie nu ştia ce vinde, şi anunţurile de mică 

publicitate din ziare sau de pe stâlpi erau pline de „cumpăr 

ceasuri Patek Philippe şi vase Gallé şi Daum-Nancy”.  

În tot acest iureş, un domn ceva mai în vârstă, de câţiva ani 

pensionar, asculta Mozart. Şi citea. Şi scria. Terasa locuinţei 

sale din chiar inima târgului era permanent asediată de 

claxoanele teatrului naţional, risipite de fiecare dată sub 

acordurile vreunui concert pentru pian şi orchestră sau sub 

nervul vreunei opere, sub atmosfera dialogurilor lui Platon, a 

căutărilor lui Proust, a meditaţiilor lui Blaga sau a umbrelor lui 

Dostoievski.  

L-am cunoscut între cărţi şi din cauza lor. Era şi perioada în 

care editurile particulare, la fel ca ziarele, continuau să răsară ca 

ciupercile după ploaie. Târgul de Carte, încropit cu entuziasm 

pe culoarele întortocheate ale Naţionalului, ajunsese deja la a 

doua ediţie. Alimenta într-un mod cât de cât organizat o sete 

profundă a multor români pentru istorie şi literatură, sete pe 

care unii încercam să ne-o mai ostoim şi prin anticariate, 

stimulaţi de punerea în circulaţie, în prima perioadă după 1990, 

a Fondului ”S”, respectiv a cărţilor în trecut reţinute ”la secret”, 

pe motiv de autori trecuţi la index sau de conţinut reacţionar. 

Dincolo de cărţi, ajunsesem, târâş-grăpiş, după inevitabila 

rebeliune a primei tinereţi, să descopăr nepreţuitul zăcământ al 

experienţei directe, al vieţii şi istoriei trăite nemijlocit, al 

cronicii vii a unor vremuri cărora nu le cunoşteam decât faţada 

şi tencuiala, nu însă zidăria şi temeliile. Ori, acest zăcământ nu-l 

afli decât în oameni în carne şi oase, anume în bătrâni, la care, 

precum în legenda funiei de nisip, ai ocazia să priveşti cale de o 

generaţie sau două. Şi, lucru esenţial: oameni care ştiu – sau 

măcar intuiesc – nu doar ”ce”, dar şi ”de ce” le-a fost dat să 

trăiască. Oameni, după vorba lui Nae Ionescu, dumiriţi. Aşa l-

am descoperit, de pildă, generaţia mea şi cu mine, pe Petre 

Ţuţea, în acea memorabilă emisiune ”Cuvântul care zideşte”, 

transmisă la televizor (bun şi televizorul la ceva) la începutul lui 

mai 90.  

În aparenţă, Nenea Romică nu avea o biografie extraordinară: 

nu fusese pe front, nu luptase în munţi, nu ocupase funcţii 

înalte, nu fusese deţinut politic, nici dizident şi nici revoluţionar 

de trei zile. Îşi văzuse de treabă, şi treaba lui fusese ingineria. 

Inginer constructor. O meserie tehnică prin excelenţă. Student, 

la rândul său, al primei promoţii integral postbelice (admis în 

ianuarie 1946).  

Circulă o anecdotă conform căreia Nicolae Iorga, cu arogantă 

superioritate, cum uneori îi era felul, în prezenţa unui fizician ar 

fi remarcat condescendent: ”Ce să învăţ eu de la un fizician?” 

La care acela i-ar fi replicat cuminte: ”Măsura lucrurilor, 

domnule profesor.”  

Este ceea ce Romeo Pivniceru a făcut întreaga viaţă: a cumpănit 

măsura lucrurilor. În prima parte a vieţii - la propriu, prin natura 

meseriei. În cea de-a doua - la figurat, prin natura sa umană. 

Cele cinci volume de memorii, cu modestie intitulate „Oameni 

fără importanţă”, stau mărturie cumpenelor sale până la 

perioada facultăţii: a trăit, a iubit, a visat, a croit planuri, 

deopotrivă pe planşetă şi pe propriul curriculum. Mai târziu, 

realul a făcut loc umanului. Nu că i-ar fi lipsit dintru-nceput 

această însuşire, dimpotrivă: amintirile sale mustesc de tot ce-i 

omenesc, must dulce, de podgorie veche moldavă, care 

odinioară a ostoit setea de viaţă şi de după sarmale a unor 

povestaşi de talia lui Creangă. Doar că, fiindu-i dat să trăiască 

vremuri încărcate de sensuri şi non-sensuri, firea sa 

scormonitoare şi mintea sa analitică nu s-au mulţumit doar cu 

cifre şi legi ale fizicii. Într-o epocă a răsturnării valorilor şi a 

dominaţiei materiei în numele unei utopii, a descoperit 

resorturile gândirii omeneşti a antichităţii, cauzalitatea 

Renaşterii şi măsura filozofiei moderne. Cu uşurinţa unui 
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rapsod a scris şi o carte, o istorie a cugetării europene. Cine ţine 

în mână volumul „Povestiri pentru Maruca” nu poate bănui la 

prima vedere că se află în faţa uneia din cele mai cuprinzătoare 

declaraţii de dragoste făcute vreodată sufletului său pereche de 

către un om şi un spirit ales. Deşi în momentul editării persoane 

apropiate i-au sugerat, întru atragerea publicului cititor, 

schimbarea titlului într-unul de drumul mare, gen „O sinteză a 

gândirii filozofice”, Nenea Romică, statornic, a insistat pe 

formula primordială în care volumul a fost simţit şi scris: 

„Povestiri pentru Maruca”, pornind de la un mai vechi obicei 

instaurat între cei doi soţi, ambii firi artistice prin excelenţă, 

anume lectura în intimitate a marilor creaţii ale spiritului 

omenesc, fie ele literare, filozofice sau lirice.  

Dar filozofia singură nu i-a fost de ajuns: el nu practica 

gimnastica minţii în sală, de dragul gimnasticii, şi nici narcisist 

în faţa oglinzii. Ieşea cu ea afară, o aplica în lume, şi când 

lumea s-a dovedit strâmtă la rândul ei, a ieşit în macro- şi în 

microunivers. A luat astfel la rând ştiinţele şi artele – nu 

vreunele derivate, ci doar pe cele primordiale: istoria, geografia, 

muzica, literatura – aceasta din urmă împreună cu ţesutul ei 

feciorelnic, poezia. Pentru a redescoperi, către sfârşitul vieţii, 

fascinaţia fizicii cuantice. S-a aplecat asupra tuturor citindu-le, 

desluşindu-le, deprinzându-le, împreună-şoptind cu glasul lor 

lăuntric şi scormonind prin ele cu gingăşia unei raze de lumină 

strecurată în taina unei peşteri, cercetând-o, dar neucigând-o cu 

gândul, nestrivindu-i corola de minuni.  

* * * 

Încă de la prima întâlnire am alunecat amândoi, el, 

ştiutorul, eu, doritorul de a afla, pe poteca istoriei: cum citisem 

de curând lucrarea lui Nicolae Baciu ”Yalta şi crucificarea 

României”, reeditată în ţară imediat după 90, n-a durat mult şi 

ne preumblam deja prin curtea reşedinţei de vară a ţarilor de la 

Livadia, contemplând cu ochi mijit poza ”celor trei mari”, 

Churchill, Roosevelt şi Stalin, trei uncheşi betegi în fotolii de 

răchită, sfătoşi, băftoşi şi decidenţi asupra soartei lumii. În acei 

ani imediat următori schimbării, nu atât istoria în sine, 

evenimentele ştiute sau mai puţin ştiute, învăţate din şcoală, din 

cărţi, din filme sau trecute sub tăcere, stăpâneau interesul tot-

românului, cât interpretarea lor. Era ca un simultan de şah cu 

fiecare epocă în parte, în care jucătorul solitar oscila în 

permanenţă între descoperire lucidă şi interpretare pătimaşă. Pe 

ecrane apăreau filme precum ”Cel mai iubit dintre pământeni”, 

pe alocuri cu întregiri regizorale groteşti, sau ”Oglinda – 

Începutul adevărului”, cu punerea în dialoguri virtuale a unor 

personaje istorice îndelung reduse la tăcere, începuse publicarea 

„Închisorii noastre cea de toate zilele” şi a integralei romanelor 

lui Goma, unele lucrări devenite clasice se reeditau în „ediţii 

necenzurate”, supuse, unele, unei cenzuri inverse, Eliade-

Cioran-Noica-Ionescu aveau numele trecute vertical, cu litere 

groase, pe – cel mai adesea – primele ediţii în ţară ale scrierilor 

lor, edituri entuziaste, adesea „de provincie”, publicau mărturii 

fundamentale ale rezistenţei şi represiunii, în genul „Pe Muntele 

Ebal”, „Morminte vii” sau ”Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc”, 

iar emisiunea TV „Veniţi cu noi pe programul doi” punea în 

discuţie subiecte sensibile, antologică în acest sens rămânând 

emisiunea „Semit-Antisemit”, de prin 1992. Deşi ne despărţeau 

nu una, ci două generaţii, pe alocuri Nenea Romică şi cu mine 

descopeream concomitent, din temele momentului, o serie de 

realităţi şi faţete ale istoriei recente a ţării, a lumii. Desigur, el le 

aşeza pe un teren cultivat, întregindu-şi ştiinţa clădită vreme de 

decenii prin devenire, lecturi şi experienţă proprie, la mine 

cădeau pe un teren parţial alunecos, parţial propaspăt arat, din 

care încă mai răsărea miriştea lecturilor corecte politic şi a 

vechii programe şcolare. Da, istoria a fost primul domeniu care 

ne-a apropiat şi în care am avut prilejul să descopăr cunoştinţele 

şi cugetarea lui Romeo Pivniceru.  

Făcea parte din acea categorie specială de oameni cu 

gândire şi repere proprii, care înţelege că istoria este scrisă 

întotdeauna de către învingători. Deşi peste tot se proclama 

„victoria revoluţiei din decembrie 89”, la fel cum altădată se 

proclamase „victoria insurecţiei din august 44”, trăiam amândoi 

în mod conştient într-o ţară învinsă. Încercarea de explicare a 

fenomenelor şi cauzelor care ne-au adus aici, punând lecturile şi 

experienţele de viaţă la cântarul gândirii proprii, ne-a făcut să 

căutăm, cale de două generaţii cum ne aflam, dialogul unul cu 

altul, scormonitori prin istorie cum ne plăcea să fim. Cum 

colindam permanent sursele de carte, de la librării şi anticariate 

până la talcioc, la buchiniştii de la pasaj şi, uneori, „la om 

acasă” (existau câţiva bătrâni negustori-mamut prin Bucureşti, 

care-şi transformaseră locuinţele în extaordinare depozite de 

cărţi), Nenea Romică m-a rugat să-i procur şi lui cartea lui 

Nicolae Baciu, „Yalta şi crucificarea României”. Am fost 

bucuros s-o pot face şi prin asta să-l pot revedea.  

De la  istorie, comunicarea a alunecat spre literatură: între 

un târg şi altul, de la cel duminical din Colentina la cel de Carte 

din 1992, de la Teatrul Naţional, procurasem câteva romane în 

engleză ale lui Sven Hassel – rarisime şi extrem de căutate în 

ţară la acea vreme – şi, întâmplător, luasem legătura cu editura 

Nemira, care începuse să scoată unul după altul volumele 

popularului romancier danez. Aşa se face că am tradus mai apoi 

două din ele în limba română, oferindu-le la apariţie şi 

pasionatului cititor care era Nenea Romică. Discutând despre 

ororile războiului, dar şi despre hazul cu care Hassel se pricepea 

să creioneze o serie de personaje şi situaţii, am păşit în sfera 

mai largă a literaturii, de la cea de război, Cântecul Nibelungilor 

(ca un student la Germanistică ce mă aflam), Remarque, 

Hemingway şi Napoleon - biografia romanţată a lui Castelot, la 

cea de pace, română şi universală, de la literatura de drumul 

mare la cea de nişă. Aici – anume aici, am aflat un al doilea om 

– după Tata, care-mi putea ostoi setea. Aveam cu cine discuta şi 
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de la cine auzi păreri întemeiate despre „Antologia Filozofică” 

de Bagdasar şi Narly, apărută odinioară la „Casa Şcoalelor”, 

despre „Mustul care fierbe” al lui Goga, despre memoriile şi 

publicaţiile lui Georgescu-Delafras, despre articolele politice ale 

lui Eminescu, ba chiar despre poveştile deochiate sau mica, dar 

pipărata operă poetică ale lui Creangă.  

De la literatura universală la opera componistică a marilor 

muzicieni iarăşi nu e cale lungă. Acolo şi atunci am aflat lucruri 

şi lucrări necunoscute mie dinspre Richard Wagner, Mozart, 

Bizet, Gounod, Ceaikovski. Student fiind, umblam destul de des 

pe la Goethe-Institut, situat pe vremea aceea mai dinsus de Piaţa 

Romană. CD-urile constituiau pe atunci o raritate, iar Goethe 

dispunea de o „discotecă” bine pusă la punct, îndeosebi în 

materie de muzică clasică. Operele şi concertele de pian ale lui 

Mozart umpleau, ca niciunde în altă parte, o jumătate de raft, iar 

cunoscătorul domn dorea să-şi întregească memoria auditivă, 

apelând în acest sens la modestul meu concurs. Astfel am ajuns, 

pentru o vreme, „omul care aduce Mozart”, împrumutând 

treptat toate acele bijuterii şi aducându-le spre audiţie lui Nenea 

Romică. Şi nu doar măiestria compoziţiei făcea vrednică de 

audiţie oricare din lucrările clasice pescuite de pe raft de către 

novicele care eram: uneori merita să-l vezi: la Nenea Romică un 

concert nu era doar un spectacol dedicat unui singur simţ: se 

lăsa inundat de muzică, de armonie şi de nerv ca o pădure 

însetată ce se bucură de ploaie. Asculta muzica cu ochii, cu 

tâmpla, cu pieptul, cu colţurile gurii, cu pumnii strâşi sau 

degetele răşchirate ca o pasăre de pradă. Modela fiecare acord 

ca o întruchipare a creatorului de odinioară, frământa sunetul cu 

mâinile, dezmierda reverberaţiile în aer cum ai mângâia o 

statuie de marmură.  

Cum muzica e surată bună cu filmul, am trecut şi la film: 

văzusem amândoi „pe video” Amadeus, în regia lui Milos 

Forman, şi discuţia despre acea capodoperă a fost doar 

deschizătorul drumului către vastul univers al cinematografiei, 

unde Nenea Romică avea de asemenea cunoştinţe 

enciclopedice. Şi nu despre ambalaje de staniol ale unor 

producţii de masă ce începuseră să inunde piaţa dintr-o singură 

direcţie, ci sorbite din adâncul acestei arte. Icoanele sale erau 

vechi: David Niven în „A matter of life and death”, Oleg 

Strijenov şi Izolda Izviţkaia în „Al 41-lea”, Elvira Popescu în 

„Le valet maître”, Jean Gabin în „Monsieur”, Domenico 

Modugno în „Ciao, ciao, bambina”, Yves Montand în „Salariul 

Groazei”, Paulette Godard în „Hold back the dawn”, şi altele, şi 

altele. 

În toate aceste peripluri îl însoţeam doar până la intrare: 

cunoştinşele mele se opreau la unul-două elemente disparate din 

fiecare domeniu, în vreme ce el călăuzea şi deschidea lumi cu 

priceperea unui profesor şi simplitatea unui coleg.  

Un tărâm care-l fascina în mod aparte era poezia. Poezia cea 

adevărată, primordială, clasică, învestmântată în metaforă, 

metrică şi melodie. Undeva a mărturisit cu ardoare şi 

scepticism: „Iubesc poezia. Şi în sensul general, şi în sensul 

srict al noţiunii. În sensul general, mă refer la poezia care 

există în orice exprimare a simţămintelor omului, şi în sens 

strict, referindu-mă la poezia ca gen literar, aşa cum am 

cunoscut-o din moşi-strămoşi. Nu cred că poezia poate ajuta, 

mai ales pe tânăra generaţie. Experienţa ne-o dovedeşte! A 

avut-o la îndemână de secole şi secole şi vedeţi unde s-a ajuns. 

Lumea s-a săturat de poezie. A dezbrăcat-o mai întâi de rimă, 

apoi de metrică, adică de melodie şi ritm, tocmai atributele 

muzicii care o îndreptaţeau să se numească lirică. A rămas 

biata poezie, goală puşcă exprimând doar idei.” Practicase el 

însuşi această artă, în trecut, mult prea puţin pentru harul pe 

care îl dovedea. În schimb recunoştea poeziei rolul de altar în 

templul simţirii naţionale. Şi îşi mărturisea crezul în principalul 

slujitor al acestui altar: „O fac” - mărturisirea el – „nu ca 

român sau ca cetăţean, ci ca fiu al neamului românesc, o 

entitate mai precisă care mă defineşte. E entitatea a cărei 

spiritualitate e cel mai frumos reprezentată de Eminescu. Este 

ilustrarea perfectă a ceea ce spune criticul Albert Thimbaudet 

prin cuvântul "cristalizare", referindu-se la opera unui poet sau 

la un curent cultural. Eminescu reprezintă pentru mine o astfel 

de "cristalizare". E simbolul românismului; cine îl denigrează, 

mă pălmuieşte şi îmi insultă neamul.” 

 

Rămas fidel, cu toate aceste profunde incursiuni, şi ştiinţei sale 

primordiale, ingineria structurilor de rezistenţă, Romeo 

Pivniceru a trecut, odată cu anii, de la statica construcţiilor 

pământeşti la dinamica mişcării universale, la analiza dovezilor 

cuantice, la conexiunea dintre conştiinţa umană şi cosmos, la 

interpretarea tuturor acestor fenomene şi în cele din urmă la 

suprema concluzie: indiscutabila existenţă a lui Dumnezeu. Şi 

de aici, înapoi la existenţa noastră de o clipă, pe pământ. Către 

final, ca un corolar la învăţămintele vieţii şi ale tuturor muzelor 

din lucrarea cărora s-a înfruptat, a devenit un fervent apologet al 

curăţeniei lumii şi mare sceptic de pe urma distrugerii 

echilibrului planetar. Întrebat, într-unul din foarte rarele 

interviuri acordate presei, dacă intelectualul Romeo Pivniceru 

crede în unirea cerului cu pământul, ca o rezolvare a tuturor 

problemelor, şi dacă, în opinia sa, ştiinţa este o binecuvântare 

sau un blestem, Nenea Romică a ştiut zice: „Nu ştiu dacă ştiinţa 

poate fi un blestem, dar în nici un caz nu poate fi o 

binecuvântare, deoarece ştiinţa a desfiinţat cerul, în sensul 

metaforic. Iar dacă prin cer înţelegeţi poate raiul, vă pot spune 

că raiul a fost aici pe pământ şi nici omul n-a fost izgonit din el. 

De ce? Pentru că omul se izgoneşte singur şi sistematic din el, 

tocmai din cauza ştiinţei cu care se laudă în trufia lui.”  

 

În vârful acoladei care a cuprins toate staţiunile umbletului său 

pământesc şi ceresc, cu pasul şi cu gândul, a stat în permanenţă 

locul său de suflet: Huşii, cu bătaie până la Tăbălăeşti. Anume 

la acea energie a căutat să se reconecteze: la lumea copilăriei, 

rememorată în volumele sale de amintiri pe firul vieţii înapoi 

până la degetul mamei, care, prunc fiind, l-a fixat la un moment 

dat locului într-o fotografie, cu o atingere nevăzută ca într-o 

scenă de Michelangelo. Şi la lumea de azi, reprezentată prin 

trăitorii în continuare ai locului, oameni şi prieteni vechi cu care 

a păstrat legătura şi din măruntaiele capitalei. Caldul grai 
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moldovenesc şi liniştea rostirii lui păreau aproape ireale în 

centrul Bucureştilor, prins între sirenele isterice de afară şi 

ştirile incendiare de la televizor, dinăuntru. Pentru că în ultima 

vreme Nenea Romică nu a ştiut să-şi mai ferească sufletul de 

influenţa cotidianului, păstrându-se conectat la ochiul dracului 

numit televizor, cu toate stările şi ne-stările pe care acest obiect 

al pretinsei civilizaţii informaţionale e capabil să le transmită. 

Se pricepea, desigur, să aleagă şi să judece, necăjindu-se însă 

adesea din pricini mult prea triviale, folosindu-şi mintea ca pe 

un telescop făcut să scruteze profunzimile universului, dar 

obligat să cerceteze asfaltul murdar de sub picioare.  

 

În Grecia Antică, un om ca Romeo Pivniceru ar fi avut un loc 

de cinste în Agora. În România zilelor şi nopţilor noastre, s-a 

aflat în situaţia de a-şi sublima în permanenţă anonimatul. Cine 

a avut şansa să-l cunoască şi să-l viziteze odată, revenea ca la o 

oază. Şi nu doar simpli beduini alăturea cu caravana, precum 

subsemnatul, dar şi oameni de creaţie şi de spirit recunoscuţi ca 

atare în cercurile intelectuale şi literare ale ţării. La el acasă 

avea loc o continuă artă a conversaţiei în camera de alături. Şi 

totuşi – cum se întâmplă: principalul obstacol în calea acestui 

anonimat, totodată şansă a lui şi a celor ce aveau să-l cunoască 

prin intermediul scrisului, l-a constituit femeia care i-a stat 

alături. La fel cum nota muzicală, acordul şi partitura au nevoie 

de instrument spre a ieşi în lume, tot astfel el, memorialistul 

plin de har, modest şi erudit, exponentul, după propria-i dorinţă, 

a „vulgului” în critica literară, cercetaş al filozofiei universale şi 

fin observator al vremii şi al vremurilor, a avut nevoie de cineva 

care să facă intrare în lume gândurilor, amintirilor, ideilor 

cărora el le dăduse veştmintele vorbirii. Acest cineva a fost 

sufletul său pereche, soţia sa Maruca, fără munca şi dedicaţia 

căreia, de arhivar şi gestionar, opera sa nu ar fi găsit calea către 

oameni, rămânând poate pentru veşnicie într-un sertar al uitării. 

Ea s-a ocupat de editarea, volum după volum, a scrierilor sale, 

de răspândirea lor în centrele de cultură şi în bibliotecile din ţară 

şi chiar din străinătate, de relaţia sa cu presa, de permanenta sa 

conectare la realităţile practice, pe care el, din sferele în care se 

mişca, le ignora cu bonomie.  

 

A spune că fără Romeo Pivniceru Bucureştii sunt mai săraci, 

sună banal. Nu capitala, impersonală, înstrăinată, trepidantă şi 

preocupată să dea bine la margine de drum, ci copacul roditor al 

spiritului românesc a sărăcit cu un fruct. Câte vor mai creşte pe 

urma lui, în anotimpurile ce urmează, nimeni nu poate şti. 

Tindem să credem că niciodată vremurile nu au fost mai 

neprielnice ca astăzi spre a forma caractere şi a întări rădăcini. 

Avem totuşi nădejde că moştenirea culturală pe care demnul 

urmaş „fără importanţă” al marilor cronicari moldoveni, Romeo 

Pivniceru, a lăsat-o în urmă va fi grijită şi îşi va găsi locul 

cuvenit în sacra grădină a spiritualităţii române.   

 

 

In memoriam Romeo Pivniceru 
 

                               Sorana GEORGESCU - GORJAN 

 
          La 27 iunie 2015 s-a stins din viață după o grea suferință 

Romeo Pivniceru, distinsul soț al prietenei Maruca. Am aflat 

vestea cu multă tristețe, căci pleca dintre noi un om minunat. 

M-au copleșit amintirile.  Mi-am adus aminte de prima vizită în 

casa familiei Pivniceru, într-o zi de mai 1994. Am stat atunci 

mult de vorbă pe terasa plină de flori, la ultimul etaj al blocului 

de pe strada Arghezi. 

De fiecare dată când mergeam la Maruca și Romică, găseam o 

atmosferă de înaltă spiritualitate, o oază de liniște și de 

frumoasă ospitalitate. 

M-am aplecat din nou asupra cărților dăruite de Romică, 

purtând toate frumoase rânduri de dedicație. Autorul volumelor 

Povestiri pentru Maruca, Călătorie în lumea cărților, Note de 

lector  se socotea „un turist în lumea cărților”, cu „îndrăzneala 

unui presupus publicist”, care împărtășea „note îndrăznețe și 

perseverente asupra scripturilor de orice fel”. 

Mi-am amintit de fascinația cu care am parcurs volumele sale 

de amintiri, intitulate modest Oameni fără importanță sau 

Memoriile unui necunoscut. Excepționalul har de povestitor al 

autorului aducea la viață o lume dispărută, momente de răscruce 

la care fusesem și eu martoră. Așteptam cu nerăbdare apariția 

următoarelor tomuri, care dezvăluiau trăirile unui „rătăcit într-

un secol care nu-i mai aparținea”. 

Din păcate, acestea nu vor mai veni. 

Sunt alături de Maruca în marea ei durere și mă rog ca Domnul 

să odihnească în pace sufletul generos al soțului ei. 

 

Dragă Maruca, 

                                                                  Carmen Berca Galu 

 Îţi trimit aceste gînduri, despre Romică, pe care l-am 

“regăsit” acum cinci şase ani într-o carte scrisă pentru Bogdan 

şi rămasă în biblioteca părinţilor, la Buftea … De văzut prima 

data cred că l-am văzut în urmă cu vreo 30 de ani, la Huşi, cînd 

a fost cu părinţii lui Bogdan pe la ai mei. Iar de cinci, şase ani 

de cîte ori l-am văzut a fost doar alături de tine. 

Romică a fost un om care a iubit mult în viaţă .... a 

iubit mult viaţa, şi-a iubit mult părinţii, a iubit mult locurile 

natale, a iubit-o pe Maruca aşa cum a ştiut mai bine; cu dăruirea 

şi tandreţea şi bucuria şi nădejdea şi priceperea şi nu numai 

....pe care le-a avut şi dăruit Marucăi, care le-a meritat şi le-a 

primit aşa cum a ştiut mai bine, ca apoi să le împartă iară ... 

Sincer, nu-mi vine să vorbesc de Romică la singular 

...adică doar Romică şi atât ...e Romică şi Maruca sau Maruca şi 

Romică...pentru că aşa l-am cunoscut, adică i-am cunoscut . 

I-am văzut şi admirat împreună în diverse momente ale 

zile ...se întregeau unul pe celălalt...erau (mai sunt 

încă?!....depinde cum vreau să mi-i imaginez, pentru că poate şi 

din egoism şi din neputinţa clipei nu am vrut să-l văd pe 

Romică decât trăind !) ca un copac ....cînd unul ramurile, cînd 

celălalt frunzele, cînd unul trunchiul, cînd celălalt rădacinile, 

cînd unul fructele coapte, cînd celălalt fructele crude şi tot aşa 

mereu şi mereu.... 
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     Ajungeam la ei după căutări şi alergări prin Bucureşti 

şi mă linişteam la o cană de ceai sau de cafea şi o gustare 

pregătită cu mult dichis de Maruca şi la o vorbă bună din partea 

amândurora .  

    Îi ascultam pe rând şi-i auzeam pe amîndoi ....bogaţia 

amintirilor ...o tolbă plină, cum am spune noi moldovenii, cu 

locuri şi oameni modeşti, care-şi spun “oameni fără 

importanţă”, pentru că aşa vrea Romică şi “doamne, ... ce 

doamne”, pentru că aşa vrea Maruca şi trăiri în şi din amintiri, 

de parcă se adunau şi se învîrteau ca într-un carusel, în jurul 

copacului Romică şi Maruca. 

 Şi avea dreptate Romică învăţăndu-ne să trăim în 

contemplarea clipei şi a celor din jurul nostru, povăţuindu-ne şi 

chiar cerîndu-ne să avem mai multă răbdare cu ce facem în viaţa 

asta şi cu urmele pe care le lăsăm ... să le lăsăm  aşa de adînci 

încît să nu se uite că-s ale noastre şi atît de dese încît să încapă 

şi alte urme pe lîngă urmele noastre. 

 A fost şi-un răsfăţat al vieţii, al părinţilor, al Marucăi şi 

nu numai, dar a ştiut şi el să împartă din plinul care-l primea de 

la cei din jur-i. Mi-aduc aminte de o convorbire telefonică în 

care-mi spunea, printre altele, cum o îngrijea şi el pe Maruca, 

care suferise un accident, cum îi făcea injecţii, cu o mînă 

nesigură, dar care totuşi îl asculta, pentru că trebuia să o facă 

bine pe draga lui, Maruca.  

 Ochii i se mai umezeau cînd auzea de locurile dragi ale 

copilăriei, de Tăbălăieştiul lui din neamuri de răzeşi. Ne cerea 

poze cu locurile dragi, să vadă prin ochii celui care filma, (poza) 

încă o data un pămînt pe care şi-ar mai fi dorit să-l mai atingă 

...să-l vadă cum mai e acum.  Nu şi-a mai putut împlini aceste 

gînduri decît din amitirile pe care-l învăluiau cu bucuria 

aducerilor aminte a copilăriei şi a tinereţii de care povestea că-s 

tare vii rămase în minte, de parcă ar fi fost ieri ... 

 Să ne aştepţi mereu Romică să păşim pe lîngă urmele 

tale .....pe lîngă gîndurile tale ....aşa ca nişte moldoveni de-ai tăi, 

“oameni fără importanţă”, care preţuiesc omul şi fapta şi locul 

şi clipa .... 

 Te îmbrăţişez cu drag Maruca şi te consider şi pe tine o 

răsfăţată a soartei pentru că ai reuşit în viaţa asta să fii alături de 

Romică ... 

     Romicuţă, dragul meu, 

Omul, trăitor pe planeta Pământ, rămâne la fel de ignorant, 

indiferent de gradul de erudiţie, chiar şi la bătrâneţe, neputând 

să dezlege misterele vieţii şi morţii. 

Aş dori, pentru a-mi alina dorul de tine, să te visez; acest lucru 

ar putea fi posibil; deşi sunt o fire optimistă, nu am certitudinea 

că vom putea să ne mai întâlnim, într-o altă lume şi o altă viaţă. 

Maruca, soţia ta care ţi-a fost alături timp de 38 ani. 

                                                                       30 iunie, 2015 

Mulţumesc din suflet acelora care au fost alături de mine, cu 

prezenţa sau cu gândul, în aceste clipe greu de depăşit. 

 

Romeo Pivniceru, București 

 

Moșul meu, părintele Siminică… 

                                  Jurnalist Ion N. OPREA - Iaşi 

Autor de cărți, inginerul Romeo Pivniceru, general în 

rezervă a armatei române, de loc din Huși, doamna sa din 

Cotnari, domiciliați în București, au devenit eroii unui articol al 

meu, “Vasluieni, Soțul și soția scriitori”, publicat mai întai în 

revista Lohanul-Huși din iunie 2012. Apoi, în revista 

Luceafărul-Botoșani din 11 februarie 2014, sub titlul 

“Pivniceru, soț și soție, scriitori vasluieni”. 

Articolul a plăcut, îmi place și mie și astăzi. Doamna, 

reeditându-și volumul “Doamne, ce doamne!” Editura 

Agerpress-București 2011 în 2015,  volumul II, cu același titlu, 

la Editura Semne, tot București, mă onorează și pune pe coperta 

IV parte din spusele mele: “Acum, când în  publicistică se caută 

și se promovează senzaționalul cu orice preț, când valorile 

autentice sunt neglijate ori sunt călcate în picioare și umilite de 

incompetența gălăgioasă, în care primează primitivismul 

instinctelor, cum sunt violența și sexul exhibat cu o totală lipsă 

de pudoare, iată, din prea mult bun simț și recunoaștere a 

elitelor intelectuale, Maruca Pivniceru, născută la Vaslui, ne 

poartă cu dialogurile ei la personalitățile feminine cărora le 

promovează talentul, capacitățile profesionale, charisma. A 

făcut acest lucru, mărturisește, pentru că a vrut să remarce 

aportul lor nu mai puțin valoros decât al multor bărbați din 

domenii profesionale similare, Domnia sa declarându-se a fi o 

mare admiratoare a tuturor femeilor remarcabile, independente 

și fermecătoare, fiind o feministă convinsă”. 

Membru al Cenaclului nostru cu autori din toată țara, 

participant cu texte la antologiile de autor, - “Cartea Sfântă” în 

“Darul vieții: Dragostea”, vol, I, Editura PIM, Iași, 2014, p. 

212, domnul general, vorbindu-ne despre posibilul nostru 

volum “Nu uita”, antologie de autori, a desprins și ne-a pus la 

dispoziție, și de data aceasta, din seria volumelor sale, parte în 
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manuscris, “Oameni fără importanță sau Memoriile unui 

necunoscut”, primele trei volume, peste o mie de pagini editate 

la Agerpress, 2010, 2011, figura moșului său, preotul Siminică, 

născut la Tăbălăești, în părțile  orașului Huși, fostul județ 

Fălciu, astăzi Vaslui. 

... „Era într-o vară, bănuesc cam pe vremea când 

începuseră întovărășirile sătenilor (vol. I, 428p, p.25). dacă țin 

bine minte, Siminică mersese la  Tăbălăești să cedeze surorilor 

lui de-acolo, pământul ce i se cuvenise din moștenirea de la 

bunicul, însoțit și de popa Filiuță, un călugăr de la Episcopia 

Huși-lor, prieten foarte apropiat de-al lui moșu-meu. Ce-o fi 

căutat și popa Filiuță cu el, pe acolo, nu știu, căci n-avea nici în 

clin, nici în mânecă cu satul. Bănuiesc  că l-o fi ademenit 

compania agreabilă a lui moșu-meu, așa cum s-a întâmplat și cu 

mine. Fiind în vacanța mare și plictisindu-mă prin Huși, m-am 

agățat și eu de ei, mai ales că nu-i încurcam cu nimic, deoarece 

drumul până acolo l-am făcut  pe jos. Cum vremea era 

frumoasă, cele două cesuri , cât dura călătoria până acolo, au 

trecut pe nesimțite, căci între noi fie vorba amândouă fețele 

bisericești se întreceau, care mai de care, în a depăna fel de fel 

de snoave, sau luând în discuție subiecte interesante. Curios  

este că din episodul acesta, nu-mi aduc aminte decât doar de 

drumul la dus, și de momentele de repaus de pe veranda casei 

unde am ajuns... De rest, nu mai știu nimic. Parcă aș fi rămas în 

posesia unui fragmrnt dintr-un film rupt!    

...Popa Siminică pomenit ceva mai înainte, era cel de-

al doilea frate al tatei, născut după cele două  fete, el s-a făcut  

preot, și e unul din pesonajele cele mai apropiate din povestea 

vieții mele și care va fi cel mai des întâlnit în scrierile mele 

(p.26). 

...Din anii primului război mondial, îmi povestea 

Siminică ce bine erau echipate și hrănite trupele rusești. Cum 

arătau de bine la venire și cât erau de schimbate la plecare, când 

a intrat dihonia bolșevismului în ele. Singurul lucru care le 

lipsea era băutura, și cum  vin se găsea din belșug la Tăbălăești, 

nu stăteau mult la tocmeală. Ofereau pentru o cofă de vin, cu 

multă dărnicie, din toate produsele alimentare cu care era 

înzestrată armata, dar mai ales zahăr, căci zahăr nu se prea 

găsea în sat, iar rușii aveau berechet (p. 52).     

...Despre tatăl bunicului său Neculai, unul din oamenii 

mai răsăriți ai satului, cu o avere frumușică și cu o brumă de 

știință de carte, era  cântăreț la strană, adică dascăl, la biserica 

din Tăbălăești, știind toate rosurile slujbelor și avînd pare-se, și 

un glas frumos, am aflat din descrierea lui Siminică, era mereu 

îmbrăcat curat, încălțat cu iminei, din aceia ce nu purta oricare 

terchea-berchea. Pătruns  de înțelepciunea bibliei, pe care o știa 

din scoarță în scoarță, nu pregeta ori de câte ori se ivea prilejul, 

să nu-și însoțească vorbele, cu vreun verset din  cartea sfântă.  

Odată venea, pasă-mi-te, de la o panaghie, și mergea 

cam pe trei cărări. Când a ajuns la capra podului cel mare, de 

peste pârâul ce trecea prin mjlocul satului, nu știu cum s-a făcut 

că s-a poticnit și a căzut în râpă. Dar Domnul, pe care n-a 

contenit niciodată să-l slăvească, nu l-a părăsit și l-a ajutat să 

ajungă cu bine la fundul râpei. Acolo, ridicându-se în două 

picioare, n-a găsit altceva de rostit, spre cinstea lui, decât să 

cânte pe glasul al 7-lea, din Isaia: „Coborâtu-te-ai în cele mai de 

jos ale pământului! Și acum tu te cobori în Iad în cele mai de jos 

ale adâncului”(p.59)… 

…Altă dată, mi-a povestit despre descântecele bunicii, 

mare meșteră în treburi de acestea. 

“Măi, îmi zicea el, când ne îmbolnăveam, nu umblam 

după doctorii, ca acum, ci ne ducea să ne descânte vreo babă, 

cunoscută prin vindecările ei. Dar și bunică-ta era meșteră la 

descântat, pentru că făcuse gemeni, pe Vasile și  Tița. Cică 

femeile  care au gemeni au un dar înăscut, dat de Dumnezeu, 

pentru așa ceva. Ea știa să descânte până și de “strânsul mic” și 

de “strânsul mare”. Nu știi ce-i asta! Sigur, că n-ai de unde știi! 

Ți-oi spune eu: Strânsul mic e o formă de rahitism care se 

manifestă prin apariția unui gheb în spate. Strânsul mare e mai 

rău. Atunci te cocârjești rău de tot, și-ți  iese câte o bolfă și-n 

spate și-n față. Slavă Domnului că noi nu am avut nevoie de 

descântece de felul acesta, dar pe unii i-a descântat și i-a 

vindecat. 

Pe noi ne descânta când eram mititei. Atunci ne 

descânta mai ales “de speriat” și ca să nu ne “chișăm în pat”. 

Când făceam așa ceva, nu ne bătea, nici nu ne ocăra. Numai ne 

descânta. Mi-aduc aminte că odată m-a descântat la cuhnie, 

lângă vatră. Nu mai știu ce vorbe rostea când mă descânta, dar 

țin minte că mă așezase lângă derigul care ține  prichiciul 

hornului, și tot învârtea împrejurul  meu și al derigului un 

șomoiog de cârpe aprinse, de vreo trei, patru ori. 

Ascultam cu aviditate  povestirile lui Siminică despre 

eresurile și superstițiile de la noi, din Tăbălăești. Mă fascinau cu 

atât mai mult, cu cât însuși povestitorul  credea cu adevărat în 

ele. Căci Siminică,  cu toată cultura lui, nu era un popă fariseu. 

O fi avut el păcatele lui, ca tot omul, dar avea o credință 

nestrămutată în Dumnezeu, în nemurirea sufletului, precum și în 

alte fenomene parapsihologice, mai mult sau mai puțin tolerate 

de biserică. Poate că această credință fermă, a lui, făcea ca 

povestirile sale să capete o nuanță de temeinicie. 

Îmi povestea odată că prin tinerețea  lui, a avut o criză 

spirituală ce se manifesta printr-o stare de  apatie ce se tot 

accentua cu cât treceau zilele.  Bunicul, care era un om foarte 

bisericos, ca și tatăl său,  i-a găsit până la urmă cauza: diavolul 

se încuibase  în el. Că i-o fi dat crezare sau nu, Siminică, vlăguit 
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de suferință și indiferent de tot ce se petrecea în jurul său, s-a 

lăsat în voia lui bunicu, care-i  făgăduise că-l va lecui. 

Așa că odată, pe la  miezul nopții, bunicul l-a sculat 

din pat și, nu mai știu dacă gol sau numai cu cămașa de noapte 

pe el, l-a dus în fundul ogrăzii, acolo unde curge, printre   plopi 

și sălcii, pârâul ce vine de la Plopi. Ajunși acolo, bunicul a scos 

o sticluță cu aghiazmă cu care l-a stropit de câteva ori, îngânând 

și o anumită incantație. 

Și-mi spunea, mai departe, Siminică:  “Am văzut 

deodată, o umbra neagră, din care  distingeam o față rânjindu-

mi, cum trece repede pe lângă noi, și se tot duce pe pustii, 

încolo, spre Averești. De-a doua zi, de cum m-am trezit, n-am 

mai avut nimic” (p. 62-64).  

… Spitalizat, operat de apendicită la doctoral 

Adameșteanu. Dintre rudele care mă vizitau, venea uneori și 

popa Siminică, fratele tatei. Vizitele lui mă bucurau nespus de 

mult, căci de fiecare dată îmi spunea lucruri interesante , dar și 

nostime, care-mi  stârneau râsul. Era și plăcut, dar și neplăcut în 

același timp, căci râsul, cu spasmele lui, îmi solicitau rana 

operației, provocându-mi niște dureri, încât eram nevoit să mă 

țin cu mâinile de bandaje. 

Odată am crezut că am să mă prăpădesc și mai multe 

nu. După ce a intrat în camera, tot plimbându-și privirile prin 

jur, îl aud că spune: “Măi, să fie al naibii! Foarte frumos spitalul 

aista, dar are și multe lucruri făcute anapoda. Știi? Am fost și eu 

operat aici,  mai acum vreun an, dar de hernie. Stăteam țintuit în 

pat fără să mă mișc, așa ca tine, și aveam și eu  nevoie câteodată 

de ajutorul  unei surori. Dar nu era chip s-o chemi. Că vezi tu? 

Butonul soneriei e lângă pervazul ușii și nu la căpătâiul  

bolnavului. Dacă am văzut că n-am cum s-o scot la capăt, le-am 

spus: „Măi, să-mi aduceți o prăjină, ca să pot apăsa pe butonul 

soneriei”. Fetele au râs de ideea mea, dar nu s-au supărat și mi-

au  îndeplinit dorința. 

Acum stăteam liniștit și fără nici o grijă, cu bățul lângă 

mine. La un moment dat am avut o nevoie, așa că am pus mâna 

pe prăjină și după vreo câteva încercări, am nimerit butonul. 

Am apăsat  și am ținut... am ținuuut și am tot ținut apăsat, dar 

nici pomeneală să vină careva. Atunci, ce-am făcut? Cu chiu cu 

vai, am scos papucii de sub pat și am aruncat cu ei cât ce-am 

putut în tăblia ușei. Norocul meu a fost că la cel de-al doilea  

papuc, ușa s-a dat în lături și papucul a ajuns pe coridor. Numai 

așa am reușit să fac să vină cineva la căpătâiul meu. 

Ce s-a întâmplat cu mine pe parcursul acestui discurs, 

nu-i greu de închipuit, dar, mai ales de atunci, Siminică și-a 

câștigat la mine unul din locurile principale printre cei apropiați 

mie (vol. II, 434p, p. 171-172). 

... Da, Siminică a fost cel mai apropiat de sufletul meu 

dintre toți frații tatei. Ca vârstă, era mult mai tânăr decât tata, 

fiind al treilea copil născut după el. În primii ani de viață, cât 

am locuit la Tăbălăești, nu l-am cunoscut. Prima amintire 

despre el o am de când ne-am mutat la Huși. Îmbrățișase cariera 

preoțească și era pe vremea aceea diacon la Episcopia Hușilor. 

Mi-aduc aminte că locuia împreună cu Nunuca, soția lui, și cu 

Gavriluță, băețelul lor, cam în vârstă de un an, într-o casă 

bătrânească așezată pe colț, între strada Cuza Vodă și ulița ce 

urca prin spatele cișmelei lui  Mazilu. 

Din singura vizită pe care am făcut-o la ei,  împreună 

cu tata și mama, nu mi-a rămas decât o imagine  foarte confuză. 

Micuțul meu văr a murit la puțin timp după aceea , răpus de o 

anghină difterică. 

Imagini mai clare despre el mi s-au conturat de pe când 

locuia, împreună cu alte familii de preoți la Epscopie, în chiliile 

transformate în apartamente, rânduite de-a lungul zidului de 

împrejmuire. Vizite prea dese  între noi nu erau obișnuite, 

deoarece Siminică era preocupat mai mult de societatea  

duhovnicească, așa că îi călcam pragul doar cu ocazia  unui 

Sfânt Simion. Dar și aceste contacte sporadice au luat curând 

sfârșit. Siminică, îmbinând preoția cu politica național-țărănistă, 

reuși cu ajutorul doctorului Lupu, să se mute la București, unde 

a căpătat o dată cu un loc la parohia bisericii Sfinții Voievozi de 

pe Calea Griviței și frumosul apartament ce cuprindea tot etajul 

întâi al casei parohiale din imediata vecinătate.  

S-ar putea ca relațiile lui destul de limitate cu noi să  se 

fi datorat și temperamentului său oarecum ciudat. Avea o fire ce 

conținea un fel de asperitate ce-ți provoca la primul contact  pe 

care-l luai cu el un fel de ezitare inexplicabilă. Cel puțin asta era 

ceea ce simțeam eu. 

Avea o figură inteligentă și atrăgătoare. Atâta doar că 

ochii lui de un cenușiu verzui cu reflexe metalice, adumbriți de 

niște sprincene stufoase, aruncau destul de des sclipiri 

malițioase. Rostirea lui sacadată și tăioasă părea să fie foarte 

potrivită pentru o ironie tăioasă, vecină cu sarcasmul, exercita 

un fel de presiune de sens contrar, încât simțeai că cu greu i-ai 

putea intra în grații. 

Târziu de tot, aproape de anii maturității, am reușit să 

străpung acest înveliș specific personalității lui și să ajung până 

la urmă unul din preferații lui, iar el să devină pentru mine unul 

din puținii oameni pe care i-am iubit și prețuit în viața mea. 

Avea un cerc de prieteni destul de  restrâns, alcătuit 

aproape în exclusivitate  din fețe bisericești. Nu-mi puteam 

închipui la vremea aceea  ce elixiruri vrăjite foloseau acei 

prieteni, de se puteau apropia atâta de el. 
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Poseda o cultură superioară și fusese profesor de 

ebraică, de limba latină și de istorie la seminarul teologic din 

Huși și predase un timp istoria și religia la liceul de fete „Elena 

Doamna”, din aceeași localitate. Bănuiesc  că nivelul lui de 

cultură îl infatuase  într-o oarecare măsură, compunându-i aerul 

acela de superioritate, care probabil pe unii îi deranja. 

Fiind mult mai tânăr decât tata, era abia diacon când l-

am cunoscut, îmi venea tare greu să-i spun “moș”, așa cum se 

obișnuia pe la noi să le spunem unchilor. Figura lui tinerească 

era în total contrast cu un astfel de apelativ. Așa că în anii 

copilăriei nici nu știu cum îl strigam. Cred că tîrziu de tot i-am 

spus pe nume, această barieră imaginară fiind trecută cu o largă 

îngăduință din partea lui, dar pentru mine, constituind un 

adevărat act de emancipare. 

După  ce s-a mutat la București, venea din când în 

când pe la Huși, fie cu vreun interes fie să se relaxeze în 

perioadele de concediu. De fiecare dată avea însă grijă să se 

oprească un scurt timp și pe la noi. După aceste vizite, care, 

după părerea mea erau mai curând protocolare, pleca să se 

întâlnească cu vechii lui prieteni, colegi de breaslă sau de 

seminar. Mai ales, se oprea la Episcopie, pe la niște călugări, 

unde, de bucuria revederii, îi trăgeau niște chefuri de pomină, 

așa cum  numai fețele  bisericești știu să tragă în zilele de 

pomenire și de „svenți mari”. Unul din prietenii lui anahoreți, 

des pomenit de el, era părintele Filiuță. Am avut și eu ocazia să-

l cunosc și să-l mai întâlnesc de câteva ori. Acesta zic și eu 

prieten și tovarăș de petrecere. Era un călugăr  prezentabil, 

corect și elegant îmbrăcat, cu o față roză și frumoasă, încadrată 

de o barbă neagră și bogată. Te privea cu niște ochi negri 

migdalați în stare să îndemne vreo oiță a lui Dumnezeu și la alte 

păcate decât la cele pomenite până acum. În societatea acestora, 

Siminică se simțea în largul lui. Asta era matca lui adevărată 

care-l atrăgea. 

Ei, dar nici „moșu” – meu, cu persoana lui, nu mă da 

de sminteală. Întotdeauna în veșmintele lui preoțești, scoase ca 

din cutie, avea o ținută elegantă și solemnă de prelat, ținută 

subliniată de dunga scoasă cu fierul de călcat de-a lungul 

rantiei, la spate, de sub guler până în călcâie. O  pălărie 

Borsalino veritabilă, cu borurile întoarse completa alura lui 

seniorială.  

Avea o figură fără vârstă, încât părea să nu 

îmbătrânească niciodată. Un nas potrivit, ușor acvilin, și cei doi 

ochi verzui-cenușii de care pomenisem, privindu-te iscoditor pe 

sub sprincenele stufoase, se completau de minune cu gura ce 

păstra în colțul buzelor un ușor surâs, disprețuitor. O 

mustăcioară tunsă scurt compunea minimul capilar necesar, 

cerut de canoanele duhovnicești. Ce mai! Dacă mai puneai la 

socoteală replicile lui tăioase și râsul metalic, era întruchiparea 

perfectă al unui Aramis modern. 

Spuneam că aparițiile  lui pe la noi prin casă păreau 

mai mult protocolare.  Simțeam că o afecțiune, prea exagerată 

nu-i lega pe cei doi frați. Deși profesiunile lor aveau multe 

lucruri comune în domeniul spiritual, aceste tangențe păreau 

mai curând să le separe caracterele și afinitățile. 

Tata, cu toate că nu îmbrățișase cariera preoțească așa 

cum și-ar fi dorit bunicul  și era un simplu învățător, era un 

model de  cumpătare și bun simț, atât în viața socială, cât și în 

cea de familie. Siminică  era model doar în ținuta sacerdotală. O 

dată părăsind altarul, se simțea în hainele preoțești întocmai ca 

în hainele civile.  

Înclinat spre latura epicureană a vieții, toată cultura lui 

de vastă formație eclesiastică parcă o folosea pentru a-și rafina 

și mai mult plăcerile lumești. Așa că nu e de mirare că atunci 

cînd venea prin  Huși, căuta să-și limiteze durata vizitei la 

fratele lui mai mare și să plece cât mai degrabă la „frații” lui de 

la Episcopie care-l așteptau cu brațele deschise. O dată ajuns 

acolo, cu greu se mai urnea din loc. Încingeau  niște ospețe 

tainice, stropite din belșug cu vinuri selecționate din podgoria 

Episcopiei, de la care mai ajungeau și pe la urechile noastre 

unele ecouri. 

Dintre figurile nelipsite de la aceste agape, îmi aduc 

aminte din spusele lui Siminică, de un călugăr, pare-mi-se fost 

vicar al Episcopiei. Avea  un nume parcă predestinat, îl chema 

Pocitan și se pare că era chiar gazda acestor zaiafeturi de 

pomină. Apoi, nelipsiți erau preoții Vasilică Manea și Spiru 

Apostol, legați de Siminică încă de pe băncile seminarului 

(vol.III, p.445, p.81-84). 

... Altă dată, s-a nimerit să ne viziteze pe când eu nu 

eram acasă. Mi se pare că eram plecat la Iași, la facultate. Vizita 

lui ar fi fost una ca oricare alta, dacă n-ar fi dat naștere la o 

întâmplare ieșită din comun. Și-a făcut apariția la noi acasă, 

într-o dimineață de toamnă. Ca de obicei, apăru într-o ținută 

impecabilă, cu o rantie nouă de culoare maro, cu o borsalină de 

aceeași culoare. Le creștea inima tatei și mamei, când l-au văzut 

în pragul ușii. Nu știau cum să-l mai îmbie să rămână la noi la 

masă.  

El însă, nu și nu. S-a scuzat  cu părere de rău, dar n-

avea încotro, căci avea întâlnire la o oră fixată, cu edecurile lui 

de la Episcopie, care mai rămăseseră prin Huși.  Dacă nu mă 

înșel, cam pe atunci episcopia Hușilor tocmai fusese desființată, 

iar ultimul episcop, Grigore Leu își dăduse obștescul sfârșit mai 

mult de supărare, decât de boală sau de bătrânețe. Alde popa 

Manea și popa Apostol se mutaseră și ei în București și acum, 

în chiliile fostei episcopii, nu mai rămăseseră decât popa Filiuță 

și încă vreo doi, trei, care-l așteptau pe Siminică în aceste 

vremuri grele pentru biserică, ca pe un cireș copt. Sigur  că nu-l 

așteptau într-o chilie goală, ca a lui Daniil Sihastrul, ci într-una  
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garnisită cu  gustări alese și cu vin bun. E drept că vinul 

Episcopiei, bun de altfel, nu se compara cu vinul tatei, dar la 

tata acasă nu era antrenul de acolo. 

Așa că Siminică a stat cât a stat la noi și până la urmă, 

a șters-o unde-l îndemna inima, urmând să revină doar pe seară 

și să rămână la noi, peste noapte. 

Cum s-or fi desfășurat lucrurile pe la Episcopie, știe 

Dumnezeu. Dar pe la ora patru după amiază, când tata era încă 

la școală, mama numai ce se pomenește cu niște zgomote 

ciudate prin ogradă. Se auzeau un fel de zdupăieli, de parcă 

bătea cineva cu un mai în pământ. Curioasă, ieși din casă și 

când acolo, ce să vadă? Popa Siminică, descheiat la frumosul 

său anteriu, fugărea prin curte și primprejurul casei, cu un arac 

în mână, vreo doi popi speriați, ce alergau de mâncau pământul. 

Când dădeau  cotul pe la colțul casei, se aplecau pe o parte, așa 

cum iau turnantele niște alergători de performanță. Se înțelege, 

că toată această cursă de viteză era întovărășită de o serie de 

sudălmi la adresa celor fugăriți, în totală distonanță cu 

vocabularul unei fețe bisericești ca a lui Siminică. 

Mama, nici nu știu când, a ajuns la tata la școală, să 

dea alarma și să-i povestească pe scurt toată târâșenia. În câteva 

clipe, tata s-a și aflat la fața locului. Nu era el un atlet de felul 

său, dar mînia și indignarea l-au făcut paraleu. Cît ai clipi, mi ți 

l-a înșfăcat pe Siminică de o subsuară și l-a băgat în dormitor, 

unde l-a muștruluit și judecat în legea lui ca pe un copil 

neascultător (p.87). 

... Aici m-am oprit, ceea ce aveam scris despre 

Siminică era manuscrisul lui Romeo, devenit prietenul meu, cu 

care convorbeam uneori, făcea parte din viitorul volum din 

Oameni fără importanță, tratează despre anii de pușcărie, de 

persecuție comunistă a lui Siminică, și aveam nevoie de o 

relație... 

Am dat telefon. Mi-a  răspuns doamna Maruca, Romeo 

decedase la 27 iunie 2015, dimineața. 

Dumnezeu să-l ierte, doamna Maruca! 

(Din volumul în pregătire Nu uita, de Ion N. Oprea, antologie de 

autori  ai Cenaclului literar, Iași, cu activitate de la distanță). 

 

«Universul încetează să existe, dacă nu ne 

uităm la el» este concluzia fizicii cuantice 

                                                 ELLIE ZOLFAGHARIFARD       

„Universul încetează să existe, dacă nu ne uităm la el” este 

concluzia fizicii cuantice, după ce s-a observat cum un foton 

se comportă diferit dacă este sau nu observat de cineva! 

Rezultă că întreaga noastră viață raportată la realitatea 

concretă este o iluzie… 

atura misterioasă a realității așa cum este prezentată 

de fizica cuantică a trecut un nou test, odată cu 

experimentul extraordinar prin care oamenii de știință 

au dovedit că realitatea nu există decât atunci când este 

măsurată. 

Universul nu există dacă încetăm să ne mai uităm la el. Aceasta 

susține o teorie faimoasă din cadrul fizicii cuantice, care 

argumentează faptul că o 

particulă își modifică 

comportamentul pe care 

l-a avut în trecut în 

funcție de ceea ce 

observăm în momentul 

prezent. Foarte recent, o 

echipă de cercetători de 

la Universitatea 

Naţională din Australia a realizat un experiment prin care a 

dovedit că această teorie este adevărată la nivelul atomilor. 

Conform regulilor din fizica cuantică, limita dintre realitatea 

exterioară și propria noastră conștiință subiectivă este neclară. 

Când fizicienii observă atomi sau particule de lumină (fotoni) 

ceea ce pot vedea depinde de modalitatea pe care au stabilit-o 

pentru desfășurarea experimentului. 

Fizicienii australieni au reușit să pună în practică un celebru 

experiment imaginat încă din anul 1978 de americanul John 

Wheeler, „experimentul cognitiv al alegerii întârziate”, ce 

confirmă faptul că realitatea nu există până în momentul în care 

nu este măsurată – cel puțin în lumea cuantică. 

Experimentul propus de savantul american implică un foton în 

mișcare căruia i se oferă posibilitatea de a alege să se comporte 

ca o particulă sau ca o undă. Wheeler urmărea să afle răspunsul 

la întrebarea: „Care este momentul în care fotonul alege cum să 

se comporte?” Bunul simț ne spune că un obiect este fie de 

natura undei, fie de natură corpusculară, independent de 

modalitatea pe care o alegem să îl măsurăm. Dar specialiştii în 

fizică cuantică susțin că faptul de a observa un comportament 

fie de undă, fie de particulă depinde doar de modul în care este 

măsurat fotonul la sfârșitul „călătoriei” sale. 
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Tocmai aceasta a descoperit şi echipa australiană. 

„Aceasta dovedește faptul că modul de măsurare este totul. La 

nivel cuantic, realitatea nu există dacă nu ne uităm la ea”, a 

spus profesorul Andrew Truscott, cel care a condus cercetarea. 

În ciuda aparentei sale ciudățenii, rezultatele confirmă 

validitatea teoriei cuantice. 

Fizicienii de la Universitatea Națională Australiană au inversat 

conceptul original al lui Wheeler referitor la razele de lumină 

care sunt redirecționate de oglinzi și, în schimb, au folosit atomi 

împrăștiați de lumina unui laser. 

Oamenii de știință coordonați de Andrew Truscott au început 

prin a aduce atomi de heliu într-o stare suspendată – cunoscută 

în fizică drept condensatul Bose-Einstein – expulzându-i mai 

apoi rând pe rând, până când rămânea doar un singur atom. 

Acest atom a fost lăsat să treacă printr-o pereche de fascicule 

laser care formau un model de grilaj, un fel de răscruce similară 

sistemului de fante care împrăştie lumina. După ce atomul 

trecea de acest prim grilaj, aleator era adăugat un al doilea grilaj 

de fascicule laser. Rezulatele obținute i-au bulversat pe 

fizicieni. De fiecare dată când cele două grilaje laser erau 

pornite, atomii de heliu s-au comportat mereu ca unde (se 

obțineau fenomemene de interferență, ca și cum atomul se 

deplasa simultan pe ambele căi). De fiecare dată când al doilea 

grilaj laser nu era introdus, atomul de heliu a trecut prin sistem 

sub formă de particulă. Ceea ce este fascinant, sau de-a dreptul 

înfricoşător, este că decizia privind prezenţa celui de-al doilea 

grilaj laser în sistem a fost cu totul aleatoare şi din punctul de 

vedere al atomului de heliu care tocmai trecuse de primul grilaj, 

nici măcar nu se petrecuse încă! Numărul aleatoriu, prin 

intermediul căruia se determina dacă al doilea grilaj va fi sau nu 

adăugat, era generat doar după ce atomul trecea de primul grilaj. 

Dacă alegeți să credeți că atomul chiar a ales să meargă pe una 

dintre căi sau pe ambele, atunci trebuie să acceptați și că o 

măsurare viitoare îi afectează trecutul, a afirmat Truscott. 

„Atomii nu s-au deplasat de la A la B. Doar la sfârșitul 

călătoriei, atunci când au fost măsurați, a ieșit la iveală 

existența comportamentului lor fie de undă, fie de particulă”, a 

adăugat el. 

 

Profesorul Andrew Truscott (stânga) împreună cu doctorandul 

Roman Khakimov 

„Afirmațiile fizicii cuantice referitoare la interferență par destul 

de ciudate atunci când sunt aplicate luminii, care pare a fi mai 

mult o undă”, a spus doctorandul Roman Khakimov. 

„Realizarea experimentului folosind atomi, care sunt sisteme 

complexe care au masă și, în plus, interacționează cu câmpurile 

electrice și așa mai departe, face ca rezultatul să pară şi mai 

ciudat.” 

Teoria cuantică guvernează lumea la nivelul particulelor 

elementare și a făcut posibilă dezvoltarea multor tehnologii 

precum cea a ledurilor, a laserelor și a cipurilor pentru 

computere. (După dailymail.co.uk) 

 

Câteva aspecte legate      de influenţa 

procesului de    rezonanţă asupra vieţii 

noastre 

Ing.   Marvin ATUDOREI - Bucureşti 

         Rezonanţa şi ştiinţa 

ermenul de rezonanţă este mai des 

întâlnit în domeniul fizicii, dar în 

ultimele decade acest concepta fost în 

mod gradat extrapolat în tot mai multe domenii ale 

cunoaşterii datorită faptului că, întreaga realitate poate fi 

descrisă în termeni de ritm, periodicitate, frecvenţă şi mai 

ales energie. Toate fenomenele au la bază sau, altfel spus, sunt 

reductibile la realităţi energetice. Astfel, lumea este structurată 

de cele cinci forţe fizice fundamentale (gravitaţia, 

electromagnetismul, interacţiunea nucleară slabă, interacţiunea 

nucleară tare şi forţa de coeziune), care dezvoltă 

anumite câmpuri energetice.  Aşa cum arată teoria relativităţii a 
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lui Einstein, materia, spaţiul şi timpul formează un continuum 

ce este descris în termeni energetici, ce implică un caracter 

rezonant şi, tocmai de aceea putem afirma că de fapt 

toate formele de existenţă reprezintă forme particulare de 

rezonanţă. Însăşi materia este o formă de energie condensată 

(este celebră în acest sens ecuaţia lui Einstein ce arată că 

E=mc²), ce rezonează într-un domeniu specific. Aceste câmpuri 

energetice fundamentale  se constituie ca veritabile sisteme 

rezonante formatoare (morfogenetice, conform terminologiei 

savantului Rupert Sheldrake) şi ele induc anumite caracteristici 

fizice şi chiar biologice tuturor sistemelor existente subordonate 

(vezi de ex. efectul energiilor de formă, cum ar fi cazul efectului 

de piramidă). Aceste influenţe se induc precis pe baza anumitor 

frecvenţe de rezonanţă ce se transmit de la un sistem rezonant 

emiţător la un sistem rezonant receptor atunci când acestea se 

află  acordate pe aceeaşi lungime de undă. 

Înţelegerea principiului rezonanţei: cheia cunoaşterii 

conştiente 

Noi înşine, ca fiinţe umane, suntem asemenea sisteme de 

rezonanţă şi experimentăm lumea prin intermediul percepţiei 

celor cinci simţuri, care se realizează pe baza fenomenelor de 

rezonanţă. Putem percepe un anumit stimul exterior doar atunci 

când simţurile noastre sunt pe aceeaşi lungime de undă cu acel 

stimul, în gama spectrului cromatic, sonor, tactil etc. Odată 

percepute prin simţuri, aceste informaţii sunt analizate la nivelul 

creierului prin anumite frecvenţe cerebrale specifice. De 

asemenea, s-a reuşit punerea clară în evidenţă, din punct de 

vedere ştiinţific, a faptului că atât gândurile pe care le emitem, 

cât şi cele care „ne vin” sunt în realitate energii vibraţionale 

rezonante, aflate pe diferite lungimi de undă. Mintea noastră 

operează  prin fenomene de rezonanţă şi ea poate fi descrisă şi 

analizată prin anumite stări de rezonanţă particulare, înscrise în 

domenii măsurabile, în funcţie de activitatea desfăşurată. Putem 

spune – pe baza faptului că existăm ca sisteme rezonante –  că 

suntem analogic vorbind ca nişte sui-generis aparate de radio 

care preluăm în mod continuu energie şi informaţii de la 

„posturile” emiţătoare din Universul apropiat, dar şi din cel 

îndepărtat. Un fapt mai puţin cunoscut este acela că există o 

frecvenţă de rezonanţă principală a fiinţei noastre, care depinde 

exact de modul nostru de a gândi. Există multiple experienţe 

care arată că modul nostru de a gândi ne influenţează starea de 

sănătate şi chiar produce efecte obiective şi în afara noastră, în 

cazul fiecăruia dintre noi. 

 

Explicaţia faptului că mintea poate acţiona asupra oricărei 

forme materiale este aceea că în timp ce substratul materiei este 

energia, substratul energiei însăşi este compatibil cu conştiinţa 

şi procesele mentale, aşa cum arată ultimele descoperiri ale 

mecanicii cuantice. 

Aşadar, fie că ştim sau nu ştim, fie că vrem sau nu vrem, prin 

orientarea propriilor gândurilor noi producem fenomene de 

rezonanţă în viaţa noastră şi astfel ajungem să ne modelăm 

viaţa, sănătatea, şi chiar să atragem anumite evenimente, în 

funcţie de gândurile pe care le manifestăm preponderent. De 

altfel au devenit din ce în ce mai cunoscute concluziile care 

indică faptul, de exemplu, că devenim ceea ce mâncăm, 

devenim ceea ce gândim în mod preponderent, devenim ceea ce 

iubim… Toate acestea se explică prin această dezvoltare 

gradată a unui mod predominant de a acţiona sau, altfel spus, de 

a rezona, ceea ce atrage efecte precise, corespondente cu modul 

particular în care rezonăm  prin tot ceea ce facem. Ceea ce stă la 

baza acestor procese este fenomenul de acord pe care îl 

realizăm prin orientarea gândurilor noastre. Atunci când gândim 

într-un anumit mod ne plasăm pe o frecvenţă specifică de 

vibraţie mentală şi, – păstrând analogia cu aparatele de radio – 

suntem acordaţi pe un anumit „post”. Pe baza acestui fenomen 

de acord se produce un transfer de energie şi informaţie de la 

sistemul („postul”) universal emiţător, în propria noastră fiinţă, 

văzută ca un sistem receptor. Pentru că transferul rezonant 

conţine şi informaţie, putem spune că rezonanţa constituie 

totodată şi un fundamental instrument de cunoaştere a oricărei 

realităţi asupra căreia ne acordăm mental pe frecvenţa ei 

specifică de existenţă. 

Este aşadar esenţial să înţelegem că aceste procese se produc în 

funcţie de orientarea minţii şi a atenţiei noastre; gândurile 
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reprezintă cauze formatoare ce acţionează prin rezonanţă, 

modelând procese energetice care, la rândul lor se răsfrâng 

asupra materiei. Este fundamental să conştientizăm că putem 

alege stările noastre de rezonanţă (de existenţă) şi ca urmare, 

devine astfel evident de ce este necesar să cultivăm cu 

perseverenţă obişnuinţele pozitive, benefice. Realizăm în acest 

fel că fericirea şi nefericirea sunt de fapt stări ale minţii, sunt 

atitudini interioare şi că ele nu depind neapărat de condiţiile 

lumii exterioare, ci constituie exact cauza generatoare a ei, aşa 

cum afirmă foarte plastic şi aforismul: „Înţeleptul e fericit şi-n 

infern, pe când ignorantul suferă şi-n paradis.” 

Experimente practice care evidenţiază acţiunea tainică a 

principiului rezonanţei 

O aplicaţie a ştiinţei experimentale ce evidenţiază din ce în ce 

mai mult procesele de rezonanţă angrenate conştient sunt 

dispozitivele tip Brain Machine. Astfel, prin intermediul unui 

reper vizual sau auditiv se obiectivează starea mentală a 

subiectului ce experimentează, ajutându-l să-şi acordeze 

frecvenţa cerebrală pe o stare particulară ce îl poate în acest 

mod ajuta substanţial, de exemplu în procesele de vindecare. 

  Prin orientarea constantă a atenţiei şi a gândurilor noastre într-

o anumită direcţie, se realizează procese de rezonanţă care 

conduc la o amplificare (trezire) a respectivei energii specifice 

din fiinţa noastră, care se acumulează în diferitele structuri 

vibratorii interioare. Este fundamental să înţelegem că deşi 

oamenii sunt identici din punct de vedere potenţial (ca părţi ce 

oglindesc în mod holografic Totalitatea), ceea ce totuşi îi 

diferenţiază în toate calităţile şi manifestările lor este 

reprezentat de gradul de trezire a multiplelor rezonanţe 

lăuntrice. 

Prin conştientizarea şi aplicarea fenomenelor de rezonanţă 

putem alege să accedem la o stare de armonie şi împlinire ca 

fiinţe umane, realizând într-un mod conştient acordarea fiinţei 

noastre cu câmpurile fundamentale formatoare ale Universului. 

Acesta este de fapt, în esenţă, secretul tuturor ştiinţelor 

spirituale, care au existat în istoria adesea prea puţin 

cunoscută a omenirii, ştiinţe ce realizau acest acord rezonant 

între om şi Univers într-o diversitate de forme. 

Un alt aspect foarte important: când fenomenele de rezonanţă se 

produc la mai multe sisteme simultan, atunci ele intră în 

rezonanţă şi între ele, unele cu altele, şi ca urmare, atunci când 

se atinge o aşa-numită „masă (frecvenţă) critică”, fenomenele 

de rezonanţă care până atunci aveau o dezvoltare liniară, se 

extind brusc, într-un mod exponenţial, cuprinzând rapid toate 

sistemele rezonante. În acest sens este semnificativ să 

menţionăm experimentul care a rămas cunoscut ca: 

„Experimentul celor 100 de maimuţe”. El s-a realizat pe o 

insulă şi a constat în procesul de inducere prin învăţare a unui 

anumit comportament membrilor unei populaţii de maimuţe 

complet sălbatice. Acest proces se desfăşura într-un mod liniar 

şi destul de lent, maimuţele fiind învăţate una câte una. S-a 

constatat însă la un moment dat că atunci când s-a atins un 

anumit număr-prag, ce a fost generic denumit „100”, s-a produs 

brusc un salt cantitativ ce a făcut ca ulterior toate maimuţele de 

pe acea insulă, inclusiv cele care nu fuseseră deloc învăţate acel 

comportament, să îl asimileze totuşi cu cea mai mare uşurinţă, 

în mod spontan. 

Analog, la scara întregii omeniri, dacă o masă suficient de mare 

de oameni îşi vor ridica destul de mult frecvenţa de rezonanţă 

psiho-mentală cu sferele benefice de forţă din Univers, atunci 

aceasta va genera în mod cert un efect de salt rezonant foarte 

rapid al nivelului de conştiinţă, ce va cuprinde chiar şi întreaga 

planetă. Pentru a ilustra puterea uriaşă ce poate rezulta dintr-o 

asemenea punere în rezonanţă a mai multor conştiinţe umane 

antrenate special în acest sens, este semnificativ să menţionăm 

şi un alt experiment, ce a avut loc la New York, în care un grup 

de 15 practicanţi ai unei discipline spirituale tradiţionale au 

realizat la unison, timp de 30 de zile, câte o oră pe zi, o anumită 

formă de meditaţie, cu scopul de a crea o ambianţă cât mai 

benefică la nivelul întregului New York. Autorităţile oraşului au 

fost sesizate să monitorizeze rata faptelor antisociale pe 

parcursul celor 30 zile cât a durat respectivul experiment. 

Rezultatele constatate au fost impresionante: de-a lungul celor 

30 de zile numărul de accidente, furturi, agresiuni etc. a scăzut 

semnificativ, iar după ce perioada experimentală s-a încheiat, 

acest număr a revenit la vechile valori, de dinaintea 

experimentului. 
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Ce e de făcut? 

 

Această modalitate de a rezona mental benefic, conştient 

angrenată la unison, este o cale extrem de rapidă şi directă prin 

care fiecare dintre noi are în mod real posibilitatea să acţioneze 

pentru binele unui grup chiar foarte mare de oameni şi 

bineînţeles, în mod implicit pentru binele său personal. La 

această cale avem cu toţii acces dacă ne organizam în grupuri 

cât mai mari şi mentalizăm la unison unele idei pozitive şi 

armonizatoare, ce vor genera, prin rezonanţa câmpului mental 

astfel creat, un efect transformator de o mare forţă, eficienţă şi 

rapiditate, benefic şi transformator pentru întreaga societate. 

Am văzut aşadar că mai ales prin intermediul gândurilor, 

emoţiilor şi sentimentelor noastre – ce sunt bazate pe credinţele 

şi convingerile dominante pe care le avem -, noi 

interacţionăm  prin rezonanţă cu toate câmpurile energetice 

similare celor cu frecvenţa pe care o menţinem lăuntric în mod 

preponderent. Ca urmare, tot ceea ce vibrează la unison cu 

energia noastră specifică va fi automat atras către noi şi va 

deveni mai devreme sau mai târziu parte integrantă din viaţa 

noastră.  Este însă important să subliniem că aceste aspecte se 

manifestă atât în bine, cât şi în rău. Tocmai de aceea, dacă 

generăm şi dezvoltăm în universul nostru lăuntric gânduri şi 

emoţii pozitive (de ex: iubire, compasiune, iertare, altruism, 

optimism, fericire), atunci aceste stări  vor rezona cu energii  de 

aceeaşi frecvenţă pe care le vor aduce în viaţa noastră.  În mod 

analog însă, dacă vom genera şi vom dezvolta în universul 

nostru lăuntric gânduri şi emoţii negative (de ex: ură, mânie, 

ranchiună, pesimism, tristeţe), atunci ele vor rezona cu energii 

de o frecvenţă foarte joasă, dar pe care de asemenea le vor 

aduce în viaţa noastră. 

  Aceste energii pe care le atragem astfel prin rezonanţă vor 

determina în consecinţă un anumit tip de situaţii şi evenimente 

cu care ne vom confrunta, în directă legătură cu energiile pe 

care noi înşine le-am manifestat. 

   Astfel, atunci când gândim în mod preponderent că viaţa nu 

are nici un sens, că totul e în zadar şi că avem o existenţă ratată, 

atunci exact acest lucru are cele mai mari şanse să ni se petreacă 

prin rezonanţă, într-un mod care în aparență confirmă aşteptările 

noastre pesimiste, dar pe care în realitatechiar noi l-am 

atras prin gândurile şi sentimentele noastre. Dacă însă noi 

credem de exemplu că ne aşteaptă o minunată relaţie de iubire, 

o stare de bogăţie spirituală şi o mare abundenţă exterioară, 

atunci avem toate şansele ca prin intermediul Legii 

Rezonanţei, chiar aşa să fie şi să reușim tocmai prin atitudinea 

noastră să ne simţim mai mereu conectați la fluxul miraculos al 

vieții. 

   Un aforism latin spune că „Omul inferior este omul lui <tea 

culpa>, iar omul superior este omul lui <mea culpa>”. În 

traducere, aceasta înseamnă că omul inferior are întotdeauna pe 

cine să dea vina unei nereuşite din viața sa şi el nu se consideră 

niciodată vinovat. Omul superior îşi asumă însă întotdeauna 

situațiile în care încă nu a reușit, pentru că ştie foarte bine că 

într-un sens mai profund totul depinde de el însuşi.  Într-adevăr, 

tot ceea ce se produce în viaţa noastră depinde în ultimă instanţă 

de propriile noastre intenţii, gânduri şi reacţii, iar în acest 

context devine evident că nu are rost să mai „dăm vina” pe alţii 

pentru nereuşitele noastre, ci să căutăm soluţia în noi înşine. 

Aşadar, prin prisma acestor aspecte putem de asemenea să 

înţelegem mult mai uşor că atunci când ceva ne deranjează în 

ceea ce se petrece în jurul nostru, atunci  este sigur că de fapt 

noi avem încă în propria noastră fiinţă un element de rezonanţă 

cu acel aspect, sau cu alte cuvinte, putem spune că nu am 

rezolvat acea problemă în interiorul nostru. Mai mult, devine 

evident faptul că noi nici nu vom putea rezolva vreodată în mod 

eficient o problemă aşa-zis exterioară atâta timp cât nu o 

vom  soluţiona mai întâi în noi înşine.  De exemplu, atunci când 

ceva din exterior ne enervează, atunci înseamnă că încă mai 

avem activă în noi rezonanţa furiei, cu care vibrăm la unison şi 

bineînţeles că enervându-ne întreţinem şi chiar amplificăm 

această energie inferioară şi distructivă în fiinţele noastre. 

 

   La fel, atunci când constatăm că în vieţile noastre există foarte 

puţină iubire (ceea ce ne face să ne simţim goi şi seci 

sufleteşte), acesta este un reper foarte evident – prin prisma 
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acestor aspecte pe care le evidenţiem aici – că de fapt rezonanţa 

noastră cu energia Iubirii este foarte slabă şi că din acest motiv 

noi nu atragem evenimente, situaţii şi oameni care să ne aducă 

această energie vibrantă a iubirii. Ceea ce avem de făcut în acest 

caz este să iubim noi cât mai mult şi să dăruim iubire în mod 

necondiţionat, pentru că în mod cert dăruind iubire vom amorsa 

rezonanţa cu energia Iubirii, care astfel se va amplifica în noi. În 

acest mod vom deveni capabili să iubim profund şi intens şi 

totodată vom putea să primim tot mai multă iubire şi să fim 

iubiţi în mod spontan de toţi aceia care sunt şi ei deschişi către 

această energie minunată. Atunci când avem acumulată (prin 

rezonanţa declanşată inconştient sau chiar conştient) în aura 

noastră o mare energie a iubirii, multe dintre fiinţele cu care 

venim în contact vor simţi în mod spontan pornirea să ne 

iubească. În felul acesta ne vom convinge că atunci când 

manifestăm şi dăruim multă iubire, primim apoi, de la anumite 

fiinţe umane, iubirea pe care am dăruit-o.  Înţelegem aşadar prin 

prisma Legii Rezonanţei că de fapt Dăruind, Primeşti şi cu cât 

eşti mai „zgârcit” în dăruire, cu atât vei primi mai puţin şi 

aceasta nu doar în iubire, ci în orice altă dimensiune a vieţii. 

Legea Rezonanţei face ca – la nivel de cauză formatoare -

,  atunci când Dăruim, noi totodată să ne branşăm la un flux de 

Dăruire mult mai vast, care ne face să Primim chiar mult mai 

mult decât am dăruit. Simţind aceasta, pentru noi sentimentul de 

comuniune cu Energia Dăruirii ajunge să fie atât de împlinitor, 

încât el devine într-un anumit sens o bucurie în sine însuşi. 

Aceasta ne facem să putem dărui într-un mod complet 

dezinteresat faţă de o „răsplată” obişnuită, comună, pentru că 

ceea ce primim deja este oricum cu mult mai mult. 

  Dintr-un punct de vedere mult mai concret şi practic, este 

important ca atunci când ne hotărâm să aplicăm într-un sens 

benefic în vieţile noastre Legea Rezonanţei şi observăm totuşi 

că încă mai suntem marcaţi de numeroase gânduri şi tendinţe 

negative, să urmărim atunci să nu ne luptăm şi să ne 

încrâncenăm împotriva lor, ci dimpotrivă, exact în conformitate 

cu legile Rezonanţei, să urmărim să manifestăm cu perseverenţă 

gândurile şi tendinţele benefice opuse celor negative cu care 

încă ne mai confruntăm. Pentru că altfel, cu cât vom fi mai 

preocupaţi de tendinţele rele din noi înşine, cu atât ele se vor 

amplifica şi mai mult. De exemplu, dacă  ajungem în situaţia 

unui conflict cu o altă persoană şi să presupunem că aceasta ne 

jigneşte, atunci a-i răspunde acelei persoane cu o jignire şi mai 

mare, nu ne va face decât să escaladăm un conflict care va tinde 

să ia proporţii şi să ne scape de sub control. Într-un asemenea 

caz este cu mult mai înţelept să ne abţinem de la a răspunde „cu 

aceeaşi monedă” şi, chiar mai mult decât atât, este mai bine să 

începem să manifestăm o stare de calm şi cooperare prin care să 

dezamorsăm acel conflict şi să aducem gradat lucrurile la o 

stare de armonie. Întotdeauna când vom răspunde unui lucru rău 

cu un alt lucru rău, atunci se va produce prin rezonanţă un rău 

mult mai mare. Însă când unui lucru rău îi vom răspunde cu 

unul bun, atunci, dacă Binele nostru este suficient de mare, răul 

iniţial se va stinge. Această cale – ce chiar este cunoscută sub 

numele de „calea non-violenței” – este însă din păcate foarte 

puţin înţeleasă şi urmată în societatea actuală. Este semnificativ 

să menţionăm în acest sens al aplicării greşite a Legii 

Rezonanţei că o linie de acţiune principală a mai multor 

guverne actuale este dată tocmai de sintagma „Lupta pentru 

Pace”. Istoria demonstrează însă că întotdeauna, mai devreme 

sau mai târziu, un război va atrage după sine un alt şi alt război 

şi nicidecum Pacea. De asemenea, asistăm la o înăsprire tot mai 

mare a măsurilor de securitate, fiecare cetăţean fiind privit prin 

această mentalitate ca un potenţial infractor. În contextul 

aplicării Legii Rezonanţei, este însă evident că starea de Pace şi 

Echilibru, atât la nivel individual cât şi la nivelul întregii 

societăţi, poate fi atinsă numai prin adoptarea, educarea şi 

cultivarea unei atitudini axată pe Cooperare şi nu pe război, pe 

Unitate şi nu pe separare, pe Iubire şi nu pe suspiciune sau ură.   

 De asemenea, din punctul de vedere al Legii Rezonanţei, 

atitudinea de a Ierta este extrem de importantă pentru că ea nu 

doar că ne eliberează de povara unei stări negative pe care altfel 

am fi menţinut-o în noi, dar totodată iertarea induce şi în cel 

iertat un proces de rezonanţă care dezamorsează conflictul creat. 

Tocmai de aceea este esenţial să iertăm într-un mod deplin şi 

total pe toţi cei care ne greşesc. 

Tot ceea ce s-a petrecut în vieţile noastre, fericit sau nefericit, 

este consecinţa Legii Rezonanţei. Suntem adevăraţii creatori ai 

propriului destin. Întotdeauna însă, ceea ce alegem să avem în 

vieţile noastre, trebuie – în sens figurat vorbind – să fi devenit 

mai întâi noi înșine, pentru a genera în felul acesta o cât mai 

puternică rezonanță. De exemplu dacă vrei să fii iubit, trebuie să 

devii tu însuţi Iubirea. 

Ca urmare, pentru a împlini cu succes Legea Rezonanței este 

necesar să credem că am obţinut deja ceea ce vrem şi trebuie să 
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credem acesta cu tărie pentru că aşa cum starea de credinţă este 

o rezonanţă foarte puternică, la fel şi starea de îndoială este o 

rezonanţă ce îndepărtează sau chiar anulează complet ceea ce ne 

dorim doar într-un mod anemic şi lipsit de încredere. 

 

Aşadar, să reţinem câteva chei practice ale aplicării înţelepte a 

Legii Rezonanţei: 

– Concentrează-te asupra aceea ce îţi doreşti şi nu asupra a 

ceea ce nu îţi doreşti, pentru că vei atrage prin rezonanţă exact 

ceea ce evoci-menții în câmpul conştiinţei tale. 

– Trebuie să fii mereu convins, încă înainte de împlinirea 

concretă a dorinţelor tale benefice, că ele s-au realizat deja. 

– Doar ceea ce crezi cu tărie, din profunzimile inimii tale, are o 

mare forţă de concretizare. 

 

– Trăieşte în mod anticipat o stare de fericire, mulţumire şi 

recunoştinţă pentru împlinirea scopului pe care ţi-l doreşti. 

– Dacă vrei să trăieşti în pace, trebuie să devii tu însuţi Pacea. 

– Dacă vrei să fii iertat, trebuie să devii tu însuţi Iertarea. 

– Dacă vrei să fii iubit, trebuie să devii tu însuţi Iubirea. 

 

 

CRISTALOTERAPIA 
 

                                          Carmen GHEORGHE - Bucureşti 

Cristaloterapia face parte din rândul terapiilor 

alternative şi se bazează pe proprietăţile energetice ale 

pietrelor. Fiecare rocă are o energie specifică care ne 

armonizează propriile energii, ne îmbunătăţeste starea de 

spirit şi ne ameliorează anumite boli.  
ristalele captează energiile şi apoi le canalizează către 

organismul nostru, mai exact către acea parte a lui care 

are nevoie de ajutor şi de un plus de energie pentru a se 

reface. 

Proprietăţile curative ale cristalelor au fost cunoscute 

din cele mai vechi timpuri. Cristaloterapia s-a conturat însă în 

secolul al XVIII-lea, când abatele Hauy a descoperit cele şapte 

sisteme cristaline. În acea perioadă pietrele erau utilizate mai 

ales sub formă de pudră şi elixir, iar această formă de terapie a 

devenit una dintre ramurile medicinei. 

Cristalele nu sunt altceva decât nişte punţi de 

legătură între voinţa noastră şi corpurile noastre subtile. 

Acţiunea lor energetică depinde de compoziţia chimică şi de 

culoarea lor. 

În zilele noastre se cunoaşte faptul că, câmpul 

energetic al cristalelor, piezoelectricitatea, este unul dintre cele 

mai importante elemente ale sistemelor de comunicaţie. 

Computerele, radarele, ceasurile, staţiile radio, toate folosesc un 

câmp energetic constant, care nu deviază. 

Proprietatea piezoelectrică a cristalelor arată că ele sunt 

capabile de a menţine o încărcătură electrică, iar datorită acestei 

calităţi prezintă capacitatea de a mări şi câmpul energetic al 

trupului uman, pentru că emit vibraţii uniforme. 

Interacţiunea constantă cu noi va conduce la 

sincronizarea vibraţiilor cristalului cu cele ale spiritului, 

sufletului şi trupului nostru. Iar cu cât vibraţiile noastre sunt mai 

apropiate de vibraţiile cristalului, cu atât mai eficient va 

funcţiona acesta ca dispozitiv de condensare, transformare şi 

dirijare a energiei.   

Odată cu purificarea şi acordarea cristalului, el se poate 

folosi în meditaţie, la deblocarea chakrelor, pentru purificarea şi 

mărirea aurei, channeling, energizare etc. Într-un stadiu avansat, 

ca urmare a activării conştiente a corpului mental şi a emisferei 

cerebrale drepte, putem atinge trepte superioare vibraţionale ce 

ne pot induce o stare înaltă de conştiinţă. 

Un cristal este un catalizator de energii. El acumulează 

şi atrage energiile din jur, de aceea este indicat ca să fie curăţat 

şi eliberat de ceea ce a strâns înăuntrul lui, înainte de a-l folosi 

sau a-l purta. Altfel ducem cu noi un întreg bagaj energetic de 

care nu avem nevoie.  

Orice piatră acumulează de-a lungul timpului energii 

negative, acesta fiind şi rolul său, de a crea un scut de protecţie 

împotriva energiilor nocive care ne înconjoară permanent. De 

aceea, fie că am cumpărat un cristal nou, fie că avem acasă 

bijuterii mai vechi, este bine să le purificăm înainte de le purta. 

Cristalul nostru a trecut prin zeci de locuri şi mâini 

care l-au încărcat cu diverse energii care trebuie neutralizate. 

Dacă este vorba de o bijuterie de familie care are o piatră sau 

mai multe, este bine de ştiut că poate conţine energii acumulate 

în mai multe zeci de ani. O astfel de bijuterie poate să fi 

absorbit în ea nu doar bucurii ci şi drame personale, suferinţe, 

blesteme de familie, sau ghinioane. Purificarea eliberează aceste 

podoabe de zaţurile energetice şi le transformă în bijuterii 

personale, cu amprentă proprie. 

Prin purificare diminuăm sau chiar neutralizăm istoria 

acelui cristal. De aceea nu este indicat să purtăm o bijuterie sau 

un cristal înainte de a-l curăţa. 

 

Cum se purifică un cristal? 

Sunt cristale care se purifică uşor în apă sau sare 

cristalizată, dar sunt şi pietre care se purifică prin expunere la 

soare sau la lumina lunii. Ca urmare, deşi se spune că de fapt 

cristalul îşi alege proprietarul, totuşi este înţelept să ne 

informăm despre un cristal înainte de a-l cumpăra. 

Primul pas este să spălăm cristalul cu grijă cu o periuţă 

moale de dinţi. Unele pietre se zgârie uşor sau, dacă acel cristal 

e şlefuit într-o formă care nu corespunde cu cea naturală 

(piramide sau alte forme geometrice diferite de modul în care 
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acea piatră cristalizează natural), este foarte posibil ca el să se 

fărâme. 

Apoi vom aşeza piatra într-un recipient de sticlă sau de 

cristal, umplut cu apă de izvor sau purificată, în care am 

dizolvat o cantitate mare de sare grunjoasă. 

O altă metodă este să punem cristalul într-un recipient 

de sticlă şi apoi să adăugăm sare grunjoasă până este acoperit 

complet. Dar atenţie, sarea poate afecta selenitul, azuritul şi 

calcitul, deci în cazul lor nu vom folosi purificarea cu sare sau 

apă sărată. 

Nu se utilizează sarea iodată de bucătărie, chiar dacă e 

sub formă grunjoasă. 

Purificarea, în funcţie de cristal durează între 3 zile şi o 

săptămână. Putem ţine cont şi de fazele lunare, cele mai 

benefice momente fiind în faza de lună nouă şi cu două zile 

înainte de faza de lună plină. 

 Alte metode simple de purificare sunt ţinerea cristalului sub jet 

continuu de apă de izvor sau pârâu de munte. 

Unele cristale se pot purifica prin îngroparea în 

pământ, dar nu hematitul sau alte pietre bogate în fier. Lumina 

soarelui la răsărit sau la apus sau lumina lunii sunt de asemenea 

potrivite pentru purificare. Atenţie însă la cristalele de ametist, 

cuarţ roz, celestit albastru, citrin, fluorit, piatra lunii şi 

acvamarin, care se decolorează dacă sunt ţinute în soare 

puternic. 

Atunci când avem pietre delicate care nu pot fi 

purificate prin aceste metode, este suficient să le lăsăm în 

vecinătatea unui cristal de cuarţ brut de dimensiuni mari, deja 

purificat. 

 

Cum alegem un cristal 

Dacă am ales un cristal pentru noi, în mod conştient, 

acordarea cu propria noastră persoană este simplă, deoarece s-a 

realizat deja o rezonanţă între noi şi semnalele emise permanent 

de el. Dacă l-am ales inconştient, aceste semnale vor fi 

interpretate de gândurile noastre sub forma unei atracţii 

instinctive, indiferent de forma sau culoarea lui. Oricum, cel 

mai bine este să ne alegem cristalul care ne place cel mai mult. 

Dacă dorim să alegem un cristal pentru un prieten, va 

trebui mai întâi să ne imaginăm, cu ochii închişi, cât mai bine 

sufletul acelei persoane. Apoi alegem cristalul care ne atrage cel 

mai mult. Prin această tehnică simplă, spiritul persoanei pentru 

care am ales cristalul, şi-l va fi selectat singur, graţie legăturii 

telepatice stabilite mental. 

 Cu ajutorul pietrelor pot fi tratate nenumărate afecţiuni, printre 

acestea numărându-se: stresul, oboseala, insomnia, epuizarea, 

problemele emoţionale, agitaţia mentală, durerile articulare, 

durerile cronice. Fiecare cristal are anumite proprietăţi 

terapeutice, dar sunt şi cazuri în care pentru a trata o problemă 

de sănătate avem nevoie de pietre diferite. 

Pentru a aprecia rolul cristalelor în vindecarea trupului 

şi spiritului uman, este important să înţelem că de fapt lumea 

înconjurătoare şi trupul omenesc sunt alcătuite din substanţe 

cristaline. Totul are la bază natura cristalină. Corpul uman este, 

de asemeni, cistalin ca structură. 

Elementul cu cea mai mare preponderenţă în trup este 

apa, care nu este altceva decât un cristal lichid, la fel ca şi 

sângele. Fiecare din glandele sistemului endocrin sunt alcătuite 

în majoritate din substanţe cristaline. De aceea, lucrând cu 

cristale de cuarţ, noi suntem capabili să programăm structura 

cristalină a întregului corp. 

Acţiunea energetică a pietrelor depinde în primul rând 

de compoziţia chimică şi de culoarea lor. Schimburile 

energetice se fac în principal la nivelul celor 7 centrii subtili de 

forţă. Fiecare chakra are o anumită frecvenţă vibratorie şi o 

culoare proprie, întocmai ca organele cărora le corespunde. 

Pietrele favorabile celor 7 centrii de forţă au exact culorile lor. 

 

 

Cum se lucrează cu cristalele 

Cristaloterapia face parte din rândul terapiilor 

alternative şi se bazează pe proprietăţile energetice ale pietrelor. 

Fiecare rocă are o încărcătură distinctă care ne armonizează 

propriile energii, ne îmbunătăţeste starea de spirit şi ne 

ameliorează anumite boli. 

Cristalele captează energiile şi apoi le canalizează către 

organismul nostru, mai exact către acea parte a lui care are 

nevoie de ajutor şi de un plus de energie pentru a se reface. De 

aceea este important ca înainte de a folosi orice cristal să îl 

purificăm. 

După ce piatra pe care am ales-o pentru noi a fost 

purificată, o vom aşeza într-o punguţă confecţionată special 

pentru ea, din piele, catifea, bumbac sau croşetată, care să 

protejeze cristalul dar care să ne şi ofere un acces uşor la el. 

Putem, de asemenea ataşa cristalul la un lanţ de piele, 

aur sau argint, dar este indicat ca piatra să nu fie folosită ca 

bijuterie, ci să o purtăm pe sub haine, cât mai aproape de trup. 

Nu trebuie expusă privirilor sau atingerii altor persoane. 

Câmpul energetic al unui cristal este destul de mare în jurul 

nostru pentru ca intervenţia cuiva să îl influenţeze. 

Putem purta piatra permanent cu noi. La gât, în geantă, 

în buzunar, sub pernă când dormim, schimbul de energie este 

reciproc şi permanent. Cristalul trebuie să devină parte 

integrantă din fiinţa noastră. Se va bucura de aceeaşi atenţie pe 

care am acorda-o mâinilor sau părului, sau chiar inimii, pentru 

că ne va oferi aceeaşi energie pe care inima ne-o asigură în 

fiecare zi. 

În momentele dificile de boală, oboseală, stress, emoţii, 

vom ţine cristalul în mână. În stânga pentru a primi energie 

pozitivă, în dreapta pentru a elibera energie negativă. Sau putem 

aşeza cristale în locuri specifice ale corpului. Prin aşezarea lor 

pe zonele de proiecţie a centrilor subtili de forţă, acţiunea va fi 

mult mai directă şi va armoniza mai multe probleme în acelaşi 

timp. 

  Amplasarea a două cristale sub pernă, unul cu vârful în sus şi 

celălalt cu vârful în jos, ne va ajuta să fim conştienţi în timpul 

călătoriilor astrale şi ne va asigura protecţie în timpul somnului. 

Putem chiar primi astfel răspunsuri la diferite probleme, prin 

intermediul unor fiinţe evoluate din subtil. 

Pentru protecţia şi energizarea spaţiului în care locuim 

putem amplasa câte un cristal în cele patru colţuri ale locuinţei 

şi două cristale (unul cu vârful în sus, unul cu vârful în jos) în 

centrul tavanului, prinse pe lustră. 

Cristalele, clusterele, geodele, sferele din cristal 

aşezate în casă reprezintă o oază de energie pură, sănătate şi 

armonie, care ajută la îndepărtarea energiilor negative din acel 

spaţiu, mărind protecţia împotriva atacurilor psihice şi 

randamentul intelectual. Rezultatele apar în scurt timp şi le vom 

percepe ca pe o binefacere. 
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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 Yin-Yang ca emblemă a sa. Acesta a văzut, 

de exemplu, că anumite stări ale particulelor prezintă 

similitudini cu manifestările celor două concepte Yin şi 

Yang din cultura clasică chineză. 

ulte concepte din ştiinţa antică chineză corespund 

ideilor fizicii ultimului secol. Haideţi să vedem 

câteva 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 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 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 drept 

aspectul primar al 

naturii, şi văd 

structurile şi simetriile generate de schimbări drept ceva 

secundar”, a notat acesta. 

2. Cartea Schimbărilor şi Teoria Misterioasă a Totului  

Fizica modernă s-a dezvoltat pe fundamentul teoriei relativităţii 

generalizate şi al fizicii cuantice. Problema este că cele două 

sunt contradictorii. 

În 1999, Brian Greene a scris în cartea sa nominalizată la 

Pulitzer, Universul Elegant: „Aşa cum sunt ambele formulate în 

prezent, relativitatea generalizată şi 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 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 aşa numita „teorie a unificării”, care să le acopere 

pe amândouă. 

Teoria stringurilor s-ar putea înscrie în această direcţie. În 

termeni simplificaţi, teoria stringurilor concepe universul ca 

fiind compus din corzi (stringuri) mai degrabă decât din puncte 

separate. Un electron, de exemplu, nu ar fi un punct ci mai 

degrabă o parte a unui string. Dacă stringul oscilează într-un 

anume fel, el se comportă ca un electron, dacă oscilează în alt 

mod, s-ar putea comporta ca un foton sau un quarc. Aceste 

stringuri ar putea proveni dintr-o altă dimensiune, lipsită de 

gravitație. 

Când Capra îşi redacta tratatul în anii 1970, teoria matricei-S, 

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. În ambele 

sisteme, accentul cade mai degrabă pe proces şi nu pe obiecte. 

În teoria matricei-S, aceste procese sunt reacţiile particulelor 

care dau naştere tuturor fenomenelor din lumea hadronilor 

(clasă de particule subatomice). 

În «I Ching», procesele de bază sunt denumite «schimbări» şi 

sunt văzute drept esenţiale pentru înţelegerea tuturor 

fenomenelor naturale”. 
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3. Înţelegerea lui Lao Tze legată de particulele subatomice  

Lao Tze, fondatorul 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 pe spate, iar pe 

Yang îl îmbrăţişează”. 

Unii 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 cea 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 transforma 

rezultatul unui experiment pur şi simplu prin actul de 

observare.  

Fenomenul este complet neexplicat până în prezent, negând, de 

fapt, „materialismul” 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, 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 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 de noţiunea de control al omului asupra naturii”, a 

afirmat Capra. „Această obsesie a dus la dezastru.” 

Sursa: epochtimes-romania.com 

 

RICHARD FEYNMAN ŞI AVANTAJELE 

NANOTEHNOLOGIEI 

Prof.  Irina ŢIPORDEI - Huşi 

          Produsele nanotehnologiei sunt numite pe 

bunădreptate,,îngerii microscopic ai viitorului căci este ca 

şi cum ai face inginerie la scară redusă şi presupune,în linii 

mari, ,,utilizarea de particule extrem de mici în scopuri 

practice Richard Feynman.  
enumirea de nanotehnologie vine de la nano care 

semnifică 

o 

miliardime dintr-

o valoare. Un 

nanometru este o 

miliardime dintr-

un metru sau o 

milionime dintr-

un milimetru, mărime compatibilă cu cele ale moleculelor şi ale 

atomilor. În nanotehnologie cel puţin  o dimensiune a acestor 

particule trebuie să fie mai mică de 100 nanometrică ci ea 

manevrează materialul la nivel de atomi şi molecule. La scară 

redusă materia se comport diferit faţă de variant sa la 

dimensiuni mari. ,,De exemplu, în compoziţia loţiunilor de 

protecţie solară intră substanţa albă numită oxid de zinc, cu 

proprietatea de absorbi foarte bine lumina ultravioletă. 

Micşorarea particulelor de oxid de zinc le confer acestora 

transparenţă, eliminând aspectul albicios şi mărind capacitatea 

stratului de nanoparticule în blocarea lumini iultraviolete. 

Prelegerea Richard Feynman peteme de nanotehnologie. 

Antichitatea are şi ea propriile exemple de utilizare a 

materialelor la dimensiuni reduse. Cupa Licurg, un pocal vechi 

de 1600 de ani, pare a fi primul obiect realizat cu ajutorul 

nanotehnologiei. El apare verde când este luminat din faţă şi 

roşu când este luminat din spate. Explicaţia constă în 

manipularea  materialelor la scară atomică sau moleculară, 

mister ce a fost dezlegat abia în anul 1990, când cercetătorii au 

constatat că romanii impregnaseră sticla cu particule de aur şi 

argint de 1000 de ori mai mici decât un cristal de sare. Vibraţia 

electronilor atinşi de radiaţia solară face ca obiectul să apară 
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colorat diferit în funcţie de poziţia sa, a observatorului şi asursei 

de lumină. 

În Evul Mediu, coloristica vitraliilor ce împodobesc celebrele 

catedrale s-a obţinut prin introducerea pulberilor metalice în 

sticlă, aceasta fiind de fapt o aplicaţie practică a 

nanotehnologiei. Dacă o monedă de aur, spre exemplu, are 

culoare galbenă, aurul nanometric adică aurul divizat în 

particule foarte fine îşi schimbă proprietăţile optice şi apare 

colorat în roşu deoarece interacţionează altfel cu lumina. Astfel 

sticla colorată cu aur devine roşie, în timp ce argintul divizat la 

nivel de nanoparticulă10-100 nm îi conferă acesteia o foarte 

frumoasă culoare galbenă. 

Un aport deosebit la dezvoltarea nanotehnologiei l-a avut 

fizicianul Richard Feynman care socoteacă din punct de vedere 

fizic, nimic nu ne împiedică să construim lucruri chiar din 

atomi, sugerând că aceştia se pot asambla precum piesele unui 

joc de lego. În anul 1956, Feynman - susţinător al tehnologiei la 

microscară, lansează concursul Feynman Prizes. Momentul 

lansării acestei competiţi ia fost înscris în certificatul de naştere 

al tehnologiei la scară moleculară, Feynman fiind socotit 

,,părintele nanotehnologiei. Un premiu de 1000 de dolari 

urmasăstimuleze interesul şi capacitatea competitorilor de a 

construi un motor electric care să încapă într-un cub cu muchia 

de 164 inch, dar şi scrierea primei pagini a romanului lui 

Charles Dikens, ,,Poveste despre două oraşe, pe un spaţiu de 

1160 mm, dimensiune de 20 de ori mai micădecât o poate 

vedea ochiul uman. S-a scris cu fascicul de electroni, iar la 

această scară, pagina putea să încapă pe vârful unui ac. Anul 

1960 a marcat într-adevăr construirea celui mai mic motor şi 

câştigarea trofeului de către William McLellan. La a doua probă 

reuşita încercării i-a aparţinut luiTom Newman, student 

absolvent al Universității Stanford, care şi-a ridicat trofeul în 

anul 1985. Deja la jumătatea anului 1990, la Doi ani după 

moartealui Feynman, se scriau cărţi întregi pe ace din oţel care 

măsurau 25 mm2 mm, confirmându-se astfel posibilitatea şi 

importanţa stocării informaţiei într-un spaţiu cât mai mic şi într-

un mod cât mai eficient cu putinţă. Iată, rezultatele 

nanotehnologiei. În anul 1996 în California, se anunţa deja că 

Marele Premiu Feynman s-a ridicat la ispititoarea sumă de 250 

000 de dolari, pentru construirea unui braţ robotic la nanoscară 

şi  a unui dispozitiv de calcul, util computerelor 

,,nanotehnologice. Până în prezent, trofeul nu a fost încă 

acordat, strângerea de fonduri continuând aşa încât recompense 

să urce la un milion de dolari. 

Richard Feynman, remarcabilul fizician laureat al premiului 

Nobel, a fost primul care a vorbit despre spaţiul care trebuie 

economisit căci ,,lumea a intrat într-o cursă nebună pentru 

micile dimensiuni, deschizând astfel era nanotehnologiilor care 

promit să ne revoluţioneze viaţa.Cea mai mare mare calitate a 

lui Richard Feynman a fost aceea de a fi explicat fenomenele de 

bază din fizică, intuitiv, pas cu pas, în maniera care  mai târziu a 

devenit ,,stilul Feynman, menit să limpezească cele mai 

abstracte noţiuni.  A devenit cunoscut publicului prin modul în 

care a demonstrate practice cauzele exploziei din 28 ianuarie 

1986 a navetei spaţiale Challenger, ce s-a dezmembrat în 73 de 

secunde de la lansare. Inclus în comisia de la NASA care 

investiga cauzele dezastrului, Feynman a apărut în faţa 

camerelor de televiziune şi a făcut un experiment. A introdus un 

micinel de cauciuc într-un pahar cu apă rece şi cu gheaţă. Când 

l-a scos, inelul s-a rupt căci devenise casant, fenomen obişnuit 

în cazul cauciucului care nu rezistă la temperature scăzute. 

Încerca să explice, în mod cât mai concis, practice şi pe 

înţelesul tuturor faptul că inelele folosite pentru etanşeizarea 

rachetei au cedat datorită temperaturilor scăzute. Era o 

explicaţie în stilul Feynman. Demersul i-a adus pe bună dreptate 

renumele, transformându-l într-o ,,legend pentru o întreagă 

generaţie de fizicieni. Richard Feynman devenea ,,figura cea 

mai pregnantă a fizicii din a doua jumătate a seccolului XX, un 

simbol al ştiinţei, aşa cum fusese Einstein la începutul secolului. 

Lawrence M. Krauss, omul care considera că ,,nu este 

sufficient să iubeşti o ştiinţă, important este să ştii ce poţi face 

cu ea Richard Feynman  

Astăzi, la 25 de ani de la moartea lui, putem spune că trăim într-

o  nanolume unde manipulăm nanoobiecte, experimentând 

tehnologii de dimensiuni tot mai mici, ceea ce ne îndreptăţeşte 

pe deplin să gândim şi să afirmăm, ca şi Feynman de altfel, că ,, 

de multe ori realitatea şi imaginaţia suntgreu de separat. Se 

întâmplă lucrul ăsta ca şi cum am călători în adâncurile materiei 

pentru a cunoaşte secretele atomului, ,,particular primordială a 

cărei istorie începe cu 2500 de ani în urmă, în Grecia Antică, 

acel obiect invizibil care stă la temeliaUniversului ş ipe care se 

sprijină acum fizica, chimia, biologia.  Studierea materiei la 

scară redusă cu ajutorul noilor generaţii de microscoape a făcut 

posibilădescoperireaproprietăţilor uluitoare ale nanoparticulelor 

şi a avantajelor folosirii lor în crearea unor dispositive şi 

material revoluţionare. Însă şi natura reprezintă o sursă de 

nanotehnologie căci 

unelefiinţe şi 

fenomene natural 

produc nanoparticule. 

Acestea se regăsesc în 

frunzele care resping 

apa, înflexibilitatea pânzei de păianjen sau în combustia 

erupţiilor vulcanice. Nanotehnologiile naturale au servit şi ele 

ca sursă de inspiraţie, mulţi cecetători socotind că au evoluat 

din ştiinţele tradiţionale. 

Nanotehnologia pare să fie puntea care leagă ficţiunea de 

realitate. Rolul său este acela de a crea dispozitive de 

dimensiuni tot mai mici, mult mai eficiente decât cele produse 

la scară normală, multifuncţionale şi care ne-ar putea influenţa 

viitorul. Dacă ar fi să lămurim pe înţelesul publicului larg ce 

este, de fapt, nanotehnologia am putea spune că este orice 

tehnologie care realizează produse complexe de larg consum 

din materiale obţinute prin manipularea moleculelor, adică 

folosind sinteza mecanică. Aceasta include şi conceperea 

instrumentelor şi a dispozitivelor necesare. A construi obiecte 

prin asamblarea atomilor înseamnă ,,inginerie de înaltă 

precizie care va deveni ,,tehnologia fabricaţiei secolului XXI. 

Proprietăţile nanomaterialelor depind doar de dimensiunile lor 

microscopice cuprinse între 1nm şi 100 nm, la care defectele 

devin mai puţin importante nanotranzistoare foarte rapide, 

motoarele de dimensiuni moleculare, dispozitive compatibile cu 

ţesuturile corpului uman, care implantate sub piele pot veghea 

starea de sănătate a pacientului şi pot transmite mai departe 

datele către medicul de famile, nanoroboţi capabili să repare 

celulele umane, nanoparticulele de bioxid de titan care aplicate 

într-un strat ultrasubţire pe ţesătură descompun murdăria din 

îmbrăcăminte sub acţiunea razelor solare, fiind  folosite pentru 

fizica 
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autocurăţarea acesteia, nanopiramidele din nitrură de galiu 

extrem de rezistente la radiaţii, computere cu dimensiuni şi 

greutăţi micşorate  direct proprţional cu  creşterea 

performanţelor lor reprezintă doar câteva exemple de produse 

nanotehnologice. 

Inovaţiile nanotehnologice au făcut posibile dimensiunilereduse 

ale unor dispositive utilizate în cele mai variate domenii. 

Rezultatele utilizării nanotehnologiilor sunt absolut 

spectaculoase căci  permit o economie majoră de materii prime, 

densitate foarte mare de înscriere a informaţiei viitorul ne va 

aduce probabil PC-uri de dimensiunile unei foi de hârtie, 

densitate foarte mare de integrare a componentelor electronice 

în circuite de-a lungul uni fir de păr se pot plasa 1000 de 

dispozitive nanoelectronice de 80nm, soluţii de protecţie a 

mediului înconjurător. 

Precum se observă, nanotehnologia explorează cele mai 

ezoterice aspecte ale existenţei noastre. S-ar păreacăîntr-un 

viitor destul de apropiat, tehnologiile din filmul Star Wars vor 

înceta de a mai fi doar ficţiune. 
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Știința față în față cu universul – «Lentila 

timpului» și fenomene misterioase care 

apar în diferite locuri de pe glob 

 

         Spațiul și timpul, care definesc coordonatele realității 

fizice în care trăim, au în mod obișnuit o structură 

uniformă, pe care avem senzația că o cunoaștem prea bine 

fiecare dintre noi.  

imțurile ne oferă percepții concrete, pe care le 

considerăm cât se poate de reale, prin intermediul cărora 

ne integrăm în mediul înconjurător. Totul pare să fie 

obiectiv, definit legic, într-un anume sens liniar. Una dintre 

fantasmele omului, evocată mai ales în literatura științifico-

fantastică, a fost aceea de a se elibera de barierele limitatoare 

ale spațiului și timpului – deplasarea instantanee în orice punct, 

fie el spațial sau temporal, sau măcar posibilitatea de a se face 

nevăzut. 

În anul 2012, cercetători de la Universitatea Cornell din Statele 

Unite au făcut să devină realitate această fantasmă, la o scară 

minusculă. Ei au reușit nu doar să ascundă existența unui scurt 

eveniment – deplasarea unei raze de lumină de la un punct la 

altul – dar au ascuns chiar și faptul că evenimentul a fost 

ascuns. 

Studiul publicat în revista Nature, în ianuarie 2012, a trezit un 

viu interes în comunitatea științifică și deopotrivă a aprins 

imaginația oamenilor, nu doar a celor pasionați de fizică sau de 

science-fiction. Cercetătorii au reuşit să facă să dispară granița 

între o aşa-zisă fantasmă literară şi au făcut ca un astfel de 

fenomen să devină o realitate concretă. 

Unul dintre conducătorii studiului a fost profesorul Moti 

Friedman, în vârstă de 35 de ani, inginer specialist în fizica 

electronică. A reuşit pentru prima dată să obțină rezultate în 

direcția invizibilității la Universitatea Cornell, unde se afla în 

calitate de post-doctorand, iar acum își continuă cercetările în 

noul său laborator de la Universitatea Bar-Ilan din Israel. 

Moti Friedman a reușit să manipuleze lumina astfel încât să 

creeze o „gaură în timp” care să ascundă un scurt eveniment – 

deplasarea unei razei de lumină de la un punct la altul –, 

fenomen cunoscut drept camuflare temporală. Evenimentele 

care au loc în acest interval nu pot fi observate. Vederea apare 

când razele de lumină care au interacționat cu un obiect sau 

fenomen ajung la retină, generând semnale ce sunt apoi 

transmise către creier. 

„Pentru a obține o camuflare spațială, modificăm traiectoria 

luminii astfel încât să ocolească obiectul în loc să îl lovească”, 

spune Friedman. „Dar aceasta nu este suficient. Trebuie să 

refacem traiectoria inițială a razelor, pentru a reuși 

camuflarea… În ceea ce privește timpul, este același lucru. 

Când deschid o «gaură» în timp, împing o parte a luminii 

înainte și cealaltă parte înapoi în timp, iar apoi închid această 

«gaură» formată”, explică el. 

 

 

Pentru a obține breșa în timp, echipa de cercetători a utilizat 

ceea ce ei numesc nişte sui generis „lentile temporale”, 

dispozitive bazate pe o fibră optică specială, de ultimă oră. 

Lentilele temporale permit influențarea vitezei de propagare a 
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unei raze de lumină, printr-o interacțiune specifică cu o altă 

rază. Cu alte cuvinte, aceste lentile permit concentrarea unui 

semnal specific pe axa vectorului tainic al timpului. 

Mai întâi, cercetătorii au trimis un fascilul de lumină „probă” 

printr-o fibră optică, iar apoi au introdus raze adiționale printr-o 

lentilă a timpului pentru a împărți „fasciculul probă” în două 

componente. Acestea au fost apoi direcționate printr-o fibră 

optică specială prin care se deplasau cu viteze diferite – 

lungimile de undă mai scurte au fost accelerate, în timp ce 

lungimile de undă mai lungi au fost în simultaneitate încetinite, 

prin aceasta deschizându-se o „gaură” în fascicul. În această 

breșă temporală, un eveniment poate să se producă fără ca 

fasciculul de lumină să interacționeze cu el și implicit să îl 

detecteze. Un anumit dispozitiv ce implică o funcţionare opusă 

a permis apoi să se recreeze semnalul original şi astfel a făcut să 

apară un sui generis fenomen că nimic nu a ajuns să se petreacă 

între emiţător şi captor. 

Gaura obținută astfel este în același timp spațială și temporală, 

având o mărime de aproximativ 1,5 cm și o durată de 50 de 

picosecunde. O picosecundă reprezintă o trilionime de secundă, 

sau 1000 de nanosecunde – un interval de timp mult mai scurt 

decât o clipire din ochi. Fibra optică folosită în experiment este 

mai fină decât un fir de păr. 

„Când ai de-a face cu lucruri care se mișcă cu viteza luminii, 

timpul și spațiul sunt conectate”, explică Friedman. „De 

exemplu, când aprinzi o lanternă, fasciculul de raze se lărgește 

pe măsură ce te depărtezi de lanternă. Același lucru se petrece 

și cu timpul… în principal pentru că ecuațiile care descriu 

deplasarea luminii prin spațiu sunt complet identice cu cele 

care descriu transfomările luminii în timp.” Aceasta înseamă că 

așa cum ceva poate fi ascuns în spațiu, poate fi ascuns și în 

timp. 

Acum, în noul său laborator de la Universitatea Bar-Ilan, Moti 

Friedman speră să crească atât durata intervalului, de 10.000 de 

ori, cât și diametrul găurii în spațiu. 

Teoria camuflării (cloaking) a făcut progrese considerabile în 

ultima decadă, în parte datorită dezvoltării de noi materiale 

optice care permit teoriilor să fie testate. În anul 2006, 

profesorul Ulf Leonard de la Institutul Weizmann surprindea 

lumea științifică cu un articol în care descria cum o rază de 

lumină poate fi împărțită în două și apoi curbată, astfel încât 

partea din față și cea din spate să se deplaseze în semicercuri 

mai degrabă decât într-o linie dreaptă. În felul acesta apare o 

gaură circulară în spațiu unde un eveniment poate să se producă 

fără să fie detectat. 

Friedman (foto) s-a concentrat pe crearea unei găuri în timp, dar 

principiul este similar. 

Visul său este să obțină 

camuflare temporală și 

spațială în același timp. 

Până acum, spune 

Friedman, camuflarea 

spațială a fost obținută 

doar cu raze cu lungimi 

de undă foarte mari, ca undele radio sau microundele; nimeni 

nu a reușit încă să o facă cu lumina vizibilă. Camuflarea 

temporală, spre deosebire, funcționează chiar și la lungimi de 

undă de un million de ori mai scurte, de ordinul nanometrilor. 

Astfel de cercetări sunt desigur la început dar, aşa cum ne 

putem da seama cu uşurinţă, dacă s-a ajuns să se formeze o 

astfel de gaură de numai 1,5 cm, este cu putinţă să se ajungă 

ulterior ca acea gaură să fie chiar foarte mare, suficient de mare 

pentru a face să treacă prin ea fie un obiect de talie 

corespunzătoare, fie chiar o fiinţă umană. Același lucru este 

valabil și în ceea ce privește durata – dacă deocamdată această 

„gaură” a durat doar 50 de picosecunde, este în mod evident 

posibil să se obțină intervale mult mai lungi de timp, cum ar fi 

minute în şir sau chiar ore. 

Această descoperire în felul ei extraordinară ne invită la 

reflecție asupra relației dintre conștiința umană și realitate, sau 

asupra veridicității informațiilor oferite de simțuri. Posibilitatea 

de a ascunde obiecte sau evenimente poate să ridice serioase 

întrebări referitoare la modul în care va fi folosită. Nu în ultimul 

rând ne putem întreba cât de bine cunoaștem de fapt structura 

continuumului spațio-temporal, în ce mod și cât poate fi acesta 

influențat. 

Înțelepții inițiați și mai ales yoghinii avansați cunosc de mii de 

ani faptul că spaţiul – aşa cum este structurat – este în realitate o 

energie subtilă modulată, și la fel este și timpul. Aceste două 

energii subtile, respectiv energia subtilă a spaţiului şi energia 

subtilă a timpului, fac să apară ceea ce obişnuim să numim 

ambianţa spaţio-temporală. Energia subtilă specifică a timpului 

prezintă tainice conexiuni cu sfera enigmatică de forţă a Marii 

Puteri Cosmice Kali, iar energia subtilă specifică a spațiului cu 
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sfera enigmatică de forţă a Marii Puteri Cosmice 

Bhuvaneshvari. 

Spațiul și timpul sunt energii dinamice, caracterizate de 

frecvențe de vibrație specifice, ce definesc o multitudine de 

universuri paralele. Structura lor nu este uniformă, prezentând 

numeroase interconexiuni între diferite zone. În fizica modernă 

se vorbește despre așa-zisele „găuri de vierme”. Uneori, între 

aceste lumi paralele se deschid spontan canale de comunicare, 

care pentru noi se traduc prin apariția a diferite fenomene 

misterioase – dispariții bruște a unor ființe sau obiecte, anomalii 

în curgerea timpului etc. Astfel de portaluri au fost semnalate în 

multe locuri de pe glob și chiar în România. 

Un articol interesant despre aceste interferențe dintre realitatea 

noastră obișnuită și alte dimensiuni, a apărut în Formula As: 

Portalurile – trecerea dintre lumile paralele  

 

Se vorbeşte mult în ultima 

vreme, atât în cercurile 

ştiinţifice, cât şi printre 

amatorii de lumi paralele, 

despre călătoriile în timp, 

găurile de vierme din spaţiul 

cosmic şi portalurile inter-

dimensionale. Cercetătorii au descoperit chiar ecuaţia care 

atestă posibilitatea existenţei universurilor paralele. Lor li se 

adaugă multe texte vechi, de arhivă, precum şi experienţe 

bizare, trăite de oameni care au văzut aievea portaluri sau au 

asistat la dispariţii supranaturale. În rândurile care urmează vă 

prezentăm povestea unui iubitor de munte român, care s-a 

confruntat cu o asemenea apariţie uluitoare. 

Un portal are rolul de a lega două puncte diferite, separate de 

întinderea (continuum-ul) spaţio-temporală. Portalurile pot lega 

două puncte distincte din cadrul aceluiaşi univers, două puncte 

distincte din două universuri paralele, două planuri de existenţă 

separate sau două puncte separate de dimensiune temporală. 

Pe plan ştiinţific, portalurile se aseamănă cu „găurile de vierme” 

sau pot funcţiona având la bază „găuri de vierme”. În fizică, 

„găurile de vierme” sunt spaţii de trecere, „scurtături” între 

spaţiu şi timp. Există două tipuri de „găuri de vierme”: cele care 

pot fi traversate şi cele care nu se pot traversa. „Găurile de 

vierme” care pot fi traversate permit călătoria cu o viteză mai 

mare decât viteza luminii. În timpul călătoriei prin „gaura de 

vierme”, se foloseşte o viteză mai mică decât viteza luminii, iar 

timpul de traversare prin gaura respectivă este mai mic decât 

timpul în care o rază de lumină ar călători între cele două puncte 

în afara „găurii de vierme”. 

Poarta din Carpaţi 

Mărturii ale existenţei portalurilor au existat din cele mai vechi 

timpuri. Deşi martorii nu au putut localiza ambele puncte pe 

care le leagă între ele portalul, aceştia au putut vedea poarta 

existentă în locul descoperit în mod accidental. O astfel de 

mărturie este şi cea a domnului E.H., care va fi redată în mod 

parţial în cele ce urmează. Aceasta este, probabil, cea mai 

cunoscută mărturie a observării unei porţi pe teritoriul 

României. Domnul inginer E.H. ieşise la pensie în anul 1988 şi 

hotărâse să se dedice cât mai mult posibil pasiunii sale pentru 

drumeţii montane. În anul 1990, această pasiune l-a adus faţă în 

faţă cu o poartă aflată în zona masivului Piatra Mare. 

Portal. Gravură din sec. 16:  

 

„Era ziua de 22 septembrie 1990, pe la ora 11. Plecasem pe unul 

din traseele mele favorite, Piatra Mare pe la Şapte Scări. 

Părăsisem cursul izvorului şi începusem un fel de... rătăcire 

intenţionată, ca să mai schimb ceva din monotonia cărării. 

Drumeagul meu urca către o culme împădurită şi, la un moment 

dat, am zărit ceva bizar, ca o sclipire, în dreapta mea; soarele 

reflectat într-un obiect. Când am zărit-o prima dată, lucirea era 

undeva cam la vreo 20, 30 de metri către culme. Am început să 

urc, dar n-am mai văzut nimic. În mod evident, eram în alt 

unghi faţă de lumina soarelui. 

După câteva minute de urcat, am început să-mi pun oarece 

întrebări: eram într-un mic luminiş, totul îmi era vizibil, dar nu 

vedeam niciun obiect capabil să reflecte lumina. Eram pe cale 

să plec mai departe, când am văzut... Era o formă eliptică, 

verticală, pe care nu o sesizam decât prin modificarea luminii. 

Pe şosele, din cauza căldurii la sol, peisajul este deformat, 

unduit, ca şi cum ar fi privit printr-un geam curb. Acelaşi lucru, 
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cu o deformare în unghiuri drepte, îl aveam eu în faţa ochilor. 

Era un brad în spatele formei: porţiunea de trunchi din spatele 

elipsei ciudate era deformată, voalată. M-am apropiat şi am 

constatat cu uimire că nu vedeam niciun obiect material care să 

poată genera un asemenea efect. În locul respectiv nu era nimic. 

Un nimic care arăta ca o diafragmă, o suprafaţă eliptică întinsă 

în aer, aparent concavă. Mai uimitor era faptul că din spate, 

forma respectivă nu mai exista. M-am interpus între ea şi bradul 

despre care v-am mai spus şi n-am mai văzut-o. Nici nu mai 

ştiam unde era. A trebuit să revin în poziţia iniţială pentru a o 

vedea din nou. 

Elipsa avea cam 1 metru, 1 metru şi 20 în diametrul mare, adică 

înălţimea, şi maximum 40 de centimetri în cel mic, în lăţime. 

Baza era cam la 25-30 de centimetri de sol. Plutea. Era perfect 

transparentă, în afară de fenomenul de unduire, de voalare a 

spaţiului din spatele ei. Marginile erau foarte netede, adică 

fenomenul de alterare optică se termina brusc. 

M-am fâţâit câteva clipe în jurul ei şi apoi am încercat să o 

ating. Din fericire, un fel de instinct m-a făcut să iau mai întâi o 

creangă de brad de pe jos. Prima dată am atins marginile elipsei. 

Creanga întâmpina o rezistenţă elastică, ca şi cum aş fi apăsat 

un balon. Elipsa se deforma foarte puţin în locul în care apăsam 

eu, dar rezistenţa era de netrecut, după doar câţiva centimetri 

câştigaţi. Atunci am apropiat creanga de centrul elipsei. Nu am 

întâmpinat niciun fel de rezistenţă: creanga intra fără probleme 

în forma aceea ciudată, dar nu mai era vizibilă. Era ca un fel de 

gaură în care vârful crengii dispăruse total; în tot acest timp, 

continuam să văd perfect peisajul unduit din spate. Creanga 

avea vreo 50 de centimetri lungime şi dispăruse pe jumătate 

înăuntru. Când am retras-o, am văzut cu groază că nu mai avea 

decât 20 de centimetri lungime. Porţiunea intrată în forma aceea 

dispăruse cu totul. Capătul era perfect secţionat, ca şi cum un 

ferăstrău de mare precizie ar fi funcţionat de partea cealaltă. 

Atunci m-am gândit ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost mâna 

mea în locul crengii... 

Am repetat operaţia cu alte crengi, apoi am legat o piatră cu 

sfoară şi am aruncat-o în elipsă; rezultatul a fost de fiecare dată 

acelaşi: orice pătrundea în acea formă nu se mai întorcea. Se 

făcuse cam târziu şi m-am hotărât să plec mai departe, către 

cabană. Ca să recunosc locul, am însemnat toţi brazii din 

luminiş cu un cuţit. 

Am ajuns la cabană puţin după prânz. Îl cunoşteam pe cabanier 

şi i-am povestit toată întâmplarea. Omul mă ştia, aşa că nu şi-a 

bătut joc de mine. Mi-a spus că el n-a văzut niciodată aşa ceva 

în pădure, dar că totul e posibil şi că nu s-ar mira dacă ar fi 

vorba de vreo nouă drăcovenie de-a armatei. 

Seara, la masă, s-a apropiat de mine Ştefan, băiatul 

cabanierului, un puşti de 12 ani. Îl cunoşteam destul de bine şi 

din cauza asta a venit la masa mea fără timiditate. 

– Am auzit ce aţi vorbit la prânz cu tata, mi-a spus el. Ştiti, eu 

am văzut stafia din pădure! 

Am început să-l descos şi am aflat că Ştefan era împreună cu 

doi ciobani, când a zărit prima dată elipsa. Curios din fire, a 

revenit de mai multe ori în acel loc; tot de la el am aflat că 

forma trece prin cel puţin două faze distincte: când are aspect 

transparent (starea în care o văzusem eu), ea permite intrarea 

unor obiecte; când, aşa cum o văzuse Ştefan o singură dată, 

devine albicioasă şi ceva mai mare, funcţionează în sens invers, 

adică este închisă pentru noi şi lasă obiecte din partea cealaltă să 

treacă prin ea. 

M-am întors în Piatra Mare după două săptămâni. De data asta, 

am mers direct la cabană, l-am luat pe Ştefan şi am plecat către 

locul cu pricina. Cu noi a venit şi un băiat de la o stână din 

apropiere, unul dintre cei care îl însoţiseră pe Ştefan în 

preumblările sale prin pădure. Pe drum, el mi-a povestit o 

întâmplare şi mai stranie legată de elipsă: cu două luni în urmă, 

din ea ar fi ieşit («ţâşnit» spusese băiatul) ceva ca o minge 

mare, albă; aceasta s-ar fi rostogolit fără direcţie prin pădure şi 

orice încercare a ciobanului de a o găsi ar fi eşuat. 

Ajunşi în luminiş, dezamăgirea noastră a fost imensă: nu mai 

era niciun fel de elipsă. Pur şi simplu dispăruse. Numai brazii 

marcaţi de mine îmi dădeau certitudinea că nu visasem. 

Pe tot timpul iernii am rămas în Bucureşti şi, treptat, forma din 

pădure mi-a ieşit din minte. Apoi, în februarie 1991, un prieten 

căruia îi povestisem toată întâmplarea mi-a făcut o vizită. Era 

foarte agitat şi mi-a arătat o revistă germană în care apărea un 

material despre fenomene similare celui observat de mine. 

Articolul menţiona existenţa unei organizaţii care studia 

ciudatele elipse, O.D.R.G. (Open Doors Research Group, 

«Grupul pentru Cercetarea Porţilor Deschise»). Le-am scris o 

scrisoare în care povesteam tot ce văzusem şi auzisem şi, în 

luna aprilie, am primit din partea lor un colet. Îmi scriseseră o 

scrisoare de mulţumire pentru informaţiile furnizate, 
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asigurându-mă că poarta văzută de mine a intrat pe listele lor. 

Pe lângă scrisoare, îmi trimiseseră mai multe materiale din care 

am aflat totul despre Porţile Deschise. Am rămas de atunci în 

corespondenţă şi tot ce urmează este rodul informaţiilor primite 

de mine. 

Caracteristicile porţilor 

Forme precum aceea văzută de mine ar fi apărut din timpuri 

imemoriale, ele fiind prezente, sub diferite descrieri, în 

nenumărate texte vechi. În anul 1962, Barry Roscott, un inginer 

englez, a văzut o poartă în timpul plimbărilor sale prin 

împrejurimile oraşului Manchester. Poarta a rămas deschisă 

timp de 2 luni, iar Roscott a apucat să facă mai multe observaţii 

şi experimente. În urma acestei experienţe, s-a înfiinţat grupul 

O.D.R.G., care şi-a făcut membri în toate colţurile lumii. Din 

1963 până astăzi, O.D.R.G. a înregistrat nu mai puţin de 283 de 

porţi deschise pe Terra. Cele mai multe par a fi în S.U.A., iar 

cele mai recente provin din Rusia (18 porţi observate între anii 

1988 şi 1995), Polonia (3 porţi) şi România (poarta observată de 

mine în masivul Piatra Mare). 

În medie, o poartă rămâne deschisă între 2 luni şi un an. S-a 

observat o legătură între durata ei şi mărime. Cu cât o poartă 

este mai mare, cu atât are şanse să existe mai mult timp. Porţile 

de un an au cel puţin 1 metru lăţime. Majoritatea au forma 

eliptică observată de mine (verticală sau orizontală), dar au fost 

consemnate şi porţi circulare. O poartă trece prin 4 faze 

distincte: deschidere, stare de acces, stare de sursă şi închidere. 

Fazele 2 şi 3 nu apar neapărat în această ordine. Nimeni nu a 

asistat până astăzi la deschiderea unei porţi sau la închiderea ei. 

Tot ce se ştie, graţie unor observaţii făcute pe teren, este faptul 

că la deschidere este prezentă o radiaţie extrem de intensă, care 

poate fi dăunătoare organismelor biologice. Starea de acces este 

cea în care am observat-o eu: poarta este deschisă pentru lumea 

noastră, noi putem introduce în ea orice obiect sau fiinţă, dar 

nimic nu vine din partea cealaltă. În această stare, ea este 

transparentă, prezentând doar fenomenele de modificare optică 

descrise mai sus. Starea de sursă este cea descrisă de Ştefan; în 

această fază, poarta, de o culoare albicioasă, nu permite accesul 

din partea noastră, ci funcţionează ca o uşă deschisă pentru 

cealaltă parte. Din ea pot ieşi obiecte (fiinţe?) descrise 

întotdeauna ca fiind de forma unor mingi albicioase, care se 

deplasează cu foarte mare viteză, rostogolindu-se pe sol sau 

planând la mică înălţime. Faza de închidere, niciodată 

observată, pare a genera aceeaşi radiaţie foarte intensă. 

Acum ajungem la cel mai important aspect: ce sunt porţile? 

O.D.R.G. a pornit prin excludere: ce nu sunt porţile? Nu sunt, în 

nici un caz, opera omului. Dacă ele ar fi făcut parte din vreun 

proiect militar secret, apariţia lor n-ar fi fost întâmplătoare. 

O.D.R.G. susţine ipoteza potrivit căreia ele ar fi alterări 

intenţionate ale întinderii spaţio-temporale, permiţând 

comunicarea între universuri paralele. O altă civilizaţie, 

extraterestră, ar poseda această tehnologie extrem de avansată şi 

ar explora alte lumi prin intermediul porţilor. Mingile descrise 

ar fi un fel de sonde expediate în lumea noastră, capabile să 

înregistreze date despre universul nostru. 

În stare de acces, porţile ar prezenta momente de absorbţie, în 

care obiecte materiale din lumea noastră ar fi «supte» de elipsă. 

Există descrieri ale acestor momente, când porţile intră într-o 

stare vibratorie şi orice obiect din vecinătatea lor imediată este 

absorbit. Nu pot decât să mă bucur că n-am prins poarta din 

Piatra Mare într-un asemenea moment... 

O.D.R.G. investighează şi cazuri de dispariţii inexplicabile: 

extrem de multe persoane au dispărut, ca din senin, în timpul 

unor banale plimbări prin natură. În foarte multe cazuri, există 

martori care povestesc situaţii aparent absurde: cutare se plimba 

cu ei în pădure, la un moment dat a luat-o puţin înainte şi... a 

dispărut. Toate cercetările (implicând şi poliţia) n-au dat niciun 

rezultat. O.D.R.G. a înregistrat 27 de cazuri de dispariţii care 

pot fi puse pe seama porţilor, fiindcă mărturiile legate de aceste 

cazuri cuprind descrieri ale unor porţi. 

Dacă lucrurile încep să fie mai clare în privinţa porţilor, rămâne 

un singur mare mister: ce se află dincolo?”. 

 

Legea oglindirii 

 

                                                   Adrian NUŢĂ 

 

            „Exteriorul reflectă interiorul. Ce înseamnă că 

exteriorul reflectă interiorul? Inseamnă că lumea în care 

trăim este un fel de oglindă gigantică, oglindă care reflectă 

mereu aspecte sau părţi din noi înşine; înseamnă că toţi 

oamenii pe care îi atragem în vieţile noastre sau de care 

suntem atraşi oglindesc aspecte necunoscute, negate sau 

neasumate de noi înşine.  

uncţionarea acestei legi exclude întâmplarea! In câteva 

tradiţii spirituale care au intuit-o se repetă aproape 

obsesiv că nimic nu este întâmplător. Accidentele, 

coincidenţele, evenimentele neaşteptate apar astfel numai 

F 
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datorită ignoranţei noastre. Mai exact, datorită incapacităţii 

notorii a minţilor noastre de a subîntinde ansamblul tuturor 

factorilor, fizici şi nonfizici, care concură la naşterea unui 

eveniment, la producerea unui fenomen sau a unei întâlniri. 

Lumea pare a fi dominată de hazard când, în realitate, este 

expresia unei armonii incredibile, o potrivire la microsecundă 

sau nanometru a tot ceea ce se mişcă, fie acestea particule sau 

unde de energie. 

Experienţele spirituale la vârf trăite de oameni din cele mai 

diverse timpuri şi culturi sprijină această idee; în„This Is lt”, 

Alan Watts a rezumat minunat această afirmaţie: „Cel care se 

află în această stare a conştiinţei este copleşit de certitudinea 

că Universul, aşa cum este perceput în acel moment, este aşa 

cum trebuie să fie… Mintea este atât de uimită de evidenta şi 

desăvârşita potrivire a lucrurilor, aşa cum sunt ele, încât nu 

mai poate găsi cuvinte pentru a exprima perfecţiunea şi 

frumuseţea acestei experienţe. Totul este atât de clar încât 

lumea pare a fi devenit transparentă sau luminoasă şi atât de 

simplu încât lumea nu poate fi altfel decât pătrunsă şi ordonată 

de o inteligenţă supremă.” 

Universul ne dirijează întotdeauna spre acele medii şi persoane 

sau creează exact acele circumstanţe în care putem experimenta 

ceea ce încă nu acceptăm în noi înşine, dar a sosit timpul să o 

facem. Este ca şi cum inteligenţa cosmică ar fi tot timpul cu 

ochii pe noi, punându-ne constant în faţa sarcinilor noastre de 

dezvoltare. Şi de ce atâta neodihnă şi chin? Pentru că doreşte să 

ne împingă spre totalitate, adică spre acel nivel de integrare 

lăuntrică pe care psihologia analitică mai întâi şi terapia 

experienţială a unificării, mai apoi, l-au numit Sinele. 

Ce înseamnă asta mai concret? Ce sunt acelea sarcini de 

dezvoltare? Cum adică aspecte neasumate sau respinse din noi 

înşine? Să-ţi dau câteva exemple!  Dacă eşti un tip care încearcă 

tot timpul să fie calm, refuzându-ţi astfel furia, vei atrage 

oameni furioşi în viaţa ta. Aceşti oameni vor oglindi ceea ce tu 

conţii în inconştient, dar te căzneşti să reprimi. Ei sunt exact ca 

nişte oglinzi, dar nu ale Eului tău conştient, ci ale psihicului tău 

inconştient. Cu cât apărările tale sunt mai puternice, cu atât vor 

fi create situaţii de viaţă în care tu să fii mai apropiat de 

asemenea oameni. Astfel, fără voia ta, te poţi trezi cu un şef sau 

coleg de birou irascibil şi chiar violent, după cum te poţi 

îndrăgosti de o persoană foarte liberă în manifestarea furiei. 

Dacă eşti căsătorit şi ai o familie, s-ar putea să constaţi la soţie 

sau la unul din copiii tăi ieşiri necontrolate, inexplicabile. 

Dacă eşti cineva care nu acceptă eroarea sau imperfecţiunea, vei 

atrage spre tine persoane sau întâmplări care te vor scoate din 

minţi, deoarece numitorul lor comun va fi greşeala, uneori chiar 

greşeala flagrantă. Este felul în care Universul te obligă să 

trăieşti experienţa acestui aspect neasumat din tine însuţi, 

anume propria ta tendinţă de a confunda ceva, de a te încurca, a 

fi inexact sau a o da în bară. Tendinţa pe care o blochezi 

inconştient se activează puternic în afara ta, facându-te conştient 

de ea, doar că la cei din jur. 

Dacă încerci din răsputeri să fii o persoană educată şi 

politicoasă, care nu înjură niciodată, te vei pomeni lucrând într-

un mediu populat de persoane îndelung exersate în această 

nobilă artă. Fără să vrei vei auzi expresii şi aranjamente 

lingvistice care nu ţi-ar fi trecut niciodată prin neprihănitul 

căpşor. 

Dacă nu eşti conştient de propria tendinţă de a-i judeca pe alţii, 

vei constata stupefiat că asta pare a fi singura ocupaţie a celor 

din jurul tău. 

 

 
 

[…] Nesuferită legea asta, nu-i aşa? Nu se pune problema să 

scapi de ea, întrucât această performanţă este imposibilă. Se 

pune problema să ţii cont de ea şi să o foloseşti în avantajul tău 

tot aşa cum, cunoscând banalele legi ale mecanicii sau 

termodinamicii, le foloseşti în favoarea ta. […] Din clipa în care 

începi să-ţi asumi aspectele neconştientizate, se întâmplă ceva 

miraculos: universul nu mai trimite acel aspect către tine. De 

ce? Deoarece ceea ce accepţi înăuntrul tău nu mai e nevoie să 

fie creat în afara ta. Scopul a fost atins. Procesul de 

conştientizare şi de transformare a început. În conformitate cu 

legea oglindirii, transformările din interiorul tău sunt reflectate 

de schimbările din afara ta. Nu întotdeauna imediat, deoarece 

principiul inerţiei funcţionează şi el. Pe termen lung însă, 

exteriorul reflectă cu necesitate transformarea lăuntrică. 

Cei care aplică aceste legi în mod conştient nu încetează să se 

mire de consecinţe. Din clipa în care o anumită trăsătură este 

acceptată şi intră într-un proces de integrare, persoanele care 

reflectau această caracteristică fíe dispar pe neaşteptate din viaţa 

noastră, fie nu o mai manifestă în relaţie cu noi. Este ceva 

uimitor, merită să încerci! 

Exemple: Dacă ai un şef foarte autoritar, după ce începi să-ţi 

accepţi propria tendinţă de a domina, se poate întâmpla ca el să 

fíe brusc schimbat, să rămână dar să nu mai fie dominator cu 

tine sau tu să-ţi găseşti un alt job, mai bine plătit. Dacă ai o soţie 

obsedată de ordine şi curăţenie, din clipa în care tu devii mai 

atent la aceste aspecte, ea devine mai tolerantă cu neglijenţa ta. 

Nu te mai bate la cap, nu te mai cicăleşte şi uneori nici nu mai 

observă că ai lăsat uşile deschise la şifonier sau papucii sunt din 

nou în colţuri diferite ale camerei. Dacă ai un tată rece sau 

indiferent afectiv şi începi să transformi propria răceală pe care 

o manifestai în relaţia cu el, vei fi surprins de căldura pe care 

încearcă să ţi-o ofere, ca din senin. 

Orice schimbare pe care o faci înăuntrul tău schimbă ceva în 

afara ta, creând astfel condiţii pentru a debloca sau îmbogăţi o 

relaţie. Este imposibil ca tu să te transformi, iar relaţia cu 

celălalt să rămână identică. Dacă el sau ea nu sunt capabili să 

perceapă această schimbare, viaţa îi va îndepărta pur şi simplu 

din mediile tale de contact. Sau, invers, tu vei ieşi gradat din 

viaţa lor, fără nici un fel de culpabilităţi sau resentimente. 

[…] A-ţi asuma trăsăturile pe care celălalt le întrupează atât de 

bine este ca şi cum te-ai debranşa de la el. Te vei branşa, 

desigur, la altcineva, deoarece umbra este inepuizabilă. Însă 

pentru aspectul pe care l-ai integrat nu mai ai nevoie de o 
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oglindă. Persoana care-ţi servea ca oglindă va pleca din viaţa ta 

sau va înceta să se comporte în acel mod cu tine. 

Anumite genuri de persoane sau de situaţii apar periodic în viaţa 

noastră deoarece sunt chemate de noi, mai exact de acele 

aspecte din noi care, fiind permanent respinse, se constelează în 

umbră. De acolo acţionează aidoma unor magneţi, ghidându-ne 

inconştient spre anumiţi oameni şi evenimente specifice. Nimic 

nu este întâmplător, nu voi înceta să repet. Noi gravităm, în mod 

natural, spre aceia care ne reflectă umbra. Acest adevăr este 

cum nu se poate mai clar în relaţia de cuplu. Aceste relaţii 

promit cea mai mare fericire dar, până una-alta, scot la iveală 

cele mai neintegrate emoţii şi cele mai primitive apucături. 

Din punctul meu de vedere, nu există o relaţie mai alchimică. 

Dacă o relaţie de cuplu nu trece prin momente grele, critice, 

aceea este o relaţie cu un slab nivel de intimitate. Când cei doi 

se apropie foarte mult, tot ce a fost cu grijă ascuns sau reprimat 

iese la suprafaţă. Este logic să se întâmple aşa. Orice relaţie 

adevărată şi intensă declanşează conflicte şi fricţiuni, are 

momente foarte dificile, uneori de coşmar. Aceste situaţii sunt 

asemenea unor răscruci. Ele deschid calea spre derivă, izolare 

sau divorţ sau, dimpotrivă, îi împing pe cei doi parteneri spre 

restructurări profunde ale personalităţii. Cei care au suficientă 

maturitate lăuntrică pentru a face faţă furtunilor şi uraganelor 

din viaţa de cuplu se descoperă ulterior ceva mai aproape de 

completitudinea lor, mai apţi să se accepte şi mai pregătiţi să se 

iubească fără condiţii. 

Se pare că singura dorinţă a Universului este ca noi să fim 

întregi, iar asta îl face neobosit în a ne trimite persoane care să 

manifeste puternic aspectele pe care noi le negăm sau refuzăm 

să le recunoaştem. Se pare că scopul ultim al spiritului nostru 

este să devină întreg, motiv pentru care atrage în vieţile noastre 

tot ce e necesar pentru a trezi sau activa acele părţi adormite sau 

sechestrate prin adâncimile inconştientului. Dacă chiar aşa stau 

lucrurile, legea oglindirii serveşte de minune acestui scop. Ca 

orice lege, ea funcţionează continuu, deci inclusiv în somn, 

când se întâmplă să visăm acţiuni pe care, în stare de veghe, nu 

le-am face nici în ruptul capului. 

Legea oglindirii este, tehnic vorbind, o lege a rezonanţei, 

deoarece creează situaţii şi pune în legătură persoane între care 

există afinităţi. Altfel spus, persoanele care vibrează pe aceeaşi 

lungime de undă, indiferent dacă sunt conştiente sau nu, se atrag 

una pe cealaltă. Uneori atracţia inconştientă este repolarizată în 

conştient ca respingere, dar asta nu trebuie să ne inducă în 

eroare. Respingerea nu există fără atracţie! Poţi fi atras de o 

persoană foarte creativă deoarece ea dinamizează în tine propria 

ta creativitate, dar la fel de bine poţi fi atras inconştient de o 

persoană ce-ţi manifestă tendinţele depresive, respingând-o la 

nivel conştient, adică încercând zadarnic să te descotoroseşti de 

ea. Dacă vei reuşi să o îndepărtezi cu forţa, în scurt timp în viaţa 

ta va apărea o altă persoană, cu aceeaşi caracteristică. „Parcă e 

un făcut”, vei spune şi să ştii că nu greşeşti. Inconştientul tău, în 

colaborare cu inconştientul celeilalte persoane, „aranjează” 

această întâlnire. 

Nu ştiu cât de clar e pentru tine, dar eu m-am convins că trăim 

într-o lume magică. Tot ce se întâmplă e ţesut în laboratoarele 

inconştientului şi are un sens pe care îl numesc spiritual: să ne 

cunoaştem, să ne asumăm pe deplin şi să ne manifestam creator 

potenţialul. Nu cred că există vreun suflet care să nu tânjească 

după această împlinire, singura diferenţă fiind că, în cazul 

unora, acest dor este încă plăpând sau imperceptibil. 

Exteriorul reflectă interiorul…Exteriorul reflectă şi ceea ce îţi 

faci ţie însuţi, reflectă atitudinile şi paternurile de interacţiune 

dintre diferite părţi ale fiinţei tale. Astfel, vulnerabilitatea pe 

care nu ţi-o accepţi nu o vei accepta nici în exterior. Blândeţea 

pe care ţi-o reprimi o vei respinge şi în afara ta. Nevoile pe care 

le condamni la tine le vei condamna şi la alţii. 

La celălalt pol, dragostea plină de grijă pe care o oferi părţilor 

mai copilăreşti şi fragile din tine însuţi, o vei manifesta şi în 

afara ta. Respectul pe care ţi-l porţi se va regăsi în respectul 

pentru cei din jur. Capacitatea de a te ierta va fi reflectată de 

puterea de a-i ierta pe cei care greşesc. 

Ceea ce faci în exterior este precedat de ceea ce faci în 

interior. Acţiunile externe sunt un fel de fotografie a acţiunilor 

interne. Nu poţi fotografia ceea ce nu există. Este exclus să fii 

blând în exterior, dacă eşti crud în interior. Blândeţea ta va fi 

doar o mască, o poveste de adormit copiii. Nu îi poţi respecta pe 

cei din jur dacă pe tine te dispreţuiesti. Respectul tău va fi o 

simulare. Nu vei iubi pe nimeni dacă nu ştii să te iubeşti pe tine 

însuţi. Un om care îşi iubeşte Sinele este imposibil să nu 

iubească şi Sinele semenilor săi. Poate că acţiunile lui nu sunt 

spectaculoase sau sunt greu de înţeles, dar natura lor nu poate fi 

decât binefăcătoare. 

Scindările şi conflictele interne se reflectă în relaţii dificile, 

încărcate de trăiri ambivalente. Separarea de aspectele din tine 

însuţi se reproduce în separarea de aceleaşi aspecte din 

ceilalţi. Felul cum te raportezi la ceilalţi oglindeşte felul cum te 

raportezi la aspectele corespondente din tine însuţi. Aceste 

raporturi pot fi într-adevăr, percepute şi interpretate greşit, prin 

filtrul aşteptărilor şi nevoilor personale. Un observator lucid va 

şti însă să le distingă natura autentică. 

Pentru cei conştient orientaţi spre evoluţie, legea oglindirii este 

un prieten nepreţuit. De fiecare dată când în viaţa ta apare o 

persoană sau o situaţie nouă, fără să fie vorba de ceva pasager 

sau nesemnificativ, ai ocazia să meditezi pentru a afla ce 

atitudine este oglindită. Pur şi simplu nu ai timp să te plictiseşti, 

în cazul în care ai învăţat să-ţi ţii conştiinţa trează. 

De câte ori te observi implicat emoţional într-o relaţie cu o 

persoană, pe o durată de timp deja semnificativă, întreabă-te: 

Ce încearcă acest om să mă înveţe? 

Ce aspect din mine însumi întruchipează? 

  

Dacă vei şti să răspunzi la aceste întrebări, relaţia ta cu acel om 

se va armoniza sau traiectoriile voastre vor înceta spontan a se 

mai intersecta. Asta nu înseamnă că-l vei uita sau că vei tânji 

după el. Dacă ai înţeles mesajul pe care-l purta special pentru 

tine, sentimentul tău va fi de recunoştinţă. Dacă n-ai înţeles 

aproape nimic, acel om sau cineva similar va reveni până când 

vei înţelege. Asta s-ar putea să dureze, dar răbdarea lui 

Dumnezeu este nemărginită!”     Fragment din cartea Umbra  
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RECOMANDĂRI NUTRIŢIONALE 

PENTRU ULCERUL GASTRIC 

 

 
         Oana AXINTE, specialist în Nutriţie şi Dietetică – Huşi 

 Alimentele reprezintă un amestec de substanţe 

organice şi anorganice care asigură în organism creşterea, 

reînnoirea şi repararea ţesuturilor. 

După provenienţă, alimentele sunt de origine animală (carne, 

lapte, ouă, etc.), vegetală (cereale, legume, fructe) şi minerală 

(apă, săruri). 

 După compoziţia chimică, alimentele se clasifică în 

alimente de natură proteică, glucidică, lipidică, vitamine, săruri 

minerale şi apă. 

Majoritatea substanţelor alimentare au o structură 

chimică complexă, diferită de cea a constituenţilor 

organismului. Acestea suferă în organism o serie de 

transformări mecanice, fizice şi chimice. Totalitatea acestor 

transformări constituie digestia. 

Digestia se desfăşoară la nivelul sistemul digestiv, 

format din tubul digestiv şi glandele anexe. În tubul digestiv are 

loc prelucrarea alimentelor, absorbţia nutrienţilor şi eliminarea 

resturilor nedigerate. 

Odată absorbite, substanţele organice cu molecule 

simple îndeplinesc în organism rol structural (proteinele în 

general), energetic (glucidele şi lipidele) şi funcţional (enzime, 

pigmenţi, hormoni). 

Digestia alimentelor este un proces unitar care începe 

în cavitatea bucală şi se termină în intestin. 

 La nivelul stomacului, digestia se desfăşoară în 

prezenţa sucului gastric secretat de glandele anexe, care se 

amestecă cu particulele alimentare. El are în compoziţie 

pepsina, o enzimă digestivă care divizează proteinele din 

amestec, şi acidul clorhidric (HCl) care activează pepsina şi 

creează un mediu optim pentru activitatea enzimelor gastrice. 

 În stomac există un echilibru delicat între acidul 

produs de glandele sale şi rezistenţa acestuia la acest acid; dacă 

echilibrul este tulburat, mucoasa stomacului este afectată, 

apărând ulcerul sau o inflamaţie difuză numită gastrită. 

Excesul de acid gastric poate contribui la apariţia 

ulcerului gastric. Totuşi, în cele mai multe cazuri ulcerul apare 

datorită mucusului şi a barierei protectoare a stomacului care nu 

mai este capabilă să reziste la cantitatea obişnuită de acid din 

stomac. 

 Anumite medicamente, cum sunt analgezicele, de tipul 

aspirinei, ibuprofenului (Advil, Motrin) şi naproxen (Aleve, 

Naprosyn) pot cauza ulcer gastric. 

 Şi infecţia cu Helicobacter Pylori poate fi o cauză a 

apariţiei ulcerului gastric, aceasta transmiţându-se pe cale fecal-

orală sau oral-orală, sursa de infecţie putând fi apa. Infecţia cu 

Helicobacter Pylori reprezintă 20 % din totalul infecţiilor la 

nivel mondial, fiind cea mai răspândită. 

Alţi factori ce pot favoriza apariţia ulcerului gastric 

sunt consumul cronic de alcool, fumatul şi stresul. 

Măsuri generale ce trebuie luate în cazul 

diagnosticării cu ulcer gastric: 

- administrarea alimentelor se face la ore fixe, în 

prânzuri mici cantitativ şi repetate (5 – 6 / zi);  

 - se vor respecta intoleranţele alimentare individuale, 

dacă un aliment produce durere, acesta va trebui evitat; 

 - sucurile acide şi cele de citrice pot determina dureri 

în perioadele de acutizare; 

 - produsele pe bază de soia sunt benefice întrucât reduc 

inflamaţia; 

 - bananele au rol protector pentru mucoasa gastrică; 

 - este necesară corectarea carenţei vitaminei B12 care 

apare de obicei la pacienţii diagnosticaţi cu ulcer; 

 - evitarea produselor pe bază de cofeină, alcool, mentă, 

ciorbă acră; 

 - persoanelor cu boală ulceroasă li se recomandă o 

dietă sănătoasă, alcătuită din alimente pe care pacientul le 

agreează şi în acelaşi timp le tolerează; 

 - leziunea ulceroasă trebuie protejată nu numai 

împotriva agresiunii chimice (acide), ci şi împotriva 

agresiunilor mecanice (alimente insuficient mestecate, cu foarte 

multă celuloză) şi termice (alimente prea fierbinţi sau prea reci); 

 - este necesară excluderea oricărui produs cu 

proprietăţi excito-secretorii puternice: supele şi ciorbele de 

carne, dulciurile concentrate, sarea de bucătărie, alimente prăjite 

în grăsime, conserve de carne şi peşte, apele minerale 

carbogazoase, condimentele iritante (piper, boia, muştar, chili, 

ardei iute, hrean, usturoi, ceapă); 
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 - proprietăţile antiacide ale laptelui nu durează mai 

mult de 20 minute, însă prin administrare repetată la interval de 

două ore în timpul zilei şi la 4 ore în timpul nopţii se obţine 

efectul antiacid; 

 - pâinea prăjită stimulează secreţia gastrică, cea veche 

de o zi este mai puţin excito-secretoare şi de aceea este preferată 

în dieta pacientului cu ulcer; 

 - mesele abundente supraîncarcă stomacul, răspunsul 

fiind secretor, dinamic şi violent; 

 - mesele reduse cantitativ nu destind puternic pereţii 

gastrici, nu antrenează o secreţie abundentă a acidului clorhidric 

(HCl) şi nu solicită atât de mult funcţia contractilă a stomacului, 

ducând la instalarea unor perioade de repaus prelungite necesare 

procesului de vindecare; 

 - alimentele trebuie supuse unor modificări termice, 

mecanice şi chimice astfel încât să devină cât mai uşor 

digerabile, să se reducă la minim efortul secretor şi contractil al 

stomacului; 

 - trebuie evitate legumele şi fructele consumate cu 

coajă sau cu sâmburi, pâinea neagră şi alimentele bogate în 

ţesut fibros (carnea de vită bătrână, cea cu tendoane şi cartilaje); 

 - alimentele trebuie administrate la temperaturi cât mai 

apropiate confortului digestiv, alimentele prea reci sau prea 

fierbinţi influenţând negativ funcţia contractilă a stomacului; 

 - sunt indicate supele de cereale obţinute prin fierberea 

boabelor în apă (orez, grâu, griş, fulgi de ovăz, etc.); 

 - pastele făinoase dau un decoct mucilaginos cu rol 

protector pentru mucoasa gastrică; 

 - sunt recomandaţi biscuiţii care asigură o digestie 

rapidă, fără prelungirea exagerată a timpului de şedere în 

stomac; 

 O atenţie deosebită trebuie acordată alimentaţiei în 

cazul ulcerelor complicate hemoragice: în prima zi după 

episodul hemoragic se pot consuma doar cantităţi mici de apă 

zaharată, ceai îndulcit sau lapte rece. În următoarele zile se 

introduc treptat noi alimente în funcţie de toleranţa individuală. 

Se pot adăuga ouă fierte moi, supe mucilaginoase, griş cu lapte, 

carne sau peşte slab fierte bine sau tocate, piure de legume, 

compot pasat. 

 Alimente permise: 

- lapte dulce, făinoase (orez, grâu, griş, fulgi de ovăz, 

tăiţei, fidea, spaghete, etc.), brânzeturi proaspete (brânză de 

vaci, caş, urdă), unt proaspăt (nesărat), ouă (fierte moi, sau 

ochiuri în apă), supe mucilaginoase preparate cu lapte, carne de 

pasăre (bine fiartă sau înăbuşită la cuptor), carne de peşte (slab 

– şalău, ştiucă, păstrăv), zarzavaturi şi legume fierte (morcovi, 

dovlecei, conopidă), pâine albă (veche de o zi), biscuiţi, 

prăjituri de casă, compoturi (nu prea dulci sau puţin îndulcite), 

fructe coapte la cuptor. 

Alimente ce trebuie evitate: 

- lapte bătut, iaurt, chefir, brânzeturi fermentate, ouă 

tari, maioneză, peşte gras (morun, nisetru, somn) sau conservat 

(sardele, raci, icre), carnea de porc, slănina, untura, ciorbele 

grase, carnea conservată, mezeluri, afumături, cârnaţi, pâine 

neagră, zarzavaturi crude tari (andive, gogoşari, ridichi, varză, 

castraveţi, ardei), legume uscate (fasole boabe, linte mazăre), 

ceapă, usturoi, praz, ţelină, condimente (muştar, hrean, piper, 

boia), murături, fructe oleaginoase (migdale, alune, nuci) 

ciocolată, cafea, dulceaţă, gem, prăjeli, sosuri, ape şi sucuri 

carbogazoase. 

Notă: Articolul are caracter informativ înscriindu-se în seria 

educaţiei pentru sănătate, autoarea sfătuind cititorii să se 

adreseze specialistului atunci când apar semnele unei boli sau 

când aceştia au întrebări cu privire la unele afecţiuni sau a unui 

stil de viaţă sănătos, pentru a preveni apariţia bolilor cronice şi 

totodată a complicaţiilor. 
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Emoțiile și cancerul - mintea anticancer 
 

Odile Fernandez   

Povestea mea 

 

         Mă numesc Odile Fernandez, sunt medic de familie, am 

36 de ani și doi copii. În anul 2010 am avut cancer de ovar cu 

multiple metastaze și adevărul este că expectativele și speranța 

de viață, în cazul meu, erau limitate. Doream să caut ceva care 

să mă ajute nu doar să-mi prelungesc viața, ci și să mă vindec. 

medicina 

http://ayurvedic-medica.ro/site/invinge-cancerul/vindecarea-emotionala/28-emotiile-si-cancerul-mintea-anticancer


 

 p. 101                                                                                        Lohanul nr.  35,  octombrie  2015 
       

 

 Fiind medic, am decis să caut orice informație bibliografică 

științifică care să relaționeze cu cancerul cu alimentația și stilul 

de viață. Ceva ce nu am învățat în facultatea de medicină, însă 

evidențele mi-au demonstrat că există această legătură între 

alimentație și stilul de viață, relaționată direct cu apariția 

cancerului. Atunci, am început o schimbare radicală a stilului 

meu de viață: mi-am schimbat modalitatea de a mă hrăni, am 

început să fac exerciții fizice, am pierdut surplusul de greutate 

corporală și mi-am schimbat atitudinea vizavi de boală și față de 

viață, trăind mai conectată la momentul prezent, profitând de 

fiecare secundă, de fiecare clipă, deoarece am realizat că viața 

este limitată. 

Mintea anticancer 

 Dezvoltarea cancerului depinde mult de alimentele pe care le 

consumăm, însă depinde de asemenea și de emoțiile noastre, de 

modul în care ne confruntăm cu conflictele și relaționăm cu noi 

înșine și cu semenii noștri. 

 Conflictele emoționale puternice și nerezolvate pot cauza 

cancer. În zilele noastre, știința încă nu a putut identifica 

conflictele ca fiind un factor carcinogen, însă s-a demonstrat că 

conflictele nerezolvate și stresul contribuie la dezvoltarea mai 

rapidă a cancerului. 

 Însă prioritatea noastră trebuie să se focalizeze asupra fericirii, 

trăirii unei vieți pozitive și pline de bucurie. Să căutăm în 

interiorul nostru o motivație pentru a ne vindeca și pentru a trăi. 

În cazul meu, motivația era fiul meu de 3 ani. 

 Focalizează-te pe ceea ce te face fericit și care îți aduce 

bucurie. Crede în visurile tale, deoarece dacă crezi în visuri, 

acestea vor deveni realitate. 

Stresul și cancerul 

 Stresul influențează cancerul: acesta crește riscul de a suferi de 

cancer în cazul persoanelor sănătoase, dar supuse unui stres 

cronic și reduce șansele de supraviețuire în cazul persoanelor 

care deja suferă de această cumplită boală. 

 Cu toții ne confruntăm cu situații care ne cauzează stres, însă 

fiecare persoană face față acestor situații în mod diferit. Cu cât 

ne simțim mai lipsiți de speranță și mai neputincioși referitor la 

conflicte, cu atât vor exista mai multe posibilități de a suferi de 

cancer. 

 Când suntem supuși unui stres cronic se eliberează hormoni 

care activează creșterea și dezvoltarea cancerului. Când suntem 

stresați eliberăm cortizol și adrenalină care stimulează 

eliberarea de substanțe inflamatorii în sistemul nervos simpatic 

și blochează celulele NK, favorizând astfel apariția cancerului. 

(Conform Wikipedia: “celulele Natural Killer (sau celulele 

NK), sunt un tip de limfocite citotoxice care aparțin sistemului 

imun înnăscut. Rolul celulelor NK este similar cu cel al 

celulelor T citotoxice. Celulele NK acționează rapid împotriva 

celulelor infectate viral și a celor tumorale, acționând la 

aproximativ 3 zile de la infectare”). 

 Stresul este inevitabil, ceea ce putem învăța este cum să-i 

facem față. Trebuie să învățăm să lăsăm lucrurile să curgă și să 

evităm să ne afecteze. 

 Pentru a învăța să controlăm stresul vă sfătuiesc să începeți să 

realizați exerciții de relaxare și de respirație conștientă. 

 Meditația este una dintre tehnicile cele mai eficiente pe care o 

pot utiliza pacienții cu cancer pentru a obține o stare plină de 

armonie spirituală și mentală. Meditația este ideală pentru a 

controla stresul și pentru a învăța să ne confruntăm cu 

conflictele emoționale. Meditația constă în a ne concentra 

asupra respirației în timp ce observăm, în interiorul nostru, cum 

conflictele, fricile și greutățile dispar treptat din mintea noastră 

și nu le mai acordăm atenție, fără să ne focalizăm asupra lor. Le 

vom urmări derulându-se fără a interveni asupra lor. 

 Aprofundând zilnic această tehnică vom observa cum se va 

îmbunătăți modalitatea noastră de a înfrunta problemele și de a 

obține mai multă pace și calm mental. 

Practică vizualizarea creativă! 

Transmite celulelor tale dorința de a te vindeca, iar în acest sens 

este foarte utilă vizualizarea creativă: 

 Imaginează-ți celulele canceroase ca fiind slăbite, inutile. 

Imagineazăți-le ca pe o armată prost organizată. 

 Aliatul tău este o armată formată din diferite tipuri de globule 

albe care sunt responsabile de eliminarea celulelor canceroase. 

Imaginează-ți limfocitele, celulele Natural Killers și celulele 

macrofage. Acestea trebuie să fie foarte puternice și 

disciplinate. 

 Sistemul tău imunitar este agresiv și inteligent, caută în 

continuu și atacă celulele canceroase. 

 Imaginează-ți bătălia dintre sistemul imunitar și cancer. În 

timp ce sistemul tău imunitar vizualizează cum se reduce 

tumoarea până la dispariția sa din corp. 

 Eu îmi imaginam că limfocitele erau niște polițiști cu câini 

foarte fioroși care atacau cancerul, iar celulele NK erau niște 

dinozauri dezlănțuiți care que atacau în continuu, distrugând 

celulele tumorale. 

 După victorioasa bătălie a celulelor imunitare, resturile 

celulelor canceroase moarte sunt înlăturate și eliminate din 

corp. Zonele din corp unde anterior era cancerul, sunt acum 

reparate și regenerate și funcționează din nou perfect ca și 

cum nu s-ar fi petrecut nimic. 

 Imaginează-ți că tratamentul administrat (oricare ar fi acesta: 

chimioterapie, radioterapie, alimentație, reiki, acupunctură…) 

are efecte pozitive puternice. 

 Odată ce ai vizualizat că ai învins cancerul, imaginează-te 

fericit, făcând ceea ce îți place cel mai mult și fiind înconjurat 
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de ființele dragi. Imaginează-te plin de pace și de fericire. 

Felicită-te pentru felul în care ai reuși să te vindeci și 

imaginează-ți că si persoanele dragi te felicită pentru aceasta. 

 Dacă ai dureri într-o anumită zonă a corpului, imaginează-ți 

cum această durere se reduce, iar apoi dispare treptat. 

Cere ajutor! 

 Persoanele care au cancer nu obișnuiesc să ceară ajutorul 

celorlalți și tind să facă toate lucrurile singuri. De aceea, dacă ai 

cancerul nu fă pe puternicul și cere ajutor! 

Familia și prietenii pot fi cei mai buni aliați pentru tine 

 Rolul familiei și al prietenilor în timpul bolii este crucial. S-a 

demonstrat că persoanele care primesc sprijin emoțional efectiv 

din partea ființelor iubite trăiesc mai mult și au o calitate a vieții 

mai bună decât acele persoane care își duc boala în singurătate. 

 În cazul meu, soțul și fiul, părinții și prietenii mei au avut un 

rol foarte important datorită sprijinului și iubirii pe care mi le-au 

oferit în timpul acestui proces de vindecare. Ei au fost tot timpul 

alături de mine fie că era foarte greu, fie că era mai bine. 

 Soțul și fiul meu s-au ras și ei pe cap atunci când mi-a căzut 

părul datorită efectelor chimioterapiei pentru a-mi arăta prin 

acest simplu gest că NU ERAM SINGURĂ. 

 Caută ajutorul și sprijinul ființelor dragi ție. Dacă nu ai rude 

sau prieteni apropiați, poți recurge la ajutorul diferitelor 

asociații care ajută bolnavii de cancer, unde vei găsi sprijin fizic 

și emoțional. 

Propriile mele reguli pentru a fi fericit: 

 În încheiere, voi oferi câteva reguli simple pentru a fi fericit și 

pe care eu însămi urmăresc să le aplic în fiecare zi: 

 Eliberează-ți inima de ură. Iartă vechile ranchiuni și 

resentimente din trecut. 

 Eliberează-ți mintea de preocupări excesive. Învață să oferi 

lucrurilor importanța justă, fă astfel încât problemele să te 

“ocolească”. 

 Trăiește cu umilință și fără mari pretenții. Uită de consumism. 

Mulțumește-te cu puțin. 

 Oferă mult, fără intenția de a primi în schimb. Cel mai 

important este să oferi lucruri pe care noi le considerăm 

valoroase și importante. Așteaptă mai puțin de la ceilalți. 

 Înlocuiește tristețea și depresia cu bucurie și entuziasm. Fii 

întotdeauna pozitiv. 

 Înlocuiește frica și anxietatea cu pace și seninătate. Înlocuiește 

ura, invidia și frustrarea cu răbdare și iubire. 

 Iubește-te intens și iubește-i pe ceilalți. Iubește și prețuiește 

viața. 

 Preia controlul asupra vieții și bolii tale. Trebuie să fii o parte 

activă a bolii tale. Nu te limita la ceea ce medicii îți prescriu 

ca tratament. Întreabă, caută, cercetează. Devino un pacient 

activ. 

 Mulțumește-i cancerului. Sună teribil, însă așa este. Datorită 

unui proces care îți bulversează viața poți să-ți întărești 

credințele și să te reinventezi pe tine însuți. Cancerul este o 

oportunitate pentru a-ți transforma viața, pentru a reflecta 

asupra trecutului și pentru a-ți planifica un prezent și un viitor 

mai spiritual, mai conștient și armonios. Cancerul te ajută să 

afli cine sunt adevărații tăi prieteni și persoanele care te iubesc 

cu adevărat. 

 Trăiește în armonie cu natura. Plimbă-te pe câmp și pe plajă 

desculț. Simte briza pe față și moliciunea pământului sub 

picioare. Dacă ai posibilitatea, alege să trăiești undeva la țară. 

 Bucură-te de fiecare moment pe care ți-l oferă viața. Bucură-te 

de fiecare mângâiere, de fiecare zâmbet și de fiecare 

îmbrățișare. 

 Călătorește. Descoperă experiențe noi și pozitive. 

 Ai încredere în puterea ta de a te vindeca. Nimic nu este 

permanent cu excepția transformării. Tocmai de aceea, orice 

boală este reversibilă. Puterea se află în noi. 

 Învață să te asculți și ai încredere în instinctele tale. 

 Practică terapia prin râs. Înconjură-te de oameni care te fac să 

râzi și să zâmbești, nu de cei care te fac să suferi. 

 Învață să spui nu. În primul rând ai grijă de tine ca să poți 

avea grijă de ceilalți. 

 Amintește-ți că nimic nu se petrece din întâmplare. Dacă acest 

articol a ajuns la tine, înseamnă că aveai nevoie de aceste 

informații. 

 Obișnuim să credem că viața este infinită. Credem că 

întotdeauna va exista un mâine pentru a ne îndeplini visele, 

pentru a spune “te iubesc” sau pentru a o îmbrățișa o ființă 

iubită. Poate că mâine nu va veni, niciodată nu știm cât mai 

avem de trăit, așa că bucură-te de fiecare clipă și urmează-ți 

visele. 

Rețete Anticancer, o carte și o poveste de viață plină de 
speranță 

 Au trecut 4 ani și nu mai sunt bolnavă, aceasta contra tuturor 

pronosticurilor medicinii oficiale. Am reușit să fiu mamă din 

nou (Odile a rămas însărcinată, spre uimirea tuturor medicilor 

care au tratat-o, după tratamentele clasice de chimioterapie și a 

născut un copil perfect sănătos) și sunt plină de energie și de 

medicina 
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vitalitate. M-am transformat atât interior cât și exterior. Acum 

sunt mai fericită, mai bucuroasă, pozitivă și mă simt întinerită și 

mai frumoasă ca niciodată. Trăiesc focalizată asupra prezentului 

și mă bucur de fiecare moment, de fiecare nouă zi pe care mi-o 

dăruiește viața și sunt profund recunoscătoare pentru acest dar. 

 Relația mea personală cu cancerul a fost specială. Am reușit să 

învăț din boală și să încep o nouă viață. Această experiență a 

fost pentru mine minunată și m-am decis să-mi împărtășesc 

experiența personală și orice informații medicale pe care le-am 

adunat de-a lungul acestor ani sub forma unui blog 

misrecetasanticancer.com și a două cărți, Mis Recetas 

Anticáncer și Mis Recetas de Cocina Anticáncer. 

 Dorința mea este aceea de a ajuta și alte persoane care se 

confruntă cu cancerul, să aduc lumină și speranță pentru 

procesul de vindecare. Se spune că ceea ce nu se oferă se 

pierde, iar eu nu doresc ca experiența și cunoașterea mea să se 

piardă dacă pot ajuta și alte persoane. 

Despre autor 

 Odile Fernandez este medic de familie și supraviețuitoarea unui cancer de ovar 

stadiul IV. În prezent locuiește în Spania și este autoarea a 2 cărți: Mis Recetas 

Anticáncer (Rețetele mele anticancer) și Mis Recetas de Cocina Anticáncer 

(Rețetele bucătăriei anticancer). Îi puteți consulta articolele pe pagina sa web: 

misrecetasanticancer.com. 

 

Dependenţa de zahăr – viciul numărul 1 al 

societăţii contemporane 

 

                                                                 Kyrill  Bela 

 

          Mulţi dintre noi nu realizează cu adevărat că sunt 

realmente dependenţi de zahăr. Câţiva poate îşi dau seama 

că au o anumită slăbiciune pentru dulce, dar nu îşi fac griji 

în privinţa acestui fapt, crezând că nu e ceva serios.  

ajoritatea însă încearcă să ascundă din răsputeri, 

faţă de ei înşişi cât şi făţă de cei din jur, o poftă 

exagerată pentru  zahăr, care, de altfel, reuşeşte să 

îi controleze la maximum. Din ce categorie credeţi că faceţi 

parte? 

Ca să aflaţi răspunsul, va trebui să răspundeţi la câteva întrebări, 

în baza cărora vom  putea evalua gradul în care zahărul vă 

comandă creierul. Este important să răspundeţi prompt şi onest! 

1. Simţiţi nevoia să mâncaţi ceva dulce când sunteţi 

indispus sau când afară este înnorat?  

Iată o întrebare aparent simplă, dar care ne va ajuta să captăm 

esenţialul şi să vă facem o mică descriere: cu mult timp în urmă, 

în copilărie, erai pasionat de dulciuri; mai târziu, când ai 

crescut, ai început să foloseşti zahărul şi alte glucide pentru a te 

consola în momente dificile. Exact aşa a apărut şi s-a consolidat 

legătura indestructibillă dintre zahăr şi creierul tău. 

Zahărul este primul pas spre dependenţă. Oamenii de ştiinţă 

sunt de părere că, destul de frecvent, cei care au exagerat cu 

consumul de dulciuri în copilărie, devin alcoolici mai târziu. 

Zahărul creşte nivelul de serotonină – un hormon al plăcerii, 

care provoacă o explozie energetică instantanee sau, altfel spus, 

o senzaţie pronunţată de plăcere. Totuşi, efectul glucidelor 

simple este foarte amăgitor şi nu durează decât foarte puţin. 

Odată ce concentraţia de serotonină scade, starea de spirit se 

deteriorează şi, din nou, ne vom dori ceva dulce. Este un 

fenomen caracteristic în special sezonului rece. 

2. Simţiţi dorinţa să vă delectaţi cu ceva dulce chiar dacă aţi 

mâncat pe săturate? 

Sau mai exact: atunci când îţi este foame, ai prefera să mănânci, 

spre exemplu, o coajă de pâine sau un măr? Dacă nu, atunci 

dependenţa de zahăr încearcă să te inducă în eroare. Alimentele 

cu un indice glicemic ridicat sunt preferate de profanii care nu 

îşi cunosc propria biochimie. Îţi recomandăm insistent să nu 

faci parte din această categorie de oameni! Dacă de fiecare dată 

când îţi este foame doreşti să mănânci ceva dulce, cu siguranţă 

eşti dependent de zahăr. Încearcă să rezişti o zi fără hrană 

pentru a putea distinge foamea adevărată de pofta excesivă 

pentru carbohidraţi simpli. 

3. Nu vă pasă ce scrie pe etichetele produselor alimentare? 

Producătorii încearcă din răsputeri să ascundă adevărul despre 

compoziţia chimică a multor alimente dulci şi tu nici măcar nu 

vrei să le observi eforturile? Chiar nu îţi pasă ce conţin aceste 

alimente – aspartam, sirop de glucoză-fructoză sau pur şi simplu 

zahăr? Cu cât mai multe formule chimice vezi pe etichetă, cu 

atât mai tare ar trebui să te alertezi. În zilele noastre, zahărul 

este omniprezent, îl putem găsi chiar şi în supe şi ketchup. Cu 

cât mai multe produse prelucrate ajung în interiorul trupului 

nostru, cu atât mai devastator este impactul asupra schimbului 

de neurotransmiţători din creier. 

4. V-a crescut burta în ultimii ani? 

M 
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Un simplu da sau nu. Excesul de zahăr în sânge determină 

pancreasul să secrete o cantitate mare de insulină. Cu fiecare 

lingură de zahăr nivelul de insulină din sânge creşte, ceea ce 

produce o sporire a rezistenţei celulelor faţă de insulină. Cu alte 

cuvinte, celulele încetează să mai răspundă la semnalele 

insulinei. Apare aşa-numita stare de pre-diabet, în care 

organismul este forţat să sintetizeze mai multă insulină. Insulina 

este un hormon anabolic responsabil de acumularea şi 

depozitarea grăsimii, precum şi de creşterea în greutate. 

Rezistenţa la insulină provoacă obezitate, diabet, probleme 

cardiace, activarea reacţiilor inflamatorii, cancer, reducerea 

speranţei de viaţă etc. 

Diagnostic: 

- Dacă aţi răspuns afirmativ la toate întrebările, înseamnă că aţi 

căzut definitiv în plasa carbohidraţilor simpli. Într-un asemenea 

caz, trebuie să abandonaţi cât mai rapid dependenţa de zahăr; 

începeţi prin a renunţa la prăjituri, produse de patiserie şi 

ciocolată. Trupul vă va mulţumi mai târziu. 

 - Dacă unul sau mai multe dintre răspunsuri sunt negative, 

sunteţi un „zaharo-maniac” începător. Trebuie să fiţi cât mai 

fermi în ceea ce priveşte eliminarea „viciului dulce” şi să vă 

înarmaţi cu determinare şi cunoştinţe în acest scop. Va trebui să 

învăţaţi să vă alimentaţi corect. 

- Dacă sunteţi totalmente indiferent la dulce, vă felicităm din 

toată inimă. De-ar fi mai mulţi ca dumneavoastră! Într-un 

asemenea caz, sistemul public de sănătate nu ar  trebui să 

risipească miliarde pentru tratamentul bolilor cardiovasculare şi 

al diabetului şi ar folosi aceste fonduri pentru alte scopuri mai 

plăcute, cum ar fi recreaţie, turism, odihnă, terenuri sportive etc. 

De ce să ne ferim de zahăr şi care sunt înlocuitorii naturali? 

Zahărul are o istorie tumultoasă şi continuă să fie un aliment 

controversat.  

„Sarea dulce”, cum era numit de cruciaţi, a sosit în Europa o 

dată cu întoarcerea acestora dintr-o campanie în Ţara Sfântă. În 

secolul al XII-lea, Veneţia a început propria producţie de zahăr, 

pe care un scriitor al vremii îl considera „foarte necesar pentru 

folosul şi sănătatea omenirii”. În America, zahărul a ajuns prin 

Cristofor Columb, care a primit în dar la o oprire în Insulele 

Canare nişte butaşi de trestie de zahăr. 

Pentru că zahărul a fost foarte scump până în secolul XVIII, 

consumul anual în ţările mai dezvoltate era de 2 kg/persoană/an, 

apoi, o dată cu ieftinirea acestuia, consumul a crecut 

spectaculos: 38 kg/persoană/an în 1900, iar în prezent, în unele 

ţări consumul se apropie de 90 kg/persoană/an. Din păcate, la 

fel de spectaculos a crescut şi numărul cazurilor de obezitate, 

boli cardiovasculare şi diabet. 

Ce substanţe nutritive conţine zahărul? 

Nutriţioniştii spun că în afară de aportul energetic (exprimat în 

calorii), zahărul nu conţine substanţe nutritive (hrănitoare). Este 

o „calorie falsă”, ca şi alcoolul. Prin rafinare, zahărul (indiferent 

de culoare) îşi pierde mineralele şi vitaminele naturale, 

organice. Mai mult decât atât, pentru albirea zahărului, în 

procesul de rafinare, se foloseşte dioxid de sulf, un aditiv 

alimentar cunoscut sub denumirea de E220 (periculos pentru 

sănătate). 

Efectele negative ale zahărului asupra sănătăţii 

În primul rând, ar trebui menţionată dependenţa. Zahărul, 

numit şi ,,moartea albă”, creează dependenţă la fel ca şi 

drogurile de categorie ,,grea”, cum ar fi heroina. Consumul de 

zahăr declanşează în creier eliberarea unor substanţe cunoscute 

sub denumirea de opioide, substanţe pe care organismul le 

eliberează în mod natural pentru a reduce stresul sau durerea. 

Atunci când ne dorim ceva dulce, se activează aceleaşi zone din 

creier ca şi în cazul dependenţilor atunci când au nevoie de 

drog. Pentru a demonstra că zahărul este un drog similar cu 

opiaceele, oamenii de ştiinţă au administrat unor iubitori de 

dulciuri un medicament care blochează eliberarea opioidelor. La 

scurt timp după acest tratament, subiecţii nu au mai arătat 

niciun interes făţă de acestea. 

Zahărul este un  ,,hoţ” de substanţe nutritive. Asta pentru că 

organismul îşi foloseşte resursele proprii pentru a neutraliza 

zahărul din sânge: calciu, magneziu, crom, cupru, vitaminele B. 

De aici pană la scăderea imunităţii şi cancer nu mai e decât un 

pas. 

În cazul copiilor, situaţia este şi mai delicată. Dependenţa de 

zahăr poate transforma un copil sănătos şi liniştit într-un copil 

agitat, nervos, plângăcios, isteric. De asemenea, consumul de 

zahăr poate cauza copiilor hiperactivitate (şi un fals diagnostic 

ADHD), crampe, eczeme, poate ridica nivelul adrenalinei, sau 

poate influenţa negativ hormonii de creştere. Bineînţeles, în 

medicina 
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topul afecţiunilor cauzate de consumul de zahăr se numără caria 

dentară, obezitatea şi diabetul. 

Când pot introduce zahărul în alimentaţia copilului meu? 

Majoritatea pediatrilor recomandă dulciurile după vârsta de 3 

ani. Având însă în vedere efectele negative ale zahărului asupra 

sănătăţii, ar fi bine să găsiţi un înlocuitor natural şi sănătos 

pentru acesta. 

Înlocuitori naturali ai zahărului: 

Zahărul nerafinat (brut sau negru), extras prin procedee simple 

din trestia de zahăr, păstrează în compoziţia sa vitamine şi 

minerale care lipsesc celui rafinat: potasiu, calciu, magneziu, 

fosfor, sodiu, fier. Zahărul brun se comportă la fel ca şi cel 

obişnuit în procesul de preparare al dulciurilor, însă are punctul 

de topire mai jos, face mai puţină spumă şi este mult mai 

sănătos (mai puţin nociv – n.n.) decât zahărul rafinat. O 

atenţionare în plus: a nu se confunda zahărul brun (obţinut în 

unele cazuri prin caramelizarea zahărului alb rafinat), cu zahărul 

brut (care este zahăr nerafinat). 

Mierea de albine neprocesată este singurul aliment care nu se 

alterează şi este o sursă importantă de vitamine (în special cele 

din grupa B), minerale şi aminoacizi. Ea însă nu poate fi 

consumată de copiii mai mici de 1-2 ani, din cauza riscului 

contaminării cu spori de botulism. 

• Siropul de agave este obţinut din planta cu acelaşi nume 

originară din Mexic. Conţine vitaminele B, C, D, E, calciu, fier, 

fosfor, magneziu, potasiu, seleniu şi crom. Este recomandat şi 

diabeticilor datorită poziţiei joase pe scara glicemică. În plus, 

cantitatea de sirop folosită pentru îndulcirea preparatelor este cu 

un sfert mai mică decât cea de zahăr. 

• Siropul de orez se obţine din orez brun prăjit. Conţine 

magneziu, fosfor, mangan, potasiu, zinc. 

• Siropul de tapioca (cassava) – rădăcinile de tapioca produc 

mai multă energie (ca hrană) pe unitatea de teren decât orice 

altă cultură. Frunzele sale furnizează vitamine şi proteine. 

Nutriţional, tapioca este comparabilă cu cartoful, numai că 

aceasta conţine de două ori mai multe fibre şi are un nivel mai 

ridicat de potasiu. 

• Extractul de ştevie (obţinut dintr-o plantă, Ştevia Rebaudiana) 

este de 300 de ori mai dulce decât zahărul, are 0 (zero) calorii şi 

indice glicemic 0 (zero), putând fi folosit şi de către diabetici. 

• Siropul de arţar se obţine prin fierberea sevei copacului. Poate 

fi folosit ca îndulcitor pentru cafea sau ceai, aducând o savoare 

catifelată, sau ca topping pentru vafe, clătite, plăcinte, dar se 

poate folosi şi ca ingredient al unor sosuri pentru diverse 

preparate culinare. 

• Fructele proaspete conţin o proporţie ideală a diferitelor 

tipuri de zaharuri. Consumul de fructe în orice formă 

(preferabil crude, sucuri, salate) este o adevărată relaxare 

pentru organism, deoarece normalizează glicemia, reglează 

funcţiile pancreasului, rafinează gustul şi percepţiile 

olfactive. De asemenea, fructele uscate (stafidele, 

smochinele, curmalele, caisele şi prunele deshidratate etc.) 

sunt un excelent înlocuitor al zahărului. Surse: epochtimes-

romania.com,diversificare.ro 

 

 

Guvernul rus interzice producția de 
alimente modificate genetic!!! 

 

Victoria BORTĂ - Chişinău 

 

 

        Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care 

interzice cultivarea și creșterea de plante și animale 

modificate genetic pe tot teritoriul Federației Ruse.  

cesta va fi aplicat, cel mai probabil din 

2017. 

„În ceea ce privește organismele modificate 

genetic, sunt în măsură să vă comunic că 

am luat decizia de a nu utiliza OMG-uri în 

producțiile alimentare.”,a declarat vice-premierul Arkady 

A 

genetica 

http://epochtimes-romania.com/news/dependenta-de-zahar-viciul-numarul-1-al-societatii-contemporane---213707
http://epochtimes-romania.com/news/dependenta-de-zahar-viciul-numarul-1-al-societatii-contemporane---213707
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Dvorkovici la o conferință internațională de biotehnologie 

desfășurată în orașul rus de Kirov. 

În același timp, oficialul a subliniat că există o linie foarte bine 

delimitată între această decizie și folosirea organismeleor 

modifcate genetic pentru dezvoltarea științei sau a medicinei, 

unde cercetătorii vor avea în continuare liber în a le utiliza, dar 

nu va exista niciun produs pe piața rusească de acest fel. 

În februarie 2014, prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a 

ordonat crearea unei baze naționale de cercetare pentru 

organismele modificate genetice, care ar oferi autorităților de la 

Kremlin informații prețioase din acest domeniu. Însă Medvedev 

a avertizat că este împotriva produselor modificate genetic 

pentru consumul populației, sub sloganul „răul-absolut”, și a 

recomandat guvernului să caute să sprijine industria alimentară 

prin alte mijloace. 

Potrivit statisticilor oficiale, ponderea OMG în industria 

alimentară din Rusia a scăzut de la 12% la 0,01% doar în ultimii 

10 ani, iar în prezent există doar 57 de produse alimentare care 

conțin OMG-uri înregistrate în țară.      http://ziarulnational.md/ 

 

Cinci ierburi miraculoase ce te ajută să te 

vindeci când ai gripă 

         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 şi a trata gripa 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 trecem 

peste sezonul rece fără probleme: 

 

 

Astragalus 

Una dintre plantele cele mai apreciate şi des utilizate în 

medicina chineză, astragalus poate fi uşor găsit în magazinele 

naturiste. 

Această plantă ajută la 

întărirea sistemului 

imunitar, ceea ce va face 

mai puţin probabil să 

contactaţi gripa. Potrivit 

lui JE Williams, autor al 

lucrăriiCombate gripa: reţete naturiste pentru a supravieţui 

pandemiei de gripă şi gripei aviare, consumând 250 mg până la 

500 mg de astragalus dimineaţa, de trei ori pe săptămână, în 

timpul sezonului rece apare o îmbunătăţire evidentă a 

imunităţii. (Notă: nu luaţi planta dacă aveţi febră.) 

 Ginseng 

Ginsengul este apreciat pentru beneficiile sale asupra întregului 

trup, dar ştiaţi că ginsengul poate ajuta, de asemenea, şi la 

prevenirea şi 

tratarea gripei? Un 

studiu publicat în 

aprilie 2014 de 

Sang-Moo Kang de 

la Universitatea de 

Stat din Georgia, 

demonstrează că 

ginsengul poate 

ajuta la tratarea şi prevenirea gripei şi a altor infecţiilor virale 

care afecteză plămânii şi căile respiratorii. 

Socul  

  

Un studiu din 2004 publicat în Journal of Internaţional Medical 

Research a 

concluzionat că 

„extractul de soc 

pare să constituie un 

tratament eficient şi 

sigur împotriva 

gripei”. Pacienții 

care au participat la 

studiu şi care au 

primit 15 ml de sirop de soc de patru ori pe zi, s-au însănătoşit 

Î 

Medicina naturala 
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destul de repede  comparativ cu alţi pacienţi care nu au primit 

niciun tratament. Siropul de soc poate fi procurat de la orice 

magazin naturist sau poate fi făcut destul de uşor în casă. 

Echinaceea 

Mulţi oameni cred că numai medicamentele sunt 

„vindecătoare”, însă echinaceea este unul dintre cele mai 

importante 

suplimente naturale 

care ajută la întărirea 

sistemului imunitar. 

Drept urmare şi 

vânzările sunt în 

conformitate cu 

rezultatele  care se 

obțin cu ajutorul ei. 

Un studiu efectuat pe 95 de pacienți a constatat că cei care au 

băut ceai de echinaceea timp de 5 zile, s-au simţit mult mai bine 

faţă de cei care nu au luat deloc acest remediu. Un lucru e sigur: 

echinaceea este una dintre cele mai puternice plante 

stimulatoare a sistemului imunitar. 

Usturoiul 

Usturoiul este bine cunoscut ca unul dintre cele mai puternice 

antibiotice naturale, iar unii oameni chiar au început să-l 

folosească în supe, chiar în cantităţi mari (50 de căţei de 

usturoi) pentru a elimina infecţiile virale încă din faza de 

început. În anul 2012, în urma unui studiu publicat în Jurnalul 

American de Nutriţie, 

s-a constatat că 

usturoiul chiar luptă 

cu gripa de orice fel, 

utilizarea lui 

reducând simptomele 

bolii şi scurtând 

perioada 

manifestărilor gripei. 

Aşadar, usturoiul este unul dintre cele mai puternice tratamente 

naturale de acest gen, alături de uleiul de nucă de cocos şi ulei 

de oregano, alte două remedii naturale cu acţiune antivirală 

foarte puternică.  

Cu toate acestea, vă recomandăm să alegeţi pentru a trata gripa 

doar plante organice, atunci când este posibil, şi să consultaţi un 

medic naturist înainte de a face o alegere.   Sursa: secretele.com 

 

Miere şi scorţişoară – o combinaţie 

incredibilă 
 

          
           Una dintre cele mai prestigioase reviste de pe 

continentul nord-americanWeekly World News a publicat 

recent o listă de afecţiuni care pot fi vindecate cu 

ajutorul combinaţiei de miere cu scorţişoară, în urma 

studiilor efectuate de savanţii occidentali. 

 

lungă oboseala 

– Studii recente au arătat că conţinutul de zahăr din 

miere este mai degrabă folositor şi nicidecum dăunător 

vitalităţii organismului. 

– Persoanele de vârsta a treia care consumă miere şi scorţişoară 

în părţi egale au mai multă vitalitate şi flexibilitate. 

– Dr. Milton, care a efectuat studii aprofundate în acest subiect, 

spune că o jumătate de lingura de miere într-un pahar cu apa, 

presărat cu pudră de scorţişoară consumată zilnic, dimineaţa 

după ce ne spălăm pe dinţi, şi din nou după amiaza în jurul orei 

3.00 atunci când vioiciunea organismului este în scădere, duce 

la îmbunătăţirea vitalităţii organismului, în interval de o 

săptămână. 

Boli cardiovasculare 

– Faceţi o pastă din miere şi scorţişoară pudră. Ungeţi pe pâine 

sau umpleţi clătitele cu aceasta pastă în loc de dulceaţă sau gem 

şi mâncaţi cu regularitate la micul dejun. 

– Reduce colesterolul din artere şi salvează pacientul de riscul 

unui atac de cord. 

– Pentru cei care au suferit deja un atac de cord, urmaţi acest 

remediu zilnic pentru a preveni apariţia unui alt atac. 
– Consumul cu regularitate al produsului de mai sus reduce 

dispneea şi întăreşte ritmul cardiac.  

– În America şi Canada, mai multe spitale şi-au tratat pacienţii 

cu succes când au descoperit că arterele şi venele îşi pierd 

flexibilitatea şi tind să seastupe. Mierea şi scorţişoară 

îmbunătăţesc circulaţia sanguină. 

Artrită 

– Amestecaţi o parte de miere în două părţi apă călduţă şi apoi 

adăugaţi o linguriţă de scorţişoară pudră. Faceţi o pastă şi 

masaţi-o uşor în partea de corp care vă doare. 

– Durerea cedează în interval de 15 minute, în cele mai multe 

cazuri. 

– Pacienţii cu artrită îşi pot administra zilnic câte o cană de apă 

fierbinte cu două linguri de miere şi o linguriţă 

de scorţişoară pudră. 
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– Dacă remediul se administrează cu regularitate, chiar şi artrita 

cronică poate fi vindecată. 

– Într-un studiu recent efectuat de Universitatea din Copenhaga, 

s-a constatat că atunci când doctorii le-au administrat 

pacienţilor o combinaţie de o lingură de miere cu o jumătate de 

linguriţă de scorţişoară pudra înainte de micul dejun, timp de o 

săptămână, din 200 de pacienţi trataţi, 73 de pacienţi au scăpat 

complet de dureri în interval de o lună. Majoritatea acestor 

pacienţi nu puteau merge sau aveau o libertate de mişcare 

restrânsa, dar după terapie, au început să meargă cu mai 

puţine dureri. 

Soluţie împotriva căderii părului 

– Cei care au probleme de căderea părului sau calviţie pot aplica 

pe par o pastă alcătuită din ulei de măsline fierbinte, o lingură 

de miere, o linguriţă de scorţişoară pudra înainte de baie, 

lăsând-o să acţioneze aproximativ 15 minute, după care se spala 

părul. 

– S-a demonstrat că remediul este eficient şi dacă se păstrează 

timp de 5 minute. 

 

Infecţii urinare 

– Luaţi doua linguri de scorţişoară pudră şi o linguriţă de miere 

într-un pahar de apă călduţă şi beţi. Distruge toţi germenii din 

vezica urinară. 

Dureri de dinţi 

– Faceţi o pastă dintr-o linguriţă de scorţişoară pudră şi cinci 

linguriţe de miere şi aplicaţi pe dintele care doare. Remediul se 

poate aplica de 3 ori pe zi (zilnic) până când dintele nu mai 

doare. 

Colesterol 

– Două linguri de miere şi trei linguriţe de scorţişoară pudră, 

amestecate cu 450 ml. de ceai, dacă sunt administrate unui 

pacient care are colesterolul mare, vor reduce nivelul 

colesterolului din sânge cu 10% în interval de 2 ore. 

– Ca şi în cazul pacienţilor cu artrită, dacă remediul se 

administrează de 3 ori pe zi, reduce nivelul colesterolului. 

– Conform unei informaţii publicate într-o revistă medicală, 

mierea în stare pură consumată zilnic împreuna cu mâncarea 

înlătura problemele de colesterol. 

Răceli 

– Cei care suferă de răceli normale sau severe ar trebui să ia o 

lingură de miere călduţă cu 1/4 linguriţă de scorţişoară pudra 

timp de 3 zile. 

– Acest remediu vindeca majoritatea cazurilor de tuse cronică, 

răceală şi curata sinusurile. 

Infertilitate 

– Medicinele alternative Yunani şi Ayurvedica au utilizat 

mierea timp de mai multe secole pentru a fortifica sperma 

bărbaţilor. 

– Dacă bărbaţii impotenţi vor lua cu regularitate doua linguri de 

miere înainte de culcare, problema lor se va rezolva. 

– În China, Japonia şi Orientul Îndepărtat, femeile sterile dar şi 

cele care doresc fortificarea uterului au luat scorţişoară pudră, 

timp de secole. 

– Femeile sterile pot să ia un vârf de cuţit de scorţişoară pudra 

cu o jumătate de linguriţă de miere şi să îşi frece gingiile cu 

aceasta combinaţie în mod frecvent pe toată durata zilei, astfel 

încât combinaţia să se amestece uşor cu salivă şi să pătrundă în 

corp. 

– Un cuplu din Maryland (SUA) nu a putut avea copii timp de 

14 ani, pierzându-şi speranţa că vor fi capabili să procreeze 

vreodată. Când au aflat despre acest remediu, atât femeia cât şi 

bărbatul au început să consume miere şi scorţişoară în modul 

arătat mai sus. Femeia a rămas însărcinată după câteva luni şi a 

născut gemeni la termen. 

Deranjamente stomacale 

– Mierea cu scorţişoară pudra vindeca durerile de stomac şi 

îndepărtează 

ulcerele stomacale de la rădăcină. 

– BALONARE : În conformitate cu studiile efectuate în India şi 

Japonia, s-a descoperit ca mierea, în combinaţie cu scorţişoară 

pudră, ajuta şi îndepărtează balonarea şi durerile de stomac. 

Sistemul Imunitar 

– Utilizarea zilnică a scorţişoarei pudra întăreşte sistemul 

imunitar şi protejează organismul împotriva bacteriilor şi 

atacurilor virale. 

– Oamenii de ştiinţă au descoperit ca mierea conţine diferite 

vitamine şi fier în cantităţi mari. 

– Consumul regulat de miere întăreşte corpusculii celulari ai 

leucocitelor care combat bacteriile şi afecţiunile virale. 

Indigestie 

– Scorţişoară pudra presărată peste 2 linguri de miere 

administrate înainte de masă, înlătura aciditatea şi ajuta la 

digestia celor mai grele mâncăruri. 

Gripă 

– Un om de ştiinţă din Spania a demonstrat că mierea conţine 

un ingredient natural care omoară germenii de gripă, salvând 

pacientul de la îmbolnăvire. 

Longevitate 

– Ceaiul cu miere şi scorţişoară, consumat cu regularitate, 

încetineşte efectele îmbătrânirii. 

– Pentru ceai, puneţi la fiert 4 linguri de miere, 1 lingura de 

scorţişoară pudră şi 3 căni de apă. 

– Beţi 1/4 de cană, de 3 până la 4 ori pe zi. Vă păstrează pielea 

sănătoasă şi fină şi încetineşte efectele îmbătrânirii. 

– De asemenea, creşte speranţa de viaţă, vă veţi simţi mult mai 

tânăr(a) ! 

Acnee 

– Formaţi o pastă din trei linguri de miere şi o linguriţă de 

scorţişoară pudră. 

Aplicaţi aceasta pastă peste coşuri seară înainte de culcare şi 

spălaţi-o cu apă călduţă în dimineaţa următoare. Dacă 

tratamentul se aplică timp de două săptămâni, va înlătura 

coşurile de la rădăcină. 

Infecţii ale pielii 

– Eczemele, herpesul şi toate tipurile de infecţii ale pielii se 

vindeca prin aplicarea unei combinaţii de miere şi scorţişoară 

pudra pe părţile afectate. 

Cure de slăbire 

– În fiecare dimineaţă pe stomacul gol, cu o jumătate de oră 

înainte de micul dejun şi seară înainte de culcare, beţi miere şi 

scorţişoară pudra fierte într-o cană de apă. 

– Dacă se administrează în mod regulat, acest remediu duce la 

reducerea greutăţii chiar şi a celor mai obeze persoane. 

– De asemenea, administrarea cu regularitate a acestui remediu 

previne depunerea de grăsimi în organism chiar dacă persoana 

respectivă consuma o dietă hipercalorica. 

Cancer 

-Studii recente efectuate în Japonia şi Australia au arătat că s-au 

tratat cu succes cazuri de cancer stomacal şi osos. 
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– Pacienţii diagnosticaţi cu aceste tipuri de cancer ar trebui să ia 

zilnic o lingura de miere cu o linguriţă de scorţişoară pudra timp 

de o lună, de 3 ori pe zi şi să continue tratamentul prescris de 

oncolog. Nu strică! 

Halena 

– Locuitorii din America de Sud: Primul lucru dimineaţa, fac 

gargară cu o linguriţă de miere şi scorţişoară pudra amestecate 

în apă fierbinte. Astfel, respiraţia lor îşi păstrează prospeţimea 

pe durata întregii zile. 

PIERDEREA AUZULUI 

– Mierea cu scorţişoară pudra luate zilnic în cantităţi egale duc 

la refacerea auzului. 

 

 

 

Dieta cu struguri negri – intinereste 

epiderma si previne apariţia ridurilor 

        O cura de struguri detoxifiaza organismul si iţi 

intinereste spiritul.Strugurii detoxifiază organismul.  

ceastă proprietate a lor a fost descoperită încă din 1925 

şi, de atunci, fiecare cercetare scoate la iveală noi şi 

noi proprietăţi curative. Strugurele este un fruct 

impresionant pentru efectele sale multiple asupra sănătăţii si 

datorită conţinutului ridicat de antioxidanti. 

 

 

Radicalii liberi sunt molecule foarte active, care sunt produse in 

mod natural de organismul uman si a căror „producţie” creste 

din cauza expunerii prelungite la soare, a poluării sau fumului 

de ţigară. Radicalii liberi „oxidează” celelalte molecule, ceea ce 

este asociat cu apariţia imbolnăvirilor, cum ar fi maladiile 

cardiovasculare, unele tipuri de cancer si alte boli asociate 

imbătrânirii. Organismul uman posedă un sistem de apărare 

internă impotriva acestor raducali liberi care poate fi ajutat de 

consumul unor alimente care conţin antioxidanţi, unul dintre 

acestea fiind strugurele. Acestia sunt un aliment nutritiv, 

energetic, remineralizant si tonifiant. În plus, stimulează 

funcţiile ficatului, au proprietăţi laxative, au acţiune 

diuretică si depurativă si intineresc epiderma. 

Indicaţii 

• întăresc sistemul imunitar 

• favorizează un randament mai bun fizic şi intelectual 

• facilitează dezintoxicarea organismului 

• cresc diureză 

• sunt indicaţi persoanelor aflate în convalescenţă şi celor care 

suferă de astenie 

• perioade de surmenaj 

• anemie simplă 

• constipaţie şi tulburări hepatice si veziculare 

• reumatism cronic, gută si obezitate 

• litiaze biliare 

• afecţiuni ale pielii 

• sucul aplicat pe faţă previne apariţia ridurilor 

Sănătatea cardiovasculară – mai multe studii au arătat că la 

om consumul de suc de struguri are rolul de a preveni maladiile 

cardiovasculare – elasticizează vasele de sânge, ajutându-le să 

se dilate si contracte fără ca acest lucru să prezinte un pericol, şi 

creşte capacitatea antioxidantă a sângelui. Se recomandă un 

consum de 4-10 ml de suc de struguri pe kilogram corp, adică 

pentru o persoană de 80 de kg intre 320 si 800 ml pe zi. Unele 

studii atestă faptul că sucul de struguri combate colesterolul rău 

(LDL). 

Revitalizant – cura de struguri ajută digestia, reglează funcţiile 

hepatice, ameliorează pofta de mâncare, combate constipaţia. În 

ceea ce priveste efectele curei de dezintoxicare, specialistii 

avertizează că, la inceput, toxinele care au rămas mult timp in 

organism si care acum incep să se elimine pot produce efecte nu 

tocmai plăcute, cum ar fi acnee, dureri de cap, senzaţie de 

infundare a urechilor si nasului si lăcrimare a ochilor. Toate 

acestea insă dispar in câteva zile. 

Reducerea riscului de cancer la sân – studiile efectuate atestă 

faptul că sucul de struguri protejează, dar si impiedică 

multiplicarea celulelor canceroase din glandele mamare. De 

asemenea, s-a descoperit că strugurii rosii previn cancerul la 

colon si leucemia. 

Cura de struguri negri 

Pentru reuşita curei cu struguri trebuie să fie îndeplinite câteva 

condiţii privind alegerea strugurilor, pregătirea pentru cură, 

modul în care se consumă şi cantitatea necesară pe durata unei 

zile. 

Cantitatea este de până la 1 kg pe zi, când cura are loc fără 

reducerea dietei de bază sau 3 kg, când strugurii reprezintă 

singura hrană zilnică. În primul caz, durata curei poate fi de 
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circa trei săptămâni, iar in al doilea de maximum două 

săptămâni. Pentru cură trebuie folosiţi struguri copţi, sanătosi. 

Începutul curei se face cu cantităţi mici – in prima si a doua zi 

se consumă 300, respectiv 500 grame struguri negri. În zilele 

următoare, doza se măreste treptat până ce se ajunge la 

cantitatea de 1 sau 3 kg, după care se rămâne la această cantitate 

una sau trei săptămâni. Cu câteva zile inainte de terminarea 

curei se revine treptat la regimul normal de alimentare. Sursă: 

frunza-verde.ro 

 

Măştile care ucid 

 

 

Robin Williams a fost 

un actor incredibil de 

talentat, un comediant 

de o inteligenţă 

sclipitoare, dar, cel mai 

important, a fost un om 

de o sensibilitate 

profundă. 

Robin Williams a murit, s-a sinucis. Şi-a luat singur viaţa. A dat 

la o parte cel mai important dar pe care l-a primit. Tragicul 

eveniment a avut loc după o perioadă plină de dificultăţi: 

dependenţa de alcool şi droguri, apoi depresia. 

Robin Williams era un om apreciat, cu o carieră de invidiat, era 

bogat, era faimos, era celebru. Cu toate astea el s-a sinucis: 

căzuse într-o depresie severă. Toată mass-media e plină de 

clişee: „O să ne amintim cum ne făcea să zâmbim”; „Este acum 

în rai, glumeşte cu îngerii”... 

Robin Williams purta o mască – masca actorului Robin 

Williams. Toată lumea privea la masca asta. Sub masca asta 

murea încet-încet omul, sensibilul şi profundul Robin Williams. 

Suntem sfătuiţi să ni-1 amintim pe cel care ne făcea să zâmbim 

şi nu pe cel care s-a sinucis. Cu alte cuvinte: Lăsaţi omul să se 

ducă, priviţi-i masca! 

Când unul din cei mai 

talentaţi şi mai 

profunzi comedianţi 

care au existat 

vreodată, plin de 

succes, bogat, celebru 

ajunge să cadă în 

depresie şi se sinucide – e timpul să înţelegem, chiar dacă nu 

vrem, că viaţa celor care s-au îndepărtat de Dumnezeu „este o 

mare prostie”. 

E timpul să înţelegem că sufletul nu poate trăi sub mască prea 

mult timp, se sufocă. E timpul să înţelegem că, la un moment 

dat, viaţa are să bată în masă şi are să zică „termină cu prostiile, 

să trecem la lucruri serioase”. 

E timpul să înţelegem că, în lumea de astăzi, divertismentele 

facile, falsa fericire consumeristă, imitarea obsesivă a unor 

modele setate să se autodistrugă, evitarea oricărei 

responsabilităţi vizavi de propriul destin, de propria viaţă, nu 

sunt în fond decât „armede  autodistrugere” – aşa cum s-a 

numit ultimul turneu al lui Robin Williams, 

comentează  FrontPress.ro.     Sursa: Revista Lumea 

 

NASA face un anunţ istoric: A fost 

descoperit un Pământ 2.0, care poate 

susţine forme de viaţă 
 

                                      Andreea GHINEA 

      NASA a anunţat, joi seara, că astronomii care fac parte 

din misiunea Kepler au descoperit o nouă planetă, foarte 

asemănătoare Pământului. 

xo-planeta (aflată în afara sistemului nostru solar), 

denumită Kepler 452B, este cu 60% mai mare decât 

Pământul, fiind clasificată drept un "super-Pamant", 

potrivit The Independent.  

Kepler 452B se afla la aproximativ 1400 ani lumină de Pământ 

în direcţia constelaţiei Cygnus (Lebăda). În relaţie cu steaua sa, 

Kepler-452b orbitează la o distanţă cu 5% mai mare decât 

Pământul de Soare. Astfel, planeta recent-descoperita orbitează 

în jurul stelei sale în 385 de zile, în comparaţie cu Terra, care îşi 

încheie ciclul în 365 de zile. 

Oamenii de ştiinţă sunt de părere că planeta are mari şanse să 

fie o planetă telurică, adică să aibă o suprafaţă solidă compusă 

din roci, deşi masă şi compoziţia planetei nu au fost încă 

determinate. Potrivit NASA, planetă care are o vârstă estimată 

la 6 miliarde de ani (cu 1,5 miliarde de ani mai mult decât 

Pământul) ar putea avea apă lichidă, vulcani activi şi plante. 

 

NASA informează că planeta Kepler 452B are un diametru cu 
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60% mai mare decât al Pământului. Nouă planetă ar putea avea 

apă lichidă, vulcani activi şi plante. 

"Ne putem gândi la Kepler 452B că la un văr mai mare al 

Pământului", a spus Jon Jenkins (NASA), care a adăugat că 

această planetă i-ar putea ajuta pe cercetători să înţeleagă cum a 

evoluat Terra. Acesta a precizat că nu există dovezi în privinţa 

unor forme de viaţă de pe această planetă însă a accentuat că, 

dacă totuşi vor fi găsite forme de viaţă, acestea vor fi total 

diferite faţă de ce există pe Terra. 

Cât despre o călătorie către Kepler 452B, Jeff Coughlin, 

cercetătorul la institutul SETI din California, a răspuns unui 

jurnalist că "Tu şi cu mine, probabil, nu ne vom deplasa pe 

aceste planete, dar copiii copiii copiilor noştri s-ar putea. Putem 

visa la acest lucru". 

Vărul mai mare al Pământului a fost descoperit de misiunea 

Kepler lansată în 2009, misiune al cărei scop a fost găsirea cât 

mai multor planete locuibile în Calea Lactee. 

În acest moment, a mai anunţat NASA, există 12 planete care ar 

putea avea condiţii necesare pentru a putea fi locuite.  

 

Fenomen fără precedent în Austria: 13 

avioane au dispărut de pe radar în mod 

misterios 

 
                                                  Diana TOEA - Bucureşti 

 

În iunie 2014, 13 avioane au dispărut brusc şi în mod misterios 

de pe radar, timp de 25 de minute, deasupra Austriei şi a altor 

ţări aflate în 

vecinătatea acesteia. 

Autoritatea pentru 

Securitatea Aeriană 

din Austria a precizat 

că acest lucru s-a 

petrecut în două 

rânduri şi a cerut 

Uniunii Europene să investigheze incidentele „fără precedent”, 

relatează Vocea Rusiei. 

Aeronavele au dispărut de pe radarele controlorilor de trafic din 

Austria, mai întâi pe 5 iunie, iar apoi pe 10 iunie 2014, câte 25 

de minute de fiecare dată, a afirmat la două zile după incidente 

Marcus Pohanka, reprezentant al autorităţii aeriene Austro 

Control. În plus, controlorii de trafic din Germania şi Cehia au 

semnalat incidente similare. 

Pohanka nu a putut preciza despre ce zboruri a fost vorba sau 

căror companii aeriene aparţineau avioanele, însă a menţionat 

că printre acestea s-ar fi numărat şi curse comerciale. Drept 

urmare, Eurocontrol şi Agenţia de Siguranţă Aeriană din 

Europa vor investiga situaţia. 

Reprezentantul autorităţii austriece a asigurat că niciunul dintre 

aparatele de zbor nu a fost vreun moment în pericol, întrucât 

mai mulţi controlori de trafic aerian suplimentari au fost 

chemati la post şi au fost luate toate măsurile de urgenţă. Printre 

acestea s-au numărat stabilirea contactului verbal cu piloţii şi 

lărgirea coridoarelor de zbor.     Sursa: ziare.com 

 

Carduri, carduri, carduri... 

 

                                               Nicuşor GLIGA - Bucureşti 

 

        De pe la sfârșitul mileniului doi și-au făcut apariția 

cardurile. La început mai timid, apoi cu tot mai multă 

îndrăzneală.  

stăzi, o invazie de asemenea instrumente de 

identificare ne asaltează din toate părţile. Pe unele le 

putem accepta sau ne putem dispensa de ele fără ca 

viața noastră să sufere. Altele, însă, sunt impuse prin 

presiuni psihice, avertizări și 

amenințări voalate. Un 

asemenea card (cu cip) 

este cardul de sănătate, despre 

care Vasile Astărăstoae, fostul 

președinte al Colegiului 

Medicilor din România, 

spunea că este „un instrument 

periculos pentru societate“.  

Hoția electronică a devenit mult mai profitabilă decât cea cu 

șperaclul, cu ranga etc. Se fură identități ale clienților, ale 

angajaților, ale pensionarilor etc. și se tranzacționează la pachet. 

Gama datelor personale înregistrate pe carduri tinde spre 

intimitatea trupească și psihică și chiar, într-o anumită măsură, 

spre intimitatea sufletească. Adâncurile sufletului („inima și 

rărunchii“), însă, numai Dumnezeu le cunoaște și le poate 

cerceta.  
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Comerțul a devenit total. Se vând și se cumpără tot felul de 

bunuri, servicii, iluzii... până și aer curat și drepturi de poluare, 

şi tot mai multe „trupuri și suflete de oameni“ (Apocalipsa 

18,13). Trupurile se cer şi se vând fie pentru folosință în stare 

vie, fie, ca să ne exprimăm eufemistic, „dezasamblate“ ca piese 

de schimb. Cererea este mare și este în creștere. Înainte de a-i 

lua peste picior pe cei/cele care ridică obiecții la acest fel de 

acţiuni, care privesc cu suspiciune, care refuză anumite carduri, 

ar trebui să ne întrebăm și să cercetăm care sunt intențiile din 

planul secund ale invaziei cardurilor, unele impuse cu 

agresivitate (și amenințări!) ca și cel de sănătate.  

Primele intenții, cele declarate, sunt efortul minim, rapiditatea, 

confortul, sănătatea, economia de hârtie, bunăstarea, mișcarea 

fără obstacole a banilor, bunurilor, persoanelor... Aparent, totul 

emană un plăcut parfum de libertate. Dar dacă într-o zi ne 

trezim că nu ne mai aparținem, nici trupește și nici sufletește, că 

deja suntem proprietatea cuiva? Sau că acel cineva, prin 

interpuși, agenţii săi, ne pune să alegem: ori să intrăm în 

proprietatea lui cu toate drepturile, ori să rămânem nişte paria, 

în afara societății, fără acces nici măcar la buruieni și scoarță de 

copac? Suntem împinşi pas cu pas într-o libertate înlănțuită, dar 

nu în lanțuri de fier. 

 

În București și în țară, cardurile de sănătate au început să 

sosească la domiciliu, fie înmânate personal de poștaș sub 

semnătură de primire, fie în cutia poștală. Cardul este însoțit de 

o scrisoare al cărei conținut se cere citit și analizat cu atenție, ad 

litteram și printre rânduri. După lectura scrisorii, posesorul 

cardului este invitat să-și exprime acordul sau dezacordul cu 

inscripționarea datelor personale prin bifarea unor casete cu 

„da“ și „nu“, după cum urmează: 

1) Grupa sanguină și Rh-ul. Grupa sanguină era înscrisă în 

vechile buletine gen carnet cu mai multe file. În actualele cărți 

de identitate nu mai este înscrisă. 

2) Bolile cu risc vital de care suferiți. Marea majoritate a 

oamenilor nu știu de ce „boli cu risc vital“ suferă, dar expresia 

îi va speria pe mulți și astfel vor cere sau vor fi de acord cu 

investigațiile detaliate. În funcție de vârstă, de noii parametrii 

medicali (nivel colesterol și alte niveluri), la fiecare pacient se 

va găsi ceva pe care medicul îl poate aprecia ca „risc vital“. 

Speriat de „riscul vital“, pacientul va fi de acord să i se 

inscripționeze aceste date. 

3) Bolile cronice de care suferiți. Dacă există o boală cronică, 

acesta și-a făcut într-un anume fel specific prezența. Deci 

pacientul, rudele, chiar prietenii, cunoscuții știu de acest fapt. 

Dacă pacientul nu ştie că suferă de această boală cronică, intră 

în procedura de la punctul 2. Investigațiile detaliate vor clarifica 

acest aspect. Să nu uităm că, în limba română, inversul 

cuvântului card este DRAC!!! http://www.observatorul.com 

 

Poluarea electromagnetică: Pisica albă – 

Pisica neagră 

        Circulă informaţii cum că tehnologiile de comunicare 

cum ar fi telefonia mobilă, Wi-Fi etc., ne perturbează 

sănătatea. În continuare vă împărtăşesc concluzia la care 

am ajuns, într-un limbaj comun, întrucât nici eu nu sunt 

fizician sau electronist de profesie. 

De ce „Pisica albă – Pisica neagră”? Pentru că sunt frecvenţe 

naturale şi frecvenţe 

artificiale; cele naturale 

ne ţin în viaţă, cele 

artificiale ne ţin în lesă. 

Acest capitol al poluării 

electromagnetice, un 

subiect fierbinte, este 

abordat în general în 

două maniere pe internet, iar România nu face excepţie. O 

manieră de abordare este bombastică, cu titluri de genul: Wi-Fi, 

GSM, ELF, ciuma secolului XXI. Un alt mod de abordare a 

subiectului este cel specializat, sau hiper specializat din care nu 

înţelegem mai nimic. Din păcate, experţii hiper-specializaţi din 

domeniu (ca în toate domeniile) au o deformaţie profesională: 

vorbesc chineza în republica Moldova, fără să-şi dea seama că 

nu-i înţelege nimeni (se înțeleg doar ei intre ei). Apoi bietul om 

de rând, afectat de poluarea electromagnetică, pendulează ca de 

la Ana la Caiafa, între un expert hyper-specializat şi un doctor 

dezinteresat, şi va rămâne singur şi nefericit cu afecţiunile lui 

„imaginare” ca Robinson Cursoe pe insulă, cu ţipetele 

pescăruşilor. 

 

Cu riscul să cad în deriziune, voi folosi cele mai plastice 

comparaţii, în speranţa că voi fi înţeles de majoritatea celor care 

vor citi acest articol. Odată stârnit interesul, fiecare va 

aprofunda subiectul după plac. 

În general, toate tunurile trag în telefonia mobilă şi Wi-Fi, dar 

se omite faptul că de la curentul alternativ de 50-60 Hz până la 

monitorul cu tub catodic, avem câmpuri electromagnetice 

perturbante.  
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Am ajuns în situaţia asta din aceleaşi motive: goana noastră 

după confort tehnologic şi goana firmelor după profit: două 

elemente care produc dinamitarea discretă şi cu efect întârziat a 

sănătăţii omenirii întregi. Trist, dar adevărat: din anul 1900 

încoace s-au favorizat doar tehnologiile care aduc beneficiu 

industriaşilor, nu şi consumatorului. 

Precizez că ţelul meu nu este să provoc teama şi nici să acuz pe 

cei care lucrează în domeniu. Trei sferturi dintre ei nici nu stiu 

despre aceste efecte nocive, ca dovadă că se expun cu 

dezinvoltură acestor radiaţii, iar sfertul rămas crede ca SAR-ul 

are vreo semnificaţie. Deţin personal un telefon mobil, şi din 

păcate îmi petrec mult timp cu lecturile mele pe tabletă sau 

calculator. Să spunem că de o vreme am găsit o protecţie 

fiabila, dar nu este o scuză. 

O mică introducere în lumea frecvenţelor 

Frecvenţa este o mărime ce exprimă numărul de repetiţii ale 

unui fenomen în unitatea de timp, respectiv pe durata unei 

secunde. Frecvenţa este o caracteristică folosită şi în multe alte 

domenii pe lângă cele legate strict de fizică: în calculul statistic 

şi probabilistic, în domeniul medical etc. 

 

Priviţi cu atenţie acest tabel, căci totul este frecvenţă: sunetul, 

lumina, gândul... 

 

Câmp Electromagnetic şi Unde Electromagnetice 

Suntem scăldaţi în câmpuri electromagnetice solare, cosmice, 

terestre. Începând cu impulsurile electrice din sinapsele 

creierului până la fulgere, oriunde circulă un impuls electric 

(sarcini electrice) avem şi câmp electromagnetic (CEM). 

 

Dacă am considera celulele asemeni unor mini-baterii electrice 

care alimentează cu energie un om care aleargă, corpul uman va 

elibera căldură şi un miros datorat transpiraţiei: 

căldură/transpiraţie = electro/magnetic (câmp). 

Cablul unei lămpi branşate în priză emite doar un câmp electric 

(căldură), dar când aprinzi lampa şi electronii iau viteză pe fir, 

apare şi câmpul magnetic (transpiraţia). Acum intervine şi 

frecvenţa: dacă atletul creşte frecvenţa paşilor, rezultă mai 

multă căldură şi transpiraţie (câmp electromagnetic mare); dacă 

stă pe loc, avem doar căldura normală de 37°C, fără transpiraţie 

(doar câmp electric). Ca fapt divers, ritmul cardiac al omului are 

o frecvenţă de 60 de bătăi/min, cel al unei păsări colibri are 

1250 bătăi/min, deci un CEM foarte diferit. 

Mai plastic vorbind, să spunem că dacă tuşeşti, halena emisă 

(temperatură şi miros) îi va afecta pe cei din faţa ta, iar dacă 

„tuşeşti” cu spatele, vor fi afectaţi cei din spatele tau. Intervine 

frecvenţa: dacă tuşeşti o dată pe minut, nu-i deranjezi pe cei din 

autobuz, dar dacă tuşeşti de 30 de ori pe minut o să creadă că 

eşti bolnav. 

Totul ţine de măsura şi de frecvenţele „fireşti” ale spaţiului 

unde se produce perturbarea: dacă toţi ar tuşi de 30 de ori pe 

minut, nici tu n-ai deranja pe nimeni. 

De aceea este instructiv să cunoşti direcţia şi intensitatea 

câmpurilor electromagnetice: înveţi cine, ce şi cât emite şi ca 

atare ştii de cine să te fereşti. 

Cam atât cu alegoriile despre câmpul electromagnetic (CEM). 
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Undele Electromagnetice (EM) 

O undă electromagnetică are frecvenţa de 2 Hz şi va avea două 

perioade de repetiţie pe 

perioada unităţii de timp 

(1 s). 

Undele EM exprimă 

maniera în care 

câmpurile 

electromagnetice variază 

în spaţiu. Undele 

electromagnetice EM se 

propagă în vid, nu au 

nevoie de materie pentru 

deplasare precum undele mecanice (sunetul). 

 

O reprezentare a undelor EM este cea a cercurilor create la 

suprafaţa apei prin aruncarea unei pietre: se va crea o mişcare şi 

un sunet direct proporţional cu dimensiunea pietrei şi cu viteza 

(intensitatea) cu care a fost aruncată. La undele EM intervine şi 

frecvenţa: o cadenţă normală a valurilor care se sparg de ţărm 

ne linişteşte, ne relaxează. Închipuiţi-vă că valurile ar avea o 

cadenţă de 217 bătăi pe secundă (telefon mobil) – v-ar mai 

relaxa sunetul valurilor? 

Să ne apropriem şi de oile noastre, ca şi ciobanul are aifon 

acum. Citez în introducere o frază de pe situl ancom.org.ro. 

„Spectrul radio este o resursă naturală limitată şi, de aceea, 

trebuie administrată eficient şi raţional, cu asigurarea 

satisfacerii interesului public, social şi de apărare a ţării, 

precum şi un maximum de beneficii pentru utilizatorii de 

spectru, fie ei furnizori de reţele şi/sau de servicii de 

comunicaţii electronice, operatori privaţi sau utilizatori finali.” 

 

Pe româneşte, imaginaţi-vă că vă aflaţi împreună cu 10 

persoane într-un submarin la 10 m sub apă şi puteţi comunica 

(respira) cu cei de pe vapor prin 10 tuburi de plastic (benzi de 

frecvenţă). Nu ai vrea ca cineva din exterior să-ţi sufle pe ţeavă 

şi nici să-ţi toarne apă. Aşadar, fiecare domeniu are frecvenţele 

lui (ţevile lui): aviaţia / armata / poliţia / pompierii / 

televiziunile / radio-ul etc. Nimeni nu interferează pe frecvenţa 

celorlalţi, pentru a nu le perturba comunicarea (excepţie fac 

serviciile de spionaj). Imaginaţi-vă că toate aceste instituţii sunt 

organele trupului nostru şi că aviatorii, pompierii sau poliţiştii 

sunt celulele acestor organe. Să spunem că frecvenţele lor de 

comunicare sunt cele naturale. Oare ce se va petrece dacă apar 

nişte extratereştri (noi, oamenii) cu nişte aparate numite „telefon 

mobil”, „router Wi-Fi”, „antene GSM”, şi încep să lanseze 

nişte sunete ciudate şi sacadate (undele pulsate) pe diferite 

frecvenţe de 1 

MILION DE 

ORI MAI 

PUTERNICE?! 

Ce se va petrece 

cu bieţii aviator-

celulă, pompier- 

celulă, doctor-

celulă etc? 

În primul rând 

se va crea o 

debandadă totală. Unele celule vor „surzi”, altele vor „muţi”, 

altele se vor „adapta” cu riscul de a deveni mutante (cancer). Un 

mic exemplu audio: Deja cred că aţi înţeles în mare cum ne 

afectează aceste tehnologii sănătatea.Să detaliem: de ce am spus 

că extratereştrii folosesc „sunete ciudate şi sacadate” (undele 

pulsate)?  Să mă explic: până acum un secol nu existau decât 

frecvenţe şi unde naturale. Între timp omul a creat aceste 

microunde pulsate. Dar ce înseamnă „pulsate”?  

Ei bine, după cum aţi văzut mai sus, industria telefoniei mobile 

are alocată o bandă de frecvenţă strictă (o ţeavă din submarin 

spre vapor), unde ea trebuie să „comprime” milioane de 

convorbiri simultane, iar dacă la 2 G era vorba doar de 

trasmiterea conversaţiilor vocale, la 4 G este vorba de muzică, 

fişiere video: un volum enorm de date! 

În plus, ea trebuie să facă şi profit; ca atare aplică o tehnică 

ingenioasă: TDMA. Semnalele transmise (audio, video) sunt 

numerizate şi „hăcuite” prin sistemul TDMA (Time Division 

Multiple Access), aşa încât aceeaşi bandă de frecvenţă este 

utilizată de mai mulţi utilizatori odată. Fiecare utilizator 

„vorbeşte” pe sincope de 1/8 dintr-o miime de secundă! Aşa 

încât 8 utilizatori diferiţi pot vorbi simultan pe acelaşi canal 

(frecvenţă). 

E ca şi cum ar vorbi 8 bâlbâiţi în acelaşi timp, şi până când 

primul zice Cicero, ceilalţi spun 7 sunete între fiecare literă a 

cuvântului, ceva în felul următor: 

C*******I*******C*******E*******R*******O 

Puţin mai tehnic vorbind, informaţia este transmisă în „pulsaţii” 

de 0.58 miimi de secundă, rezultând 217 de „strănuturi” cu 
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microunde pe secundă (deci o pulsaţie din 4.6 miimi de secundă 

în 4.6 miimi de secundă!). Deci informaţia este transmisă prin 

217 sunete intercalate cu 217 „pauze” pe secundă. 

 

Vi se pare natural acest model de comunicare? Acest Babel de 

frecvenţe artificiale (care este omniprezent în orice colţ al 

planetei) poartă denumirea de electrosmog. 

Consecinţa electrosmogului? Comunicarea celulară a 

organismelor vii intră în ceaţă. Măsurarea SAR-ului (debitul de 

absorbţie specific) este o glumă de prost gust. 

Din păcate mai avem surprize: curentul electric alternativ are 

frecvenţa de 50 Hz, ceea ce înseamnă că într-o secundă 

polaritatea tensiunii trece de la plus la minus şi înapoi de 50 de 

ori, iar câmpul său electromagnetic îşi schimbă direcţia de 100 

de ori pe secundă! Vi se pare natural? Natural este doar curentul 

continuu, de unde şi utilizarea sa (curentul galvanic) în 

electroterapie. 

Concluzie 

Există o discrepanţă enormă între aceste tehnologii moderne 

care emit pe frecvenţe artificiale pulsate (respectiv unde 

electromagnetice sincopate) şi modul energetic de funcţionare a 

viului, care comunică doar pe frecvente continue, armonioase. 

Este un bruiaj şi o sabotare indecentă a comunicării celulare. 

Există şi unele mijloace de protecţie, dar ele nu trebuie să fie o 

scuză sau o încurajare pentru un uzaj exagerat al acestor 

tehnologii. 

 

Depinde de fiecare dintre noi să utilizăm cu responsabilitate 

aceste tehnologii şi, astfel, îi vom sensibiliza şi pe cei subjugati 

de aceste tehnologii, care din ignoranţă şi nepăsare îşi riscă atât 

sănătatea lor cât şi pe a celor din jur.    Să fiţi sănătoşi!    

Sursa: abcul.sanatatii.ro 

 

Manipularea şi programarea ştiinţifică a 

realităţii noastre 

             Citatele de mai jos sunt extrase dintr-o carte 

intitulată Perspectiva ştiinţifică, a autorului Bertrand 

Russell, un renumit filozof britanic, un susţinător al 

eugeniei şi al guvernului mondial.  

l a avut o influenţă uriaşă în dictatura ştiinţifică în care 

noi toţi trăim în ziua de azi. Citatele următoare descriu 

modul în care guvernele utilizează propaganda în 

şcolile publice, televiziune şi filme pentru a modela opinia 

publică şi credinţele, în vederea manipulării largi a populaţiei în 

beneficiul elitei. 

Manipularea ştiinţifică a gândirii publice 

„Ştiinţa ne-a dat, prin succesiune, puterea asupra naturii 

neînsufleţite, puterea asupra plantelor şi a animalelor şi, în cele 

din urmă, puterea asupra fiinţelor umane.” 

„Acesta este tipul de manipulare al idealiştilor care vor crea 

societatea ştiinţifică în   zilele noastre. Lenin este arhetipul. Şi 

Mao Zedong. Toată puterea reală va fi concentrată în mâinile 

celor care înţeleg arta manipulării ştiinţifice.” „Ştiinţa va fi 

studiată cu sârguinţă şi 

va fi strict limitată la 

clasa conducătoare. 

Populaţiei nu-i va fi 

permis să ştie cum i-au 

fost generate 

convingerile sale, cu alte 

cuvinte, publicului nu-i 

va fi permis să ştie cum 

credinţele şi opiniile lui au fost ştiinţific manipulate de către 

guvern pentru a gândi într-un anumit fel. Va fi de aşteptat ca 

bărbaţii şi femeile de rând să fie docili, harnici, punctuali, 

nepăsători şi mulţumiţi. Dintre aceste calităţi, probabil, 

mulţumirea va fi considerată cea mai importantă. În scopul de a 

o produce, toate cercetările de psihanaliză, behaviorism şi 

biochimie vor fi aduse în joc.” 

Modelarea sclavului perfect pentru a fi mulţumit cu sclavia lui 

Copiii „vor petrece mult timp în aer liber şi nu li se va oferi 

nicio 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 băieţii şi toate fetele vor învăţa de la o vârstă fragedă să fie 

ceea ce se numeşte „cooperativ”, 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 fi 

învăţat deja ce este comerţul. Pentru a stabili ce tip de comerţ 

vor adopta, experţii le vor evalua aptitudinile. Lecţii oficiale vor 
E 
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fi realizate prin intermediul cinemaului sau al radioului, astfel 

încât un profesor să poată da lecţii simultan în toate clasele de-a 

lungul unei ţări întregi (învăţământul la distanţă care se practică 

cu succes azi prin intermediul internetului, n.r.). Menirea 

acestor lecţii, desigur, va fi ca ele să fie recunoscute ca sursă a 

unei înalte calificări, rezervate pentru membrii clasei de 

guvernare.” 

„Este de aşteptat ca progresele în fiziologie şi psihologie să 

ofere guvernelor un control mult mai mare asupra mentalităţii 

individuale decât au acum chiar şi în ţările totalitare. Fichte a 

statuat 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 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-a produs pe Karl Marx. În viitor, aceste lipsuri 

nu sunt prevăzute să apară în cazul în care există o dictatură. 

Dieta, preparatele injectabile, precum şi interdicţiile stricte se 

vor combina, 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 

colţurilor lumii, orice propunere va obţine acceptarea dacă este 

reiterată 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 altcineva); 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 

perfecţionată, 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, precum şi să 

aibă suficiente informaţii pentru a fi în măsură să-şi 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 judecată 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 

exprimă neîncredere. În acest fel, un reflex condiţionat este 

stabilit, conducând la credinţa în orice s-a spus autoritar de către 

persoanele în vârstă, ca importanţă.” 

„Per 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 modeme au avut o influenţă puternică în 

promovarea uniformităţii de opinie şi în a-i face pe oameni mai 

dezbateri 



 

 p. 117                                                                                        Lohanul nr.  35,  octombrie  2015 
       

 

puţin individuali decât erau. [...] Dar, în lumea modernă există 

trei mari surse de uniformitate în plus faţă de educaţie: acestea 

sunt presa, cinemaul şi radioul. Poate că cel mai important 

dintre toţi agenţii moderni de propagandă este cinemaul. 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 o influenţă aşa de mare ca 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 control a unei societăţi în ceea ce 

priveşte populaţia. Prima este prin controlul naşterilor, a doua 

este pruncuciderea 

sau chiar războaiele 

distructive, iar a 

treia – 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 de civilizaţie trebuie să fie într-un 

declin continuu...” 

În concluzie, unul dintre cele mai mari exemple de manipulare 

şi programare 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 că 

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 clasă; 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 ocupă tot cu reglementarea şi 

distrugerea vieţii umane pe Pământ. 

Nu uitați că Bertrand Russell a scris această carte în 1954. 

Sursa: mucenicul.wordpress.com 

 

33 de ţări ajută spionajul SUA 

 

 
                                                      Ana ILIE – Bucureşti 

 

           Camera Reprezentanţilor a aprobat în iunie 2014 un 

amendament ce blochează eforturile Agenţiei Naţionale de 

Securitate (NSA) de a colecta fără mandat tot ce ţine de 

comunicaţiile americanilor, respingând astfel una din cele 

mai controversate modalităţi de supraveghere, dezvăluite de 

Edward Snowden.  

nowden se afla în exil în Rusia când a dezvăluit că NSA 

colectează în masă comunicaţiile americanilor – adică 

toate datele privind discuţiile pe e-mail, telefon şi alte 

canale. 

S 
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Pe baza documentelor sustrase de acesta, presa internaţională a 

relatat că SUA au făcut înţelegeri secrete cu peste 30 de ţări, 

pentru ca NSA să poată avea acces la cablurile de fibră optică 

de internet din acele state, scrie Russia Today. 

Jurnaliştii de la The Intercept şi Dagbladet Information arată că 

operaţiunea de colectare de informaţii se desfăşoară în 33 de ţări 

unde există acorduri secrete pentru a extinde raza de acţiune a 

serviciilor americane de informaţii. 

Până acum nu se ştia de existenţa operaţiunii NSA cu nume de 

cod RAMPART-A. Această operaţiune „strânge o vastă 

cantitate de informaţii cu viteza luminii”, spune Ryan 

Gallagher, de la The Intercept. 

NSA poate face acest lucru, deoarece are acces la cablurile de 

internet din aceste 33 de ţări. Se ştia că NSA lucrează 

îndeaproape cu agenţii similare din Marea Britanie, Canada, 

Noua Zeelandă şi Australia, însă cele mai noi documente din 

cele sustrase de Snowden arată că şi alte 33 de state participă şi 

au un rol important în operaţiunile agenţiei americane. Nu au 

fost dezvăluite numele acestor ţări. Într-o evoluţie paralelă, 

Camera Reprezentanţilor a votat pentru un amendament adus 

legii anuale privind alocările pentru apărare ce împiedică de 

acum încolo colectarea de informaţii fără mandat. 

Amendamentul îşi propune să blocheze NSA şi CIA să oblige 

furnizorii de software şi hardware să introducă portiţe în 

produsele lor ce ar permite agenţiilor guvernamentale să aibă 

acces la comunicaţiile clienţilor. Înainte de a deveni lege, 

amendamentul trebuie să mai treacă însă şi de alte obstacole.                 

Sursa: ziare.com 

 

De ce Steve Jobs nu și-a lăsat copiii să 

folosească iPad-uri 

 

Călin Petru BĂRBULESCU 

          Dacă, la fel ca și noi, faci parte din generația anilor 

80-90, pun pariu că te-ai gândit adeseori asupra modului cel 

mai potrivit de a-ți crește și educa copiii în societatea de 

astăzi (asta în cazul în care nu ești deja părinte).  

ai ales în materie de tehnologie, lucrurile s-au 

schimbat considerabil comparativ cu vremurile 

copilăriei noastre. 

Iată întrebarea-cheie: ți-ai lăsat copiii să folosească iPod-urile și 

iPad-urile? 

În cadrul unui articol de ziarul The New York Times, reporterul 

Nick Bilton a declarat că l-ar fi întrebat mai demult pe Jobs: 

„Cu siguranță copiii dumneavoastră sunt îndrăgostiți de iPad, 

nu-i așa?”. La care Jobs a replicat: „Nu au folosit niciodată 

astfel de gadgeturi. La noi acasă avem grijă să limităm 

expunerea copiilor la tehnologie”. 

În special în Silicon Valley, desprinderea copiilor de tehnologie 

a devenit un adevărat trend în rândurile directorilor tehnologici 

și inginerilor care își protejează odraslele de efectele 

tehnologiei. Mai mult, își trimit copiii la școli non-tech, așa cum 

este școala Waldorf din Los Altos, care elimină complet 

folosirea computerelor în procesul de educație, concentrându-se 

exclusiv pe metodele clasice de predare și învățare. 

Chris Anderson, director executiv al companiei 3D Robotics și 

tată a cinci copii, explică mai îndeaproape motivele care îi 

determină pe cei care lucrează în industria tehnologiei de calcul 

să-și țină copiii la adăpost de aceste inovații: „Copiii ne acuză 

pe mine și pe soția mea de faptul că avem o atitudine fascistă și 

că ne facem prea multe probleme legate de folosirea 

gadgeturilor, reproșându-ne mereu faptul că niciunul dintre 

prietenii lor nu are parte de un tratament atât de aspru în 

această privință… Dar acționăm așa pentru că am asistat la 

pericolele tehnologiei din prima linie. Am constatat efectele 

negative pe pielea mea, așa că nu vreau ca și copiii mei să fie 

afectați.” 

Dacă privim lucrurile prin prisma propriei noastre dependențe 

de iPhone-uri și de alte gadgeturi, atunci este firesc să ne facem 

probleme că am putea să ne educăm copiii în spiritul unei vieți 

disfuncționale, scindate și complet lipsite de imaginație și de 

creativitate, atunci când le punem la dispoziție astfel de 

dispozitive de la vârste foarte fragede. 

Am fost ultima generație care ne-am jucat afară, la aer și nu în 

casă, cu ochii ațintiți într-un ecran, iar asta s-a petrecut tocmai 
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pentru că nu am avut smartphone-uri și laptop-uri. Am învățat și 

ne-am distrat făcând mișcare, interacționând unii cu alții în mod 

direct și am preluat informații din cărți și socializând cu alți 

oameni, nu căutându-le pe Google. 

Tocmai acest caracter multilateral și holistic al educației noastre 

ne-a ajutat să devenim oameni compleți și închegați. Având în 

vedere toate aceste lucruri, ar trebui să ne preocupe mai mult 

faptul că ne privăm copiii de libertatea de a sta ore în șir pe chat 

și de a juca continuu „Candy Crush”, dacă nu le punem la 

dispoziție un smartphone, sau faptul că i-am putea priva de o 

dezvoltare sănătoasă și mai autonomă prin decizia de a le pune 

la dispoziție un smartphone? 

În ceea ce mă privește, consider că Steve Jobs a procedat cât se 

poate de corect față de copiii săi. Așadar, data viitoare când mai 

reflectezi asupra modului în care ai vrea să-ți educi copiii, 

recomand să te gândești bine dacă atunci când le înmânezi un 

gadget le faci un bine sau, mai degrabă, un rău. 

În loc să-i educi de mici în spiritul tehnologiei, poate ar fi mai 

bine să-i scoți de mână afară și să te joci cu ei în aer liber. S-ar 

putea să te urască acum pentru asta, dar cu siguranță vor ajunge 

să-ți mulțumească mai târziu. Sunt convins că, odată cu 

înaintarea în vârstă, cu toții regretăm timpul pierdut în lumea 

virtuală, timp pe care l-am fi putut petrece bucurându-ne de 

natură, de soare și de compania oamenilor în carne și oase și nu 

a eroilor din jocurile video. Sursa: Secretele.com 

 

Statul va avea acces la datele românilor de 

pe internet şi telefon 

 
        Camera Deputaţilor a adoptat, recent aşa numita Lege 

Big Brother. Aceasta va permite organelor de urmărire 

penală, organelor de stat cu atribuții în domeniul apărării și 

securității naționale și instanțelor să aibă acces rapid la 

datele de identificare ale clienților operatorilor de 

telecomunicații. 

ctul normativ stabilește că, la solicitarea instanțelor de 

judecată, furnizorii de servicii de comunicații 

electronice pun la dispoziția acestora, de îndată, dar nu 

mai târziu de 48 de ore, datele de trafic, datele de identificare a 

echipamentului și datele de localizare, în conformitate cu 

prevederile referitoare la protecția datelor cu caracter personal. 

Aceste date solicitate vor putea fi păstrate de către operatori 

timp de până la cinci ani, în cadrul investigațiilor pentru 

combaterea infracțiunilor sau în domeniul apărării și securității 

naționale, transmite Profit.ro. 

Legea de prelucrare a datelor cu caracter personal, cunoscută 

sub numele "Big Brother", prevedea obligativitatea furnizorilor 

de telefonie fixă și mobilă și de internet să rețină, timp de șase 

luni, anumite date ale abonaților, care să fie trimise, la cerere, 

autorităților din domeniul siguranței naționale pentru acțiunile 

de prevenire, cercetare, descoperire și urmărire a infracțiunilor 

grave. 

Legea nu prevede un termen de intrare în vigoare astfel că, 

potrivit normelor în domeniu, va fi aplicată după trei zile de la 

momentul publicării în Monitorul Oficial. Pentru publicare, mai 

este nevoie de semnătura președintelui Klaus Iohannis. 

 

 

Cu VACCINU' la control! Ministerele Educației 

și Sănătății IMPUN „triajul epidemilogic” al 

copiilor după fiecare vacanţă, dar și după trei zile 

de absenţă de la școală 

 
                       

                                                                     Alexandra RIZEA  

 

          O dată cu începerea școlii, ne invadează reclamele la 

șampoanele anti-păduchi, dar și ordinele venite din 

ministere, via inspectoratele școlare. 

 

 

rdine care complică atât viaţa cadrelor didactice, cât și 

pe cea a părinţilor. Anul acesta, Bănicioiu și Cîmpeanu 

au emis un ordin comun, care modifică și completează 

alt ordin, „pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea 

stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unităţile de 

învăţământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind 

acordarea asistenţei medicale gratuite și pentru promovarea unui 

stil de viaţă sănătoasă”.  

 

Ce conţine noua directivă transmisă tuturor inspectoratelor 

școlare din ţară? Temele proritare ale Ordinului comun nr. 

1002MS/5057MECS/2015 sunt triajul epidemiologic și 

imunizarea copiilor, prin vaccinare. Asistentul medical al școlii 

are o nouă atribuţie: „întocmește zilnic în comunitatea de 

preșcolari și elevi evidenţa copiilor absenţi din motive 

medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie 

condiţionată (n.r. - !) de prezentarea avizului epidemiologic 

favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absenţe ce 

depășesc trei zile.” La rându-i, dirigentele/profesorul pentru 

învăţământul primar și preșcolar, are obligaţia de a „preveni 

bolile transmisibile, inclusiv prin imunizare”.  

Ȋnsă cea mai mare corvoadă trasată de Bănicioiu și Cîmpeanu 

cade, firește, pe umerii părinţilor. Pentru că, în premieră, din 

acest an, elevii trebuie să aducă la școală, la finalul fiecărei 

vacanţe, și un „aviz epidemiologic pentru re(intrare) în 

colectivitate”. Aviz ce trebuie să conţină, pe verso, situaţia 

vaccinărilor efectuate. Cabinetele medicilor pediatri sunt luate 

cu asalt; adeverinţa medicală și avizul epidemiologic trebuie 

depuse la unitatea de învăţământ pe care o frecventează copiii, 

până la data de 1 octombrie 2015. 

A 

O 
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 Medicii pediatri au însă doar evidenţa vaccinurilor efectuate 

până la vârsta școlarizării copiilor, pentru că, după această dată, 

imunizarea se face prin campanii realizate în unităţile de 

învăţământ. Așadar, drumul la medicul pediatru e necesar, dar 

nu și suficient. Iată de ce, Bănicioiu și Cîmpeanu au prevăzut, în 

ordinul comun, un nou traseu: spre medicul școlar (?!), care, 

mai nou, „eliberează, la cererea părinţilor sau tutorelui legal 

instituit al copiilor, fișa cu vaccinările efectuate până la data de 

1 mai 2015 în unitatea de învăţământ, în vederea transmiterii 

către medicul de familie a informaţiilor complete privind 

vaccinarea copiilor”. Astfel, într-un concurs de anduranţă fizică 

și de rezistenţă la stress, mulţi părinţii vor face sprint pe traseul 

medic pediatru – medic școlar (?!) – medic pediatru - 

învăţător/diriginte. 

 

Ori imunizarea e o poveste, ori hârtiile au alt scop 

  

Ȋn mod logic, înainte de a porni în alergare, te întrebi, ca 

părinte: de ce trebuie să faci asta? Ȋn momentul înscrierii 

copilului la școală, ţi s-a cerut și ai dus situaţia imunizării lui. 

Cu toate vaccinurile obligatorii bifate. Sau nu, dacă faci din 

categoria părinţilor care refuză să-și vaccineze copilul. Mai 

departe, de imunizarea copilului s-au ocupat cei de la școală. 

Sau nu, dacă i-ai informat în scris că nu ești de acord cu asta. 

Oricum, toate aceste evidenţe scrise există sau ar trebui să existe 

la direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului 

Bucureşti  care, conform Ordinul nr. 5298/2011, verifică modul 

de efectuare a imunizărilor în unităţile de învăţămât, „primeşte 

raportările imunizărilor şi verifică recuperarea copiilor 

nevaccinaţi”. 

 

Pe de altă parte, dacă ţi-ai vaccinat copilul, iar el este imunizat, 

conform prospectului acelui produs farmaceutic, de ce insistă 

acum Ministerul Sănătăţii să aduci la școală câte un alt aviz 

epidemiologic, după fiecare vacanţă sau răceală? Ori 

imunizarea prin vaccinare este doar o poveste, ori hârtiile 

acestea au deja un rol bine determinat. 

 O variantă ar fi reactualizarea bazei de date cu situaţia 

imunizărilor la nivel naţional. Ȋnsă colectarea datelor va fi 

empiric și lacunar făcută. Pentru că, să fim serioși, în România 

există sate în care nu găsești o aspirină, darămite un „medic 

școlar”. Sau un medic pediatru care să-ţi elibereze aviz 

epidemiologic, de fiecare dată când lipsește copilul trei zile de 

la școală...  

Chiar dacă datele ar fi incomplete, ce ar putea totuși să apară în 

plus, faţă de ceea ce există deja, teoretic, în evidenţele 

direcţiilor de sănătate? Un singur lucru: noile vaccinuri aflate 

acum pe lista celor obligatorii. Astfel, dacă verificăm fișa ce 

trebuie completată de medicul pediatru, anexă a ordinului 

1002MS/5057MECS/2015, observăm că aici e menţionat și 

Hib-ul, vaccinul împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae 

tip b. Acest vaccin a intrat pe lista celor obligatorii abia din anul 

2012. Prin urmare, medicii pediatri care au vaccinat copiii 

conform schemelor anterioare acestei date nu-l vor bifa în fișa 

ce însoţește avizul epidemiologic. Şi astfel, cei mai mulţi dintre 

elevi se vor trezi cu  o „breșă” în „imunizarea obligatorie”.  

 

Ce s-ar putea întâmpla?! Din prea multă grijă pentru viaţa 

copiilor noștri, ministrul Sănătăţii s-ar putea simţi obligat să 

introducă un nou vaccin în schema obligatorie. Ceva similar 

Hib-ului, de pildă vaccinul împotriva împotriva meningococului 

ce poate fi administrat și adolescenţilor.  

Dacă acest scenariu se adeverește, număratul înţepăturilor e, de 

fapt, o mare ţeapă. Una ce are la bază un viitor contract de 

achiziţie. Contract care în niciun caz nu va fi încheiat cu 

Institutul Cantacuzino...   

 

 

Noi dovezi şocante dar edificatoare că este 

iminent colapsul SUA 

 

                                Adrian COSEREANU - Bucureşti 

 

        La ora actuală, SUA se confruntă cu probleme foarte 

grave, atât din punct de vedere economic cât și social, care 

anunță iminența colapsului acestui stat.  

u toate acestea, în mass media din România știrile 

despre adevărata situație a Americii nu își fac loc, 

SUA fiind zugrăvită în continuare ca superputere a 

lumii, un exemplu pe care ar trebui să-l urmăm. Informații 

necenzurate despre sistemul falimentar și corupt din SUA apar 

numai în presa alternativă, citită însă de foarte puțini români. 

Într-un articol postat pe site-ul alternativaromaniei.com, un 

român stabilit în Canada, Adrian Cosereanu, prezintă o analiză 

lucidă, bine documentată a ceea ce se petrece de fapt 

actualmente în America. Vă oferim în continuare articolul 

respectiv, din care am omis doar câteva pasaje nesemnificative. 

„Citesc presa românească şi văd minciuni peste minciuni legat 

de economia americană, un cult al minciunii ce este incredibil, 

pe care nu îl susţin şi de care se pot ruşina chiar economiştii 

americani. Este incredibil cum aceşti răspândaci din presa 

românească încearcă să dea o altă conotaţie realităţii, să ducă 

economia americană unde nu cred nici chiar americanii că mai 

poate fi, să creeze imaginea unei ţări puternice, în timp ce SUA 

este: 

- o țară în care peste 49 de milioane de oameni apelează zilnic 

la cartele de alimente pentru a trăi, 

- o ţară în care sunt peste 1,3 milioane de elevi care nu au un 

acoperiş deasupra capului şi sunt forţaţi să doarmă pe stradă 

(homeless), 

- o ţară în care băncile au furat, sfâşiind sistemul economic şi 

lăsând populaţia datoare, 

- o ţară care împrumută sălbatic de la China pentru a 

supravieţui, 

C 
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- o ţară în care totul se fură şi frauda a fost şi este legalizată şi la 

îndemâna unui grup de şacali, restul fiind sclavi, 

- o ţară care, datorită disperării, nu oferă concediu 

maternal femeilor care nasc, 

- o ţară în care venitul pe gospodărie scade anual în condiţiile 

unor creşteri uriaşe de preţuri la alimente, 

- o ţară în care cancerul a ajuns să aibă frecvența gripei, 

- o ţară în care, datorită cheltuielilor cu facturile de sănătate, o 

mare parte a americanilor au apelat la „faliment personal” 

(pentru că nu le mai puteau suporta), 

- o ţară în care fondurile de pensii au fost „vindecate” de 

fondurile mutuale şi de statul capitalist american, 

- o ţară a celor mai multe divorţuri, 

- o ţară care datorită sărăciei a devenit un teatru de luptă rasială 

în cele mai multe oraşe, şi care chiar a semnat un acord militar 

cu Canada, prin care forţele armate canadiene pot interveni pe 

teritoriul SUA în cazul unor mişcări masive de stradă şi 

reciproc, mișcări de care liderii americani se tem în mod 

evident, datorită foametei şi situaţiei economice la limită a 

populaţiei; în oraşele americane este un adevărat dezastru, 

- o ţară în care (o spun chiar ziarele româneşti ale 

minciunii), poliţia omoară zilnic, în medie, cel puţin 2 persoane, 

- o ţară în care PIB-ul a scăzut, comparativ cu o creştere 

înregistrată în multe ţări în curs de dezvoltare, ca să nu mai 

discutăm de China, India şi Rusia, pe care americanii le critică, 

- o ţară în care industria (manufacturing-ul) a devenit o epavă, 

un număr impresionant de unităţi economice de producţie ieşind 

din jocul economic, 

- o ţară care... ” 

Mass-media românească aservită nu pomenește aproape nimic 

despre situația dezastruoasă a Americii, continuând să facă o 

propagandă asiduă unei „superputeri” care nu se mai poate 

ridica de la pământ. 

Articolul continuă cu o succintă analiză în cinci puncte a 

realității din SUA: 

„1. Cele mai mari bănci din America, practic inima sistemului 

capitalist cancerizat, au admis că sunt vinovate de multiple 

violări ale legii americane în ultimii ani şi chiar în prezent, ele 

plătind fără să conteste amenzi imense, de miliarde de dolari. 

De fiecare dată însă, ele au continuat procesul fraudei de 

proporţii, fiind sancționate şi chiar recunoscându-și iarăși vina, 

plătind amenzile şi continuând apoi să fure. 

Trebuie amintit că o persoană obișnuită, dacă a comis trei 

infracţiuni într-un timp limitat, chiar dacă o parte a lor a fost 

făcută în perioada în care era minoră, este condamnată la 

puşcărie pe viaţă, sub deviza legislativă «three strikes laws» 

(«legea celor trei lovituri»). Băncile UBS AG, Barclays, 

JPMorgan Chase & Co., Royal Bank of Scotland Group şi 

multe alte instituţii financiare americane au comis infracţiuni cu 

implicaţii majore asupra economiei americane şi mondiale, de 

mult mai multe ori, într-un interval extrem de scurt de timp, 

unele din ele la fiecare şase luni, ceea ce ar fi trebuit să ducă la 

pedepse grele şi la eliminarea lor de pe piaţa financiară pentru 

totdeauna. Ele însă își continuă activitatea în același mod. Și 

culmea, un număr impresionant de corporaţii americane refuză 

să protesteze împotriva acestor bănci şi derulează mai departe 

tranzacţii cu ele, deși ştiu că au delapidat şi au furat miliarde de 

dolari, pentru care au plătit în mod repetat amenzi incredibile, 

cu cifre pe care mulţi americani nu ştiu să le scrie. Deci furatul 

şi jaful la drumul mare este considerat chiar de americani ca 

fiind «OK»…  

2. America are un sistem de sănătate şi o industrie a asigurărilor 

care pot fi descrise pe criterii de fraudă, care fac presiuni asupra 

guvernului şi obţin de fiecare dată ceea ce doresc, care 

fraudează statul şi cetăţenii ori de câte ori vor, care pun preţuri 

incredibile lăsând oamenii fără nicio şansă de supravieţuire. 

Aceste entităţi trimit către stat facturi cu sume incredibile 

pentru prestarea unor servicii minore și procedează la fel şi cu 

americanii de rând, creând degringoladă şi lipsă de speranţă. 

Există cazuri de corupţie cu sutele în care doctorii nici nu văd 

pacienţii însă încasează bani pe facturi fictive, 

fără consimţământul pacienţilor şi fără ca ei să ştie ceva. 

Cea mai comună cauză a falimentelor personale în America o 

constituie imposibilitatea de a plăti facturile medicale, iar 

Obamacare (noua lege a asigurărilor de sănătate, proiect cu care 

Obama a făcut mare tam tam în campanie, promițând să rezolve 

problemele grave din acest domeniu, n.n.) a îngropat speranţele 

celor amărâţi şi a creat apoi haos în economie. 

Sectorul asigurărilor este liberalizat și companiile sunt lăsate 

să impună preţurile pe care le doresc, iar în cazul în care clienţii 

lor au nevoie de sprijin, pun o armată de avocaţi pe ei, pentru a 

nu le rambursa niciun ban şi spre a le arăta că sunt bătaia de joc 

a acestor companii de asigurări. 
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3. Dacă privim către lumea politică, vedem că o fostă secretar 

de stat al SUA, Hillary Clinton, şi-a făcut o fundaţie şi 

încasează fonduri uriaşe incredibile de la lideri politici din alte 

state, fără a rezolva prin această Fundaţie Clinton nicio 

problemă socială sau medicală a celor amărâţi. Tot această 

fundaţie este alimentată şi din fondurile FIFA şi de alţi lideri ale 

căror țări sunt în război şi doresc să se bucure de «protecţia» 

americană… 

Este vorba despre aceeaşi Hillary Clinton care a «pierdut», pe 

timpul când era secretar de stat al SUA, peste 6 miliarde de 

dolari pe care nu îi mai găseşte în departamentul său. 

Iar acum poate fi chiar preşedinte al SUA, pentru că a furat în 

stil american şi „merită”. Oricine ar fi intrat la puşcărie pe viaţă 

pentru aşa ceva, dar pe ea o cheamă Rottman, şi cam ştie jocul, 

cum să fure şi cu cine. Tot ea a dictat cumpărarea de armament 

de către SUA în valoare de sute de miliarde de dolari, în timp ce 

se pronunţă că este interzis ca unui senator american să-i fie 

plătită o masă la restaurant de către o cunoştinţă. 

4. America are un aparat executiv prin care aplică legea la toate 

nivelurile, însă absolut toţi din cadrul acestor departamente fac 

abuzuri incredibile şi se prevalează de „conceptul de securitate” 

pentru a omorî şi a acţiona după pofta lor, fără ca cineva să îi 

tragă la răspundere. Au mers de curând până într-acolo încât au 

aruncat o grenadă paralizantă în pătuţul unui copil, în timp ce 

urmăreau nişte presupuşi infractori, rănind într-un mod groaznic 

acel copil nevinovat. Cu alte cuvinte: «nu faceţi gălăgie pentru 

că totul este posibil şi nouă nu ni se petrece nimic». 

5. Un întreg Congres american este angajat în fraude de 

proporţii împreună cu grupurile de lobby din spatele lui, care 

scriu şi votează legi, după care le parafează, legi care au adus 

societatea americană la sapă de lemn şi a creat un grup de 

infractori politici plini de bani şi fără scrupule. Ei sunt 

demascați de presă și de investigatori, dar ies întotdeauna basma 

curată. 

Pot merge la nesfârşit cu ce se petrece aici, în America şi cât 

este de ridicat nivelul de sărăcie și de corupţie şi de ce, dar cred 

că în câteva rânduri v-am convins de perversitatea jurnaliştilor 

români şi de modul cum şi cât sunt ancoraţi ei la aceste grupuri 

criminale, care secătuiesc România şi îşi bat joc de români. 

America devine pe zi ce trece o naţiune  falimentară, terminată, 

din păcate pentru ei şi pentru un întreg glob, care încă mai 

trebuie să le îndure ifosele. 

Le-ar fi ruşine şi americanilor de modul mincinos şi slugarnic în 

care scriu şi se comportă jurnaliştii români, aflați la dispoziţia 

unei pleiade de infractori internaţionali şi împotriva propriului 

popor. Asta este realitatea din ţara pe care o dau exemplu 

jurnaliştii români şi al cărui sistem economic, politic şi social îl 

doresc în România. Rămâne să mai fim şi noi de acord sau să 

citim şi chiar să credem minciunile şi propaganda lor 

deșănțată.” 

Majoritatea românilor se informează din presa centrală și sunt 

intoxicați de propagandă, astfel că este dificil să își dea seama 

de imaginea de ansamblu. Iată, însă, că tot mai mulți jurnaliști 

independenți au început să prezinte dovezi șocante despre 

situația reală din America, în speranța că oamenii se vor trezi 

cât mai repede și nu se vor lăsa împinși spre viitorul sumbru 

care li se pregătește. 

 

Un raport al Royal Society avertizează: 

Perspectiva unui secol de dezastre pe 

Pământ 

 
                               Gică PÂRCĂLĂBESCU - Bucureşti 

 

           Catastrofele economice şi de mediu vor fi inevitabile 

dacă ţările bogate nu reduc consumul, iar populaţia globală 

nu se stabilizează, avertizează un raport din aprilie 2012 al 

Royal Society din Marea Britanie, sub semnătura 

laureatului Premiului Nobel, biologul Sir John Sulston, 

relatează ziarul britanic The Guardian. 

„Numărul de persoane care trăiesc pe Planetă nu a fost 

niciodată atât de mare, nivelurile lor de consum sunt fară 

precedent şi ample schimbări au loc în mediu. Putem alege să 

reechilibrăm utilizarea resurselor pentru un model mai 

echilibrat de consum... sau putem alege să nu facem nimic şi să 

alunecăm într-o spirală descendentă de catastrofe economice şi 

de mediu care să conducă către un viitor şi mai nesigur”, se 

spune în raport. 

Evaluarea perspectivelor omenirii în următorii 100 de ani, care 

a necesitat aproape doi ani de studii pentru a fi finalizată, 

susţine cu tărie că, pentru a avea o viaţă lungă şi sănătoasă 

pentru toate cele nouă miliarde de oameni ce se aşteaptă să 

trăiască în 2050 pe Pământ, problemele populaţiei şi 

consumului trebuie să ajungă priorităţi absolute pe agendele 
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politice şi economice ale liderilor lumii. Ambele probleme au 

fost în mare parte ignorate de politicieni şi minimalizate de 

grupuri de mediu şi dezvoltare în ultimii 20 de ani, se 

menţionează în raport. 

La rata actuală de creştere a populaţiei, ţările în curs de 

dezvoltare vor trebui să construiască echivalentul unui oraş de 

un milion de oameni la fiecare cinci zile, de acum şi până în 

2050, relevă studiul. „Creşterea populaţiei globului este 

inevitabilă în următoarele câteva decenii. Până în 2050, se 

estimează că populaţia de astăzi, de şapte miliarde de oameni, 

va creşte cu 2,3 miliarde, echivalentul unei noi Chine şi a unei 

noi  Indii”, se arata în raport. 

Numărul mare de oameni de pe Pământ nu este însă la fel de 

important ca inegalitatea dintre ei şi cât de mult consumă, a 

declarat Jules Pretty, unul dintre cei 22 de cercetători din grupul 

care a elaborat raportul. „În termeni materiali, va fi necesar 

pentru majoritatea ţărilor dezvoltate să se abţină de la anumite 

tipuri de consum, cum ar fi cele care generează emisii de bioxid 

de carbon. Nu trebuie să consumi prea mult, pentru a avea o 

viaţă lungă şi sănătoasă. Nu putem concepe o lume care să fie 

la fel de marcată de inegalităţi cum este acum. Trebuie să 

scoatem din sărăcia absolută cele 1,3 miliarde de oameni care 

trăiesc cu mai puţin de un 1,25 dolari pe zi. Este esenţial să se 

încetinească creşterea populaţiei în acele ţări care nu pot ţine 

pasul cu serviciile”, a afirmat Pretty. 

Cea mai mare parte din creşterea populaţiei globale în acest 

secol va proveni din cele 48 de ţări cel mai puţin dezvoltate din 

lume, dintre care 32 sunt în Africa, a declarat Ekliya Zulu, unul 

dintre autorii studiului şi preşedinte al Uniunii pentru studiile 

populaţiei africane. „Luând doar Africa, populaţia va creşte cu 

două miliarde în acest secol. Dacă nivelurile de fertilitatete nu 

scad la 2,1% de la 4,7% în prezent, populaţia de acolo poate 

ajunge la 5,3 miliarde. Atunci când încetinim creşterea 

populaţiei, sprijinim femeile şi oferim mai mulţi bani ţărilor cel 

mai puţin dezvoltate, pentru a investi în educaţie”, a spus el. 

Autorii recunosc că va fi nevoie de timp şi de un angajament 

politic masiv pentru a schimba modelele de consum din ţările 

bogate, dar cred că furnizarea de contraceptive va costa relativ 

puţin. „Pentru a asigura toate nevoile de planificare familială, 

va costa şase-şapte miliarde de dolari pe an. Nu este mult. Este 

o investiţie extrem de bună, extrem de accesibilă. A nu asigura 

planificare familială este o încălcare a drepturilor omului”, a 

spus Sulston. 

„Presiunea pe limitarea populaţiei planetei ne va determina să 

schimbăm radical activitatea umană”, a subliniat Pretty. Articol 

preluat din revista Lumea. 

 

De ce corupția amenință pacea mondială? 

Explicații de la autoarea cărții “Hoți de 

stat” 

          Radu Tudor 

     Expertă la Fundaţia Carnegie pentru Pace 

Internaţională, fină cunoscătoare a culturii şi istoriei  lumii 

islamice, Sarah Chayes a fost, între 1996 şi 2002, 

corespondenta la Paris a Radioului Public American (NPR).  

n această calitate, ajunge, în decembrie 2001, în Afganistan, 

unde hotărăşte să 

abandoneze 

cariera jurnalistică şi 

să rămână, pentru a 

fi părtaşă la 

renaşterea ţării. La 

începutul acestui an 

a acordat un interviu 

postului Radio 

France International.  

Lucrează mai întâi într-o organizaţie nonguvernamentală 

fondată de Qayum Karzai, fratele preşedintelui de atunci şi apoi, 

în 2005, deschide în sud, la Kandahar, cu o donaţie de 25.000 

de dolari de la Oprah Winfrey, o mică fabrică de produse 

cosmetice. Cunoaşte nemijlocit realitatea afgană, trăieşte, cu 

toate riscurile, printre oamenii de rând, distilând apoi această 

experienţă singulară în două cărţi excepţionale, Virtutea 

pedepsită (2006) şi Hoţi de stat(Thieves of State), apărută în 

ianuarie 2015 la editura W.W. Norton &Co. şi purtând subtitlul 

„De ce Corupţia Ameninţă Pacea Mondială”.  

Hoţi de stat au curajul de a propune o nouă lectură a 

militantismului islamic violent, o incitantă perspectivă care 

stabileşte o relaţie de cauzalitate între corupţia sistemică, acută, 

care a „capturat” statul afgan printre multe altele, şi insurgenţa 

înveşmântată într-un discurs religios fundamentalist. Începând 

Î 
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din 2009, când devine consilieră anticorupţie la Kabul şi apoi 

Washington, Sarah Chayes dobândeşte o înţelegere şi mai clară, 

mai nuanţată a problemei, a gradului în care antiterorismul 

obsesiv şi îngust definit sfârşeşte prin a înteţi focurile pe care 

Washington-ul vrea să le stingă.  

Sarah Chayes: Cred că Occidentalii nu înţeleg prea bine cât de 

sfruntată este corupţia în multe ţări ale lumii. În Vest, corupţie 

există din belşug, dar ea tinde să fie invizibilă, efectul ei negativ 

se răsfrânge mai degrabă indirect asupra omului de rând. În 

Afganistan, mita îţi goleşte buzunarele şi pe deasupra îţi este 

pretinsă într-un mod umilitor. Poliţistul nu-ţi cere politicos o 

mică atenţie, el te somează, arogant şi obraznic. Îţi este furată 

nu doar hrana copiilor ci şi demnitatea de om. Asta-ţi provoacă 

o mânie greu de stăpânit, un alt factor pe care Vestul îl 

subestimează.  

 

Reporter: Aţi simţit această mânie. Aţi trăit această realitate. 

Aţi înfăţişat-o, precum altădată scribii lumii medievale 

mahomedane şi creştine care ofereau „învăţături” întru 

luminarea prinţilor, puternicilor zilei. Aţi urcat-o, ca pe o 

oglindă, la „prinţii” de astăzi, generalii americani de la Kabul 

şi şefii lor de la Washington. Ce-au făcut? S-au uitat în 

oglindă? Şi-au întors privirea?  

S.C: Şi una şi alta. Am fost angajată de aceşti „prinţi”. Mi-au 

oferit şansa de a pune bazele unei strategii anticorupţie pentru 

întreg teatrul afgan. N-a fost însă pusă în aplicare. E o 

experienţă pe care am avut-o, în linii mari, din 2009 până târziu 

în 2011, mai întâi în comandamentul Forţei Internaţionale de la 

Kabul, apoi în calitate de consilier al Şefului Marelui Stat Major 

Interarme, la Washington, unde am participat la dezbateri pe 

această temă la un nivel foarte înalt, şi unde am propus o serie 

de măsuri şi scenarii detaliate, concrete, vizând o nouă abordare 

a problemei. Fără niciun rezultat. În cele din urmă, Executivul a 

decis în mod explicit şi oficial, la începutul anului 2011, să nu 

mai acorde prioritate luptei împotriva corupţiei.  

 

R.:Decizie consfinţită în documentul programatic Obiectiv 

2015. Planul de acţiune pe care l-aţi promovat a avut sprijin 

serios, aproape de vârful piramidei decizionale şi totuşi s-a 

pierdut până la urmă în hăţişul birocratic al Executivului. Care 

ar fi explicaţiile? Complicitate? O politică americană în 

dizarmonie cu valorile sale declarate, cum vă sugera un 

politician tunisian?  

S.C: Din păcate, politica SUA rămâne predominant militarizată. 

În Afganistan prima, clar, localizarea duşmanilor. Era 

prioritatea absolută, toate celelalte imperative fiindu-i 

subordonate. Agenţia de Informaţii Externe (CIA), de pildă, era 

profund implicată în programul de eliminare selectivă a 

extremiştilor, o bună parte a resurselor sale fiind destinate 

acestui scop. Spus mai pe șleau, căutau oameni de ucis, și orice 

era acceptabil dacă facilita atingerea acestui scop. În consecință, 

CIA-ul plătea mulți indivizi care ar fi trebuit, în opinia mea, să 

înfunde pușcăria. În esență, cu o mână omoram dușmani, cu 

cealaltă îi fabricam, mai mulți decât puteam omorî. S-a pierdut 

orice logică, și am scris „Hoţi de stat” pentru a încerca s-o 

restabilesc. O altă explicație, poate mai profundă, ține de modul 

în care America este divizată politic. Îi avem pe cei care cred că 

statul este, în general vorbind, un factor benefic. Nu prea pot să 

accepte, acești americani de bună-credință, ce vin să le spun eu, 

anume că în multe locuri în lume statul a fost transformat într-o 

organizație criminală a cărei unică menire este să jefuiască 

averea poporului. Există, la celălalt pol, cei în opinia cărora 

statul e ceva groaznic, rădăcina tuturor relelor, singurul personaj 

pozitiv fiind capitalismul de piață. Acestora le propun, în cartea 

mea, să digere argumentul că, în multe țări emergente, rezultatul 

aplicării doctrinei liberale a fost că structurile cleptocratice au 

dereglementat și privatizat în folosul lor exclusiv. Ambele 

realități sunt greu de asimilat, pentru că zguduie din temelii 

ideologia majorității americanilor.  

R.: Vine apoi epifania, revelația de la Garmisch, de la Centrul 

Marshall, unde țineți o conferință despre putreziciunea 

generalizată, tolerată, din Afganistan. Aflați după prezentare, 

de la delegați, că nu-i numai Afganistanul așa, sunt și Balcanii, 

e și Columbia, Egiptul, Tunisia, Uzbekistanul, Nigeria. 

Consacrați capitole ultimelor patru țări, în care și prin care 

studiați, cu o precizie clinică, modul în care venalitatea 

sufocantă a elitelor împinge majoritatea în brațele 

reformismului religios. „Deseori”, scrieți, „Islam-ul violent, 

stârnit de corupție, este văzut, grav pentru Occident, ca o 

alternativă, singura, la jaful practicat de reprezentanții 

statului”.  

S.C: Adevărat. Aceasta este tragedia, în Afganistan și în multe 

locuri. Am fost la Garmisch prin decembrie 2009, ianuarie 

2010. Trăisem în Afganistan ani în șir, și habar n-aveam că 

aceleași realități existau și în alte țări. Un an mai târziu aveam 

Primăvara Arabă, în esență un șir de revoluții anticorupție. Cred 

că speranța pe care acele revoluții au reprezentat-o nu s-a stins 

încă. Este speranța unei ieșiri din binaritatea tragică la care 
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aceste țări au fost condamnate: un stat abuziv, cleptocratic, sau 

o mișcare extremistă, sadică și exploatatoare. Acestea au fost, și 

sunt, pentru mulți, singurele alternative. În Afganistan mi se 

spunea, „talibanii ne pălmuiesc pe un obraz, oficialii statului pe 

celălalt”. Aceleași triste opțiuni le au și locuitorii Nigeriei de 

nord și multe alte populații. Adevărata prioritate este să oferi o a 

treia alternativă.     Sursa: rfi.ro 

 

Statuia lui Baphomet, inaugurată în 

Detroit. Satana cucerește definitiv America 

și își cheamă slujitorii „la arme”! 

 
                     reportaj de: Mădălina Corina DIACONU 

 

       „Vino să dansezi cu Diavolul și să iei parte la un 

moment istoric”, îndeamnă invitația făcută de sataniști celor 

ce au cumpărat biletele în valoare de 25 sau 75 de dolari 

pentru evenimentul de dezvelire a statuii lui Baphomet. 

„Pentru prima dată adus în fața publicului, Monumentul 

dedicat lui Baphomet este deja o opera contemporană, cea 

mai controversată și cu toată încărcătura politică a artei din 

întreaga lume.  

ântărind o tonă și arătând falnic, la aproape 3 metri 

înălțime, statuia din bronz nu este doar un triumf artistic 

de neegalat, ci stă ca un testament pentru pluralitate și 

puterea de acțiune colectivă. Evenimentul de dezvelire a statuii, 

va servi ca un apel la arme, prin care vom da startul marii nostre 

lupte în numele drepturilor individuale.” 

 
foto: Monumentul lui Baphomet 

“Templul Satanic”, un grup religios din New York, a obținut 

aprobarea de a amplasa un monument dedicat Diavolului în 

mijlocul orașului Detroit. Inițial a fost plănuit pentru statul 

Oklahoma, însă toate cererile au fost respinse, iar sataniștii au 

găsit înțelegere în statul Michigan, orașul Detroit. 

Statuia, care a costat mai mult de 100.000 de dolari, prezintă 

figura lui Baphomet, cu un cap de țap, stând pe un tron de piatră 

și flancat de doi copii care îl privesc zâmbitori. Pe monument 

sunt inscripții cu versuri din Byron si William Blake. 

„Monumentul nostru celebrează nețărmuritul respect pentru 

valorile constituționale privind libertatea religioasă și libertatea 

de expresie. Satanismul este o componentă fundamentală a 

genezei libertăților americane. Vânatorile de vrăjitoare din Evul 

Mediu ne-au învățat să credem în prezumția de nevinovăție, 

lege și dovezi substanțiale pentru susținerea unei acuzații”, a 

spus purtătorul de cuvânt al mișcării, Lucien Graves. “Statuia 

va servi ca un far ce cheamă la compasiune și înțelegere între 

toate ființele vii. Statuia va avea și un scop concret, funcționând 

ca un scaun pe care toți oamenii în vârstă pot sta în poalele lui 

Satana pentru a căuta inspirație și contemplare. Avem 

încredere că acest monument unic se va dovedi și o atracție 

turistică specială.” 

 
foto Peter H. Gilmore, Biserica lui Satana 

Zeci de grupări religioase au protestat împotriva acestei 

hotărâri. Au fost organizate servicii speciale de rugăciuni fie în 

biserici, fie pe străzile orașului Detroit, sau în alte zone ale țării. 

Sataniștii însă au mers mai departe și au anunțat organizarea 

celei mai mari ceremonii sataniste din istoria acestei planete. Au 

vândut bilete on line fără să dezvaluie însă locul în care va fi 

amplasată statuia și va avea loc marea petrecere satanistă, decât 

cu câteva ore înainte de începerea evenimentului programat 

pentru sâmbata 25 iulie 2015, ora 9 seara. 

Pe rețelele de socializare, sataniștii au fost destul de tăcuți cu 

privire la locul de întâlnire. Totul afost ținut sub un mare secret 

și mister. 

Pentru a se asigura de noi generații care să le urmeze doctrina, 

sataniștii au început din 2014 să introducă cărți de colorat în 

școli!!! 

Cărțile conțin desene cu copii care efectuează ritualuri satanice, 

desene de promovare a pentagramei în școli, împreună cu o 

căutare de cuvinte precum „acceptare” și „prieteni”, un labirint 

pentru a ajunge la Necronmicon, o carte cu fabule oculte. Copiii 

din carte poartă simboluri satanice pe tricouri și răspândesc 

mesaje anti-intimidare și de toleranță religioasă, alături de 

jocuri tip conectare punct cu punct, pentru a creea o 

pentagramă. surse: Detroit Free Press, USA Today, CNN, ABC / preluat de 

pe cunoastelumea.ro 

 

Damien McBride, fost consilier al 

precedentului prim ministru britanic, 

avertizează asupra unui colaps economic 

iminent 

                                       Adina TEODORESCU – Bucureşti 

       Căderea dramatică a burselor din China de luni, 24 

august, l-a determinat pe parlamentarul englez Damien 

McBride să posteze pe contul său de Twitter mesaje de 

avertizare asupra declanșării unei crize financiare majore 

în viitorul apropiat. 
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iețele de capital din China, aflate în cădere liberă încă 

de la mijlocul lunii iunie, au înregistrat luni, 24 august, 

o scădere de 8,5%, aceasta fiind cea mai proastă zi 

pentru bursa din Shanghai din 2007 încoace. Acestă cădere 

abruptă s-a reflectat puternic la bursa de la New York, dar și la 

burse din Europa. Prețul materiilor prime s-a prăbușit, iar în 

contextul în care economiile SUA și ale țărilor din zona euro nu 

au înregistrat o creștere semnificativă, există serioase temeri ca 

declinul bursei din China să conducă la o nouă criză financiară 

mondială. 

Deputatul Damien McBride, fost consilier special al fostului 

prim ministru al Marii Britanii Gordon Brown, și care în trecut 

a ocupat o funcție în cadrul Trezoreriei, și-a exprimat pe Twitter 

opinia că un colaps economic de 20 de ori mai mare decât cel 

din 2008/2009 este iminent. În continuarea postării respective, 

el a sugerat trei măsuri importante care ar trebui luate pentru a 

traversa o criză economică majoră: oamenii ar trebui să își facă 

provizii de alimente și apă pentru o lună, să își retragă banii de 

la bănci și să stabilească un loc de întâlnire cu prietenii și 

familia în cazul în care sistemele de comunicații ar cădea și ar 

apare dezordini civile. 

 

Astfel de măsuri de siguranță au mai fost sugerate în ultimii ani 

în special de jurnaliști independenți, pe diferite site-uri de presă 

alternativă, însă niciodată de o personalitate de calibrul lui 

Damien McBride. Cum era de așteptat, parlamentarul britanic a 

fost imediat atacat în presa centrală și catalogat drept alarmist. 

Însă grație experienței sale de consilier al primului ministru și 

de funcționar al Trezoreriei, el trebuie să știe cu mult mai mult 

decât majoritatea oamenilor despre cât de fragil este sistemul 

financiar global. 

Datorită dependenței lor față de economia chineză, este de 

așteptat ca State Unite să fie mult mai afectate decât Europa de 

o criză a Chinei. La prăbușirea piețelor bursiere se adaugă și alți 

factori – California înregistrează al șaptelea an de secetă, Texas 

caută să-și înființeze propria monedă –, astfel că unii analiști și-

au exprimat îngrijorarea că evenimentele din America ar putea 

lua chiar o turnură violentă. 

 

Planul Kalergi: genocidul popoarelor 

europene 

 

          Imigrarea în masă este un fenomen ale cărui cauze 

sunt abil create de sistem şi pe care propaganda multietnică 

se chinuie să îl prezinte ca fiind inevitabil. Însă în realitate 

nu este vorba de un fenomen spontan.  

eea ce se încearcă să se prezinte ca fiind fructul 

ineluctabil al istoriei, este de fapt un plan studiat în 

jurul mesei şi pregătit de decenii pentru a distruge 

complet chipul bătrânului continent. 

Pan-Europa 

Puţini ştiu că unul dintre principalii ideologi ai procesului de 

intregrare europeană a fost cel care a planificat genocidul 

programat al 

popoarelor 

europene. Este 

vorba de un 

personaj obscur 

a cărui existenţă 

este ignorată de 

mase, dar pe 

care cei 

puternici îl consideră ca fiind tatăl fondator al Uniunii 

Europene. Numele său este Richard Coudenhove Kalergi. El se 

mişcă în spatele cortinei, departe de reflectoare, reuşind astfel să 
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atragă în pânzele sale pe cei mai importanţi şefi de stat, care au 

susţinut şi promovat proiectul său de unificare europeană. [1] 

În 1922, la Viena, Richard Coudenhove Kalergi pune bazele 

mişcării Paneuropa care are ca scop instaurarea unei Noi Ordini 

Mondiale bazată pe o Federaţie a Naţiunilor condusă de Statele 

Unite. Unificarea europeană ar fi constituit primul pas spre un 

Guvern Mondial unic. 

Cu instaurarea regimurilor fasciste în Europa, planul se 

deteriorează, iar uniunea paneuropeană e constrânsă să se 

dezbine, dar după al Doilea Război Mondial, Kalergi, 

mulţumită unei activităţi frenetice şi neobosite, dar şi cu 

susţinerea lui Winston Churchill şi a unor ziare ca New York 

Times, reuşeşte să obţină aprobarea proiectului său din partea 

Guvernului Statelor Unite. 

Esenţa planului Kalergi 

În cartea sa Praktischer Idealismus („Idealism practice”), 

Kalergi afirmă că 

locuitorii viitoarelor 

State Unite ale Europei 

nu vor fi popoare 

originale ale bătrânului 

continent, ci o 

subumanitate 

bestializată de amestecul 

rasial. El afirmă fără jumătăţi de măsură că e necesar ca 

popoarele europene să se amestece cu rase asiatice şi de culoare 

pentru a crea o turmă multietnică fără calitate şi uşor de dominat 

de către elita aflată la putere. 

„Omul viitorului e de sânge mixt. Rasa viitorului eurasiatică-

negroidă, extrem de asemănătoare cu anticii egipteni, va 

înlocui multiplicitatea popoarelor cu o multiplicitate de 

personalităţi.” [2] 

Gerd Honsik descrie astfel esenţa Planului Kalergi: 

„Kalergi proclamă desfiinţarea dreptului de autodeterminare al 

popoarelor şi, succesiv, eliminarea naţiunilor prin intermediul 

mişcărilor etnice separatiste sau imigrării în masă. Pentru ca 

Europa să fie dominată cu ușurință de către elită, pretinde 

transformarea popoarelor omogene într-o rasă amestecată de 

albi, negri şi asiatici. Acestor metişi el le atribuie cruzimea, 

infidelitatea şi alte caracteristici care, după părerea sa, 

trebuiesc create conştient deoarece sunt indispensabile pentru a 

genera superioritatea elitei. 

Eliminând mai întâi democraţia, adică guvernul poporului, 

apoi însuşi poporul prin amestecarea raselor, rasa albă trebuie 

înlocuită cu o rasă metisă uşor de dominat. Eliminând 

principiul egalităţii tuturor în faţa legii şi evitând orice critică 

la adresa minorităţilor prin intermediul legilor extraordinare 

care să le protejeze, se va reuşi reprimarea maselor. 

Politicienii acelor vremuri au dat dreptate lui Kalergi, puterile 

occidentale se încredinţau planului său, iar băncile, mass-

media şi serviciile secrete americane au finanţat aceste 

proiecte. Şefii politicii europene ştiu bine că el este autorul 

acestei Europe care se dictează de la Bruxelless. Kalergi, 

necunoscut opiniei publice, pentru istorici şi printre deputaţi 

este considerat tatăl tratatului de la Maastricht şi al 

multiculturalismului. 

Noutatea planului său nu este aceea de a accepta genocidul ca 

mijloc pentru atingerea puterii, ci de a pretinde crearea unor 

ființe subumane, iar mulţumită caracteristicilor negative ale 

acestora ca incapacitatea sau instabilitatea, să se garanteze 

toleranţa şi 

acceptarea «rasei 

nobile».” [3] 

De la Kalergi înainte 

Deşi nicio carte de 

istorie nu vorbeşte 

despre Kalergi, ideile 

sale au rămas principalele surse de inspiraţie ale actualei Uniuni 

Europene. Convingerea că popoarele Europei trebuie 

amestecate cu negri şi asiatici pentru a le distruge identitatea şi 

pentru a crea o singură rasă metisă se află la baza tuturor 

politicilor comunitare adresate integrării şi apărării 

minorităţilor. Nu este vorba de principii umanitare, ci de 
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directive emise cu o determinare nemiloasă pentru realizarea 

celui mai mare genocid din istorie. 

În onoarea lui Kalergi a fost constituit premiul european 

Coudenhove-Kalergi, care la fiecare doi ani se acordă 

„europeniştilor” care au ieşit în evidenţă prin punerea în 

practică a planului criminal Kalergi. Printre aceştia găsim şi 

nume de calibru, cum sunt Angela Merkel (cancelarul 

Germaniei) sau Herman Van Rompuy (primul președinte 

permanent al Consiliului Europei). 

Incitarea la acest genocid se găseşte şi la baza invitaţiilor 

constante ale ONU de a găzdui milioanele de imigranţi pentru a 

compensa natalitatea scăzută din țările europene. Conform 

raportului difuzat la începutul noului mileniu (în ianuarie 2000), 

de departamentul „Population division” al Naţiunilor Unite, 

raport intitulat: Emigrări de schimb: o soluţie pentru populaţiile 

în declin şi îmbătrânite, Europa ar avea nevoie până în 2025 de 

159 de milioane de imigraţi. Apare un enorm dubiu: cum e 

posibilă o estimare atât deprecisă dacă imigrarea nu este un plan 

stabilit în jurul mesei?! Ceea ce rămâne sigur este că natalitatea 

scăzută ar putea fi uşor inversată prin măsuri potrivite care să 

susţină familiile. La fel de sigur este că patrimoniul genetic 

european nu se poate proteja prin introducerea unui patrimoniu 

genetic diferit, ci în felul acesta doar se accelerează dispariţia 

lui. Singurul scop al acestor măsuri e cel de a denatura complet 

popoarele, transformându-le într-o masă de indivizi fără nicio 

coeziune etnică, istorică şi culturală. 

Pe scurt, teza Planului Kalergi a constituit şi constituie şi astăzi 

fundamentul politicilor oficiale ale guvernelor menite să 

promoveze genocidul popoarelor europene prin imigrarea în 

masă. 

G. Brock Chisholm, fostul director al Organizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii (OMS), demonstrează că a învăţat bine lecţia lui 

Kalergi când afirmă: „Ceea ce oriunde în lume trebuie să se 

aplice este limitarea naşterilor şi căsătoriile mixte, şi asta cu 

scopul de a crea o singură rasă într-o lume unică ce depinde de 

o autoritate centrală.” [4] 

Concluzie 

Dacă privim în jur, planul Kalergi pare că s-a realizat în 

întregime. Suntem martorii deprecierii Europei. Axioma „Noii 

Civilizaţii”, susţinută de promotorii mentalităţii multiculturale, 

e adeziunea la amestecul etnic forţat. Europenii sunt naufragiaţi 

în amestecul 

rasial, scufundaţi 

în valurile de 

imigraţi afro-

asiatici. Plaga 

căsătoriilor 

mixte produce în 

fiecare an mii de 

noi indivizi de 

rasă mixtă: 

„copiii lui Kalergi”. Sub dubla presiune a ignoranţei şi a 

tâmpeniei așa-zisului umanitarism promovat prin intermediul 

mijloacelor de comunicare în masă, europenilor li s-a impus 

negarea propriilor origini, uitând astfel de propria identitate 

etnică. 

Susţinătorii globalizării se străduiesc prin toate mijloacele să ne 

convingă că a renunţa la identitatea noastră etnică e un act 

progresist şi umanitar, că păstrarea diferitelor rase este ceva 

greşit, dar doar pentru că vor ca noi să devenim nişte simpli 

consumatori orbi. Mai mult ca oricând este necesar să 

reacţionăm la minciunile sistemului şi să ne opunem unei 

uniformizări forțate. Nu avem altă alegere, alternativa este 

sinuciderea etnică. 

NOTE  

[1] Printre urmaşii din prima clipă sunt şi politicienii cehi Masarik şi Benes, la 

fel ca şi bancherul Max Warburg care a pus la dispoziţia lui Kalergi primii bani 

pentru proiect, 60.000 de mărci. Cancelarul austriac Monsignor Ignaz Seipel şi 

următorulpreşedinte austriac Karl Renner şi-au asumat responsabilitatea de a 

conduce mişcarea Paneuropeană. Kalergi însuşi anunţă faptul că alţi politicieni 

francezi aprobau mişcarea sa pentru a reprima recuperarea Germaniei. Astfel, 

prim ministrul francez Edouard Herriot şi guvernul său, ca şi liderii britanici din 

toate sectoarele politice şi redactorul şef de la Times, Noel Baker, au căzut în 

mrejele acestui conspirator. În final a reuşit să îl atragă pe însuşi Winston 

Churchill. În acelaşi an, cel care mai târziu urma să fie autorul genocidului ceh a 

300.000 de sudeţi germani, Edvard Benes, a fost numit preşedinte onorific. Până 
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în acest moment el ignorase complet existenţa lui Kalergi, dar negocia cu 

Mussolini pentru restrângerea dreptului autodeterminării austriecilor pentru a 

favoriza mai mult popoarele victorioase, dar a eşuat. 

În infinita listă de politicieni ai secolului XX, de menţionat în mod special sunt 

Konrad Adenauer, fostul ministru al justiţiei spaniol, Rios şi John Foster Dulles 

(EEUU). Fără să respecte fundamentul democraţiei şi cu ajutorul ziarului New 

York Times şi al New York Herald Tribune, Kalergi a prezentat Congresului 

American planul său. Dispreţul pe care îl avea faţă de guvernul popular l-a 

exprimat într-o frază din 1966, în care aminteşte activitatea sa de după război: 

„Următorii cinci ani ai mişcării Paneuropene au fost dedicaţi mai ales acestui 

obiectiv: prin mobilizarea parlamentelor se forţau guvernele să construiască 

Pan-Europa”. Ajutat de Robert Schuman, ministrul de externe francez, Kalergi 

reuşeşte să scoată de sub controlul Germaniei propria producţie de oţel, fier şi 

cărbune şi să le transfere suveranităţii supranaţionale, adică antidemocratice. 

Apar alte nume: De Gasperi, trădătorul autodeterminării tirolezilor de sud şi 

Spaak, liderul socialist belgian. Kalergi pretinde că vrea să stabilească pacea 

între poporul german şi cel francez prin urmaşii lui Clemenceau, cei care au 

creat planul criminal de la Versailles. 

În anii ’20 alege culoarea albastră pentru steagul Uniunii Europene. 

Rolul de conducere al lui Kalergi în construirea Europei multiculturale şi în 

restricţionarea puterii executive a parlamentelor şi guvernelor e evident şi în 

zilele noastre şi este demonstrat prin conferirea premiului „Coudenhove 

Kalergi” de către cancelarul Helmut Kohl ca şi mulţumire pentru urmarea 

planului, ca şi jertfă şi adorare a puterii personajului din partea masonului şi 

politicianului european, prim ministru al Luxemburgului, Junker. 

În 1928 s-au adăugat celebri politicieni şi masoni francezi: Leon Blum (mai 

târziu prim ministru), Aristide Briand, E.M. Herriot, Loucheur. Printre asociaţii 

săi se întâlneau şi alte nume, ca scriitorul Thomas Mann şi fiul Kaiserului, Otto 

von Absburg. Printre promotorii planului Kalergi, dincolo de cei deja 

menţionaţi, se întâlnesc şi Churchill, CIA, loja masonică B’nai B’rith,New York 

Times şi toată mass-media americană. 

Kalergi a fost primul căruia i s-a oferit premiul Carlomagno în localitatea 

Aachen; iar când l-a primit Adenauer, Kalergi era prezent. În 1966 păstrează 

contactele cu cei mai importanţi colaboratori.Toţi cei care au primit acest 

premiu fac parte din cercul de prieteni ai lui Kalergi şi sunt masoni, sau se 

străduiesc să reprezinte interesele SUA în Germania. În anul 1948 Kalergi 

reuşeşte să convertească „Congresul europarlamentarilor” din Interlaken într-un 

instrument prin care să oblige guvernele să îşi întoarcă atenţia spre „chestiunea 

europeană”, adică să îi realizeze propriul plan. Tocmai atunci se formează 

Consiliul European, iar la conducerea delegaţiei germane îl găsim pe Konrad 

Adenauer sprijinit de CIA. (Gerd Honsik, „Planul Kalergi”) 

 

[2] Kalergi, „Praktischer Idealismus” 

[3] Honsik, cit. 

[4] „USA Magazine” 12 august 1955 
Surse: art 31.ro/planul-kalergi-genocidul-popoarelor-europene/; expunere.com/planul-

kalergi-genocidul-popoarelor-europene ;http://identità.com/blog/2012/12/11/il-piano-

kalergi-il-genocidio-dei-popoli-europei/ 

 

Noi dovezi incontestabile care arată că 

reprimarea acerbă a mișcării Falun Gong 

a fost trasformată în China într-o afacere 

extrem de profitabilă 

  

                                                 Ileana DAMIAN - Bucureşti 

          De peste 15 ani, în China, zeci de mii de prizonieri de 

conştiinţă, majoritatea închiși pentru că sunt membri sau 

simpatizanți Falun Gong sau au convingeri politice diferite 

de comunism, devin surse de organe în marea afacere 

sângeroasă a traficului de organe guvernată de statul 

chinez. 

Mișcarea Tuidang – 200 de milioane de chinezi au 

demisionat din partid 

ișcarea Tuidang – în traducere din limba chineză, 

„demisionează din partid” – a început în anul 

2004 ca urmare a publicării de către ziarul The 

Epoch Times, în America, a unei serii editoriale intitulată 

„Nouă comentarii despre Partidul Comunist Chinez”. Mișcarea 

Tuidang a căpătat rapid amploare, până în anul 2014 

înregistrându-se peste 185 de milioane de retrageri din partid, 

iar la începutul anului 2015, numărul chinezilor, din toate 

categoriile sociale, care au demisionat din Partidul Comunist 

Chinez și din filialele sale, Liga Tineretului și a Pionierilor, se 

ridicase la peste 200 de milioane. 

Cele nouă comentarii publicate în The Epoch Times, pe atunci 

un ziar în limba chineză, conțineau informații necenzurate 

despre abuzurile comise de Partidul Comunist împotriva 

cetățenilor chinezi. Fondatorii mișcării, împreună cu alți 

voluntari, practicanți Falun Gong continuă să dezvăluie 

atrocitățile săvârșite de statul chinez. Ei luptă pentru libertate, 

iar mișcarea adună tot mai mulți adepți. 

M 
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Voluntarii acestui curent transmit mesaje poporului chinez prin 

toate mijloacele pe care le au la dispoziţie, atât prin viu grai, cât 

şi comunicând din afara ţării. Ei urmăresc să prezinte cât mai 

multor cetăţeni adevărul despre Partidul Comunist şi acţiunile 

săvârşite împotriva mişcării Falun Gong. Ei efectuează zeci de 

mii de apeluri şi trimit tot atâtea mesaje text oamenilor spre 

informare, în special politicienilor sau persoanelor cu funcţii 

importante în societate. 

Acțiunile lor sunt foarte deranjante pentru puterea de la Beijing. 

În anul 2014, documente oficiale secrete ale Biroului 610 

(organizația oficială care s-a ocupat încă de la început cu 

exterminarea practicanților Falun Gong, iniţiată de liderul 

Partidului Comunist de la acea vreme, Jiang Zemin), datate din 

anul 2013, care au fost trimise la televiziunea New Tang 

Dynasty (NTD), reflectă preocuparea Biroului 610 față de 

eșecul îndeplinirii ordinelor lui Jiang Zemin. 

Raportul arată îngrijorarea față de datele statistice adunate de 

autorități: 20 de milioane de mesaje text cuprinzând materiale 

Falun Gong au fost trimise în intervalul ianuarie-aprilie 2013 

(de 3,7 ori mai multe decât cele detectate în 2012). De 

asemenea, a fost creat un blog ce conținea articole despre Falun 

Gong, care a avut peste 110.000 de vizualizări înainte de a fi 

desființat. 

Alte temeri precizate în raport aveau legătură cu eforturile 

depuse de practicanții mișcării de a solicita oamenilor să 

abandoneze Partidul Comunist, dezvăluindu-le adevărul. 

Raportul Biroului 610 mai arăta că în decursul a şase luni, până 

în aprilie 2013, au fost efectuate peste 7.200.000 de apeluri din 

străinătate în spaţiul Chinei prin care li se prezenta cetăţenilor 

adevărul despre represiunile exercitate de Partidul Comunist 

împotriva Falun Gong şi li se solicita să se retragă din Partid 

pentru a-i slăbi astfel puterea. 

Pentru a avea o viziune clară asupra situației, trebuie să 

înțelegem că populația chineză nu are acces la aceste informații 

în cadrul știrilor din televiziune, radio sau internet. Libertatea 

cuvântului este strict limitată. 

Marele firewall chinezesc 

Începând din luna noiembrie 2003, populaţia chineză este 

supusă unui program de cenzură şi supraveghere draconice. 

Acest proiect de tip Big Brother, care poartă denumirea 

Proiectul Scutul de Aur, deţine o bază de date gigantică – 

colectează date de recunoaştere facială şi vocală, înregistrează 

apelurile telefonice, contorizează tranzacţiile bancare şi a smart 

cardurilor etc. De asemenea, programele de televiziune au 

caracter închis, iar navigarea pe internet este strict limitată. 

Sute de milioane de chinezi trăiesc, aşadar, complet izolaţi de 

restul lumii. Sigur că, la realizarea acestui uriaş program de 

supraveghere şi control au contribuit din plin şi firme de IT 

occidentale, precum CISCO şi Nortel. Aplicaţiile de cenzură la 

motoarele de căutare precum Google sau a site-urilor de 

navigare Mozilla etc. funcţionează cu aprobarea acestora… 

Prin dezvăluirile constante, curajoase ale adepților Falun Gong 

tot mai mulți oameni din China află adevărul despre crimele 

Partidului Comunist. Astfel, putem să înţelegem că mişcarea de 

retragere din partid, Tuidang, prin perseverenţa şi curajul cu 

care acţionează de mai bine de 10 ani, a ajuns la un succes 

important, prin cele peste 200 de milioane de cazuri câştigate. 

 China a promis din nou că va renunţa la recoltarea de 

organe de la 

prizonieri 

Liderul chinez 

Xi Jinping a 

promis, în 

decembrie 

2014, că 

începând de la 

1 ianuarie 2015, 

recoltarea de 

organe de la prizonieri va fi stopată. Totuşi, această promisiune 

este greu de crezut că va fi respectată. Statul chinez a mai făcut 

un anunț asemănător în anul 2007, pentru a onora Jocurile 

Olimpice la Beijing de anul următor, însă practicile criminale de 

recoltare a organelor au continuat. 
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Deşi în prezent conducerea chineză vorbeşte despre planul de a 

pune capăt acestor orori, până în momentul de faţă nu a făcut 

ceva concret în acest sens.  

Potrivit grupului umanitar global „Doctori împotriva recoltării 

forțate de organe” (DAFOH), nu există niciun indiciu în 

contextul actual al Chinei că această promisiune va fi 

îndeplinită. „Anunţul guvernului chinez este deosebit de dificil 

de acceptat datorită logisticii de donare a organelor în China. 

Cu o rată medie de donare voluntară de doar 0,6 la un milion, 

China nu se află în poziţia de a satisface cererea de organe. 

Chiar pretinşii 1.500 de voluntari din acest an nu sunt suficienţi 

pentru a furniza organe pentru cele 10.000 de transplanturi. Şi 

practicile de donare de organe sunt tulburi: Crucea Roşie din 

China – care nu este afiliată Crucii Roşii Internaţionale – 

mobilizează donatorii de organe plătind 100.000 RMB (16.000 

dolari), o practică care încalcă 3 din cele 11 principii 

directoare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). În 

2013, unul dintre coordonatorii programului de donare de 

organe din China a ameninţat că-i va decupla aparatul de 

respirat unui pacient aflat în stare critică în cazul în care 

familia sa ar fi refuzat să-i doneze organele dacă ar fi murit. 

(…) Ei au redefinit candidaţii la moarte ca cetăţeni care au 

dreptul de a-şi «dona voluntar» organele, însă, acest lucru este 

o încălcare a normelor etice internaţionale pentru transplantul 

de organe, deoarece prizonierii sunt privaţi de libertate şi sunt 

constrânşi şi, prin urmare, sunt incapabili să îşi dea 

consimţământul liber, voluntar”,  precizează DAFOH. 

Amnesty Internațional a cerut în mod repetat încetarea săvârșirii 

acestor abuzuri de către autoritățile chineze. În decembrie 2013, 

Parlamentul European a condamnat în mod direct recoltarea de 

organe pe viu a prizonierilor, săvârșită de autoritățile chineze. 

Canada a admis, de asemenea, în martie 2014, că prizonierilor 

Falun Gong li se recoltează organe, fără consimţământ. 

Consiliul Europei a anunţat că, la sfârşitul lunii martie 2015, 

paisprezece ţări europene au participat în Spania, la prima 

Convenţie Internaţională pentru Prevenirea şi Combaterea 

traficului de Organe Umane care generează anual profituri de 

peste un miliard de euro. Convenţia a fost adoptată în 9 iulie 

2014 de către Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei. 

Scopul convenţiei este de a stabili ca fiind infracţiune 

prelevarea ilicită a organelor umane de la donatori în viaţă sau 

decedaţi: 

a) dacă este realizată fără acordul liber, informat şi special al 

donatorului, iar dacă donatorul este decedat, conform legislaţiei 

specifice ţării;  

b) dacă în schimbul prelevării de organe, donatorul sau o terţă 

persoană ar obţine un profit/avantaj. 

Falun Gong, probabil cea mai suprimată mișcare spirituală 

din ultimele decenii 

Falun Gong, sau Falun Dafa este o mișcare spirituală cu 

rădăcini în filosofia budistă și taoistă, bazată pe un sistem de 

credințe și tehnici care au rolul de a-i conferi practicantului 

sănătate și armonie interioară. Mișcarea a fost fondată în anul 

1992, în China, de către Li Hongzhi și promovează adevărul, 

compasiunea și toleranța. 

Guvernul chinez s-a împotrivit vehement acestei practici 

spirituale care în anii ’90 avea peste 100 de milioane de 

membri. Deoarece popularitatea mișcării era în continuă 

creștere, liderul Partidului Comunist la acea vreme, Jiang Zemin 

a inițiat în iulie 1999 o campanie foarte violentă de eradicare a 

Falun Dafa și a susținătorilor acestei mișcări. Milioane de 

practicanți au fost închiși în lagăre de muncă, în lagăre de 

tortură și în închisori (așa-zis „negre”). 

Un an mai târziu, în anul 2000, vânzarea de organe umane în 

China a crescut exponențial. S-au creat numeroase spitale, 

centre de recoltare și de transplant de organe. Zeci de site-uri 

garantau obținerea de organe vitale comandate online în doar o 

săptămână, în condițiile în care, în țările dezvoltate, timpul de 

așteptare se număra adesea, în ani. 

Creşterea explozivă de organe umane disponibile pentru 

transplant s-a petrecut în profida faptului că, pe atunci, China nu 

avea un sistem de donare voluntară a organelor. Cu alte cuvinte, 

nu exista un cadru legal pentru ca un cetăţean să aibă 

posibilitatea să îşi doneze voluntar trupul după moarte. În aceste 
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condiţii, deşi numărul condamnărilor la moarte al prizonierilor 

scădea de la un an la altul, numărul transplanturilor de organe 

creştea exponenţial, numărul condamnărilor neacoperind 

numărul fabulos al transplanturilor. 

Chiar dacă s-a promovat intens acţiunea donării voluntare de 

organe, din motive culturale, chinezii nu sunt deschiși ideii de 

a-și dona organele după moarte. Spre exemplu, într-un program 

pilot de donare voluntară în anul 2011 s-au înregistrat numai 37 

de voluntari în toată China. (!) 

Să nu ne amăgim, Vestul colaborează tacit cu Partidul 

Comunist Chinez în săvârșirea acestor crime odioase 

La sfârșitul anului 2014, la Belgrad a avut loc cea de-a treia 

reuniune a conducătorilor guvernelor Europei Centrale și de Est 

și a Chinei, reprezentată de prim ministrul republicii Populare 

Chineze, Li Keqiang. Cu ocazia acestei reuniuni, reprezentanții 

Falun Gong din peste 15 țări au cerut liderilor guvernelor să 

adauge încă o temă pe lista de discuții, și anume cea a 

persecuției ilegale a practicanților Falun Gong în China, din 

cauza convingerilor lor spirituale. 

A fost anunțat un miting și mii de practicanți şi simpatizanţi 

Falun Gong au călătorit la Belgrad pentru a participa la această 

pașnică întâlnire de protest față de abuzurile și torturile la care 

sunt supuși practicanții chinezi. 

Cu două zile înaintea începerii summit-ului, poliția sârbă a 

interzis orice fel de manifestație legată de eveniment, fără a 

oferi vreo explicație. A fost declanșat un raid nemaiîntâlnit de 

identificare a turiștilor străini, practicanți Falun Gong. Acestia 

au fost arestați, deportați sau amenințați. Mulți turişti au fost 

opriţi la graniţa cu Serbia şi ameninţaţi că li se va întocmi dosar 

penal în cazul în care întră în ţară. În alte cazuri, unii turişti au 

fost ridicați din locurile în care erau cazaţi și duși la secțiile de 

poliție fiind reținuți pentru câteva zile. Alții au fost urcați în tren 

şi trimişi afară din țară. Toate acestea au fost organizate de 

guvernul sârb împotriva unor cetățeni europeni, la cererea 

evidentă a guvernului chinez de a stopa un eventual protest care 

ar fi adus la lumină multe abuzuri. 

Parlamentul European a acuzat arestările ilegale din Serbia de la 

sfârşitul anului 2014, anunţând monitorizarea situaţiei. 

Un alt exemplu, al unui caz asemănător, mult mai mediatizat, a 

avut loc în iunie 2002, în Islanda, în timpul vizitei liderului 

comunist de la acea vreme, Jiang Zemin. Practicanților Falun 

Gong care figurau pe listele negre ale guvernului chinez li s-a 

interzis să viziteze Islanda în acea perioadă, iar cei care au 

reușit să ajungă pe insulă au fost arestați fără explicații. Toate 

acestea pentru a stopa un miting de protest al practicanților 

Falun Gong. În urma mediatizării intense a acestui caz, 

ministrul de externe al Islandei și-a cerut scuze public. 

Huang Jiefu, Ministru al Sănătăţii între anii 2001-2013 şi 

totodată directorul Comitetului de Donare şi Transplant de 

Organe din China, a admis în 2011, într-o lucrare scrisă în 

jurnalul ştiinţific The Lancet, că prizonierii sunt principala sursă 

a organelor pentru transplant. În acelaşi articol, Huang afirmă că 

aproape 60% din organele transplantate provin de la prizonieri 

executaţi. Prizonierii sunt, conform legislaţiei, „liberi” să aleagă 

dacă doresc sau nu să îşi doneze organele. Se pare că 

penitenciarele şi faimoasele lagăre chineze reuşesc cu succes să 

trezească în conştiinţele prizonierilor sentimente altruiste, 

pentru că toţi aleg să îşi doneze diferite organe, inclusiv organe 

vitale precum inima, chiar dacă acest lucru le generează 

automat moartea. 

În legislaţia Chinei cu privire la donarea de organe, nu există 

termenul de „moarte cerebrală”. Cu toate acestea, în mod 

convenabil, peste 65% dintre prizonierii donatori suferă de 

„moarte cerebrală” în actele medicale, organele lor fiind aşadar 

întregi şi funcţionale. 

Controversata expoziţie „Body: The Exhibition” s-a 

aprovizionat din China 

Sistemul scheletic, muscular, sistemul urinar sau reproducător, 

poziţionarea organelor în trup sau a creierului în cap, foetusul 

din pântecul mamei… toate acestea sunt prezentate în cadrul 

expoziţiei umane „Body: The Exhibition”. 

Compania deţinătoare a expoziţiei, Premier Exhibitions 

Incorpored, a înregistrat un profit de zeci de milioane de dolari 
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numai prin expunerea a peste 1000 de trupuri sau organe umane 

în mall-uri, muzee, cazinouri sau hoteluri de lux din întreaga 

lume. 

În mod inevitabil însă, au apărut întrebările: de unde provin 

aceste trupuri? Cine au fost aceşti oameni care au murit în 

floarea vârstei şi mai ales, cum au murit ei? 

În anul 2007, o echipă de jurnalişti de la Abc News a investigat 

cazul unei familii din SUA care a comandat pe internet din 

China o masă de lemn şi a primit în pachet, pe lângă masa 

respectivă, şi un cap de om. S-a descoperit astfel un adevărat 

trafic de părţi umane din China spre o firmă numită Corcoran 

Laboratories, Inc. În acte, aceste părţi umane figurau ca 

„modele din plastic, cu rol educațional”. 

Corcoran Laboratories, Inc. este laboratorul în care s-au 

procesat trupurile umane pentru expoziţiile companiei Premier 

Exhibitions. Laboratorul vindea şi online părţi umane, la acea 

vreme. Adâncind și mai mult această investigaţie, jurnaliştii au 

descoperit sursa exactă de provenienţă a trupurilor umane. 

Într-un interviu acordat jurnalistului Brian Ross în cadrul 

emisiunii 20/20, de la Abc News, directorul companiei Premier 

Exhibitions, Arnie Geller, a dezvăluit că a primit trupurile 

umane pe care le expune în cadrul expoziţiei „Body: The 

Exhibition” de la Laboratoarele de Plastinaţie ale Universităţii 

Medicale Dalian din China, şi că toate trupurile expuse provin 

de la oameni care au murit din cauze naturale. Conform 

declaraţiilor sale, trupurile celor decedaţi nu au fost revendicate 

de rude în intervalul de timp stabilit de lege şi de aceea, poliţia 

chineză a donat trupurile respective Universităţii Dalian spre 

cercetare ştiinţifică, iar Universitatea la rândul ei a trimis 

trupurile companiei Premier Exhibitions. El a insistat că a 

vizitat personal acele laboratoare din cadrul Universităţii 

Dalian. 

  

  

Arnie Geller, fostul director al companiei Premier Exhibitions 

Învestigatorii 20/20 au mers în China şi au descoperit 

„faimosul” laborator la care făcea referire directorul Premier 

Exhibitions. Departe de a fi un laborator, jurnaliştii au filmat cu 

camera ascunsă o hală (la periferia oraşului) în care se 

ciopârţeau atât trupuri umane cât şi animale, care apoi erau 

tratate chimic şi pregătite spre a fi trimise în lume. 

Un bărbat care a dorit să rămână anonim şi care lucra în această 

afacere a dezvăluit, însă, adevărul despre munca sa. El le-a 

arătat jurnaliştilor actele pe care le folosea în serviciul său 

atunci când vindea trupurile umane, pe care le găsea în raidurile 

de noapte, universităţilor şi câteodată unor firme private. 

Bărbatul, care era un colector de cadavre, le-a arătat jurnaliştilor 

pozele făcute de el cu patru ani în urmă unor prizonieri 

executaţi în alt oraş, ale căror trupuri erau de vânzare la preţul 

de 200 de dolari fiecare. 

În urma acestor dezvăluiri realizate de jurnaliştii de la Abc 

News, Premier Exhibitions Inc. a fost obligată de reprezentanţii 

drepturilor omului din SUA să precizeze pe site-ul oficial 

următorul anunţ: „Biroul Poliţiei Chineze poate primi cadavre 

umane care provin din închisorile din China. Premier nu poate 

verifica independent dacă părţile umane pe care le vedeţi aparţin 

sau nu persoanelor care au fost încarcerate în închisorile 

chineze. (…) Premier nu poate verifica independent dacă părţile 

sau trupurile umane au aparţinut unor oameni executaţi în 

închisorile chineze.” 

Reacţiile grăitoare ale directorului companiei Premier 

Exhibitions când este confruntat cu imaginile reale a ceea ce el 

numea „Laboratoarele Universităţii Dalian” pot fi 

urmărite aici şiaici. 
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Cel care a inventat metoda de prezervare a ţesuturilor biologice 

prin procesul numit „plastinare” este dr. Gunther von Hagens. 

Hagens, care la rândul său a avut profituri uriaşe de pe urma 

acestei invenţii, a declarat că, la un moment dat, a primit nişte 

trupuri umane comandate din China, care aveau urme evidente 

că au fost executate, pe care le-a cremat imediat. Trebuie 

menţionat că, până să atingă succesul, Hagens a lucrat şi 

experimentat ani de zile pe trupuri procurate de la un spital din 

China, având chiar un contract cu spitalul respectiv. 

  

Dr. Gunther von Hagens alături de una din „capodoperele 

sale”  

Mai multe cercetări scot la iveală crimele îngrozitoare ale 

statului chinez împotriva deţinuţilor 

Persecuțiile la care sunt supuși prizonierii de conștiință – 

deținuți politic, militanți pentru drepturi civile și în special 

practicanții Falun Gong –, crimele odioase și traficul de organe 

din China se petrec cu aprobarea guvernului, iar acest fapt este 

cunoscut de mulţi ani, în toată lumea. 

Avocatul de origine canadiană David Matas, specializat în 

drepturile omului, împreună cu David Kilgour, fost secretar de 

stat al Canadei pentru regiunea Asia-Pacific, ambii nominalizați 

la Premiul Nobel pentru Pace în anul 2010, au realizat o 

cercetare amănunțită asupra situației din China. 

Studiul celor doi, „Bloody Harvest: The killing of Falun Gong 

for their organs” („Recoltarea sângeroasă: Uciderea 

practicanților Falun Gong pentru organele lor”), nu s-a 

focalizat numai asupra persecuțiilor membrilor Falun Gong, ci 

și asupra cazurilor persoanelor dispărute, a celor care erau 

găsite moarte pe stradă având organe lipsă ș.a.m.d. Ei au 

discutat cu pacienți străini care au primit un transplant de ficat 

sau de rinichi în China și chiar au intervievat foști complici în 

recoltarea de organe. Pretinzând a fi rude sau chiar potențiali 

primitori de organe, cei doi au obținut dovezi indubitabile 

privind traficul de organe și crimele „la comandă”, pentru 

profit, care au loc în Republica Chineză. 

Conform Raportului Kilgour-Matas lansat în anul 2006, 

„proveniența a 41.500 de trasplanturi între anii 2000-2005 este 

inexplicabilă (…) și credem cu tărie că numărul acestor cazuri 

crește în fiecare an, în special pe seama practicanților Falun 

Gong”. 

În anul 2009, Kilgour și Matas au publicat o versiune 

actualizată a raportului și au călătorit în peste 50 de țări pentru a 

aduce la cunoștință oamenilor din întreaga lume această situație 

tragică. 

În anul 2012, un nou studiu, „Organ State: Abuzive Transplant 

in China” („Organele Statului: Transplantul abuziv din 

China”) a dezvăluit cercetările unor medici chirurgi, profesori 

și avocați, printre care și David Matas, care susțin că între anii 

2000-2008, aproximativ 65.000 de practicanți Falun Gong au 

fost omorâți pentru prelevarea de organe. 

Un alt exemplu grăitor al implicării statului chinez în 

traficul de organe 

Mulți investigatori care au 

reușit să se infiltreze în 

această mafie au descoperit 

acelaşi lucru: că sursa de 

organe umane obţinute de 

spitale, încă din anul 2000, 

provine de la practicanții 

Falun Gong persecutați. 

În cadrul unei cercetări făcute de Organizația Mondială pentru 

Investigarea Persecuției împotriva Falun Gong, purtătorul de 

cuvânt Wang Zhiyuan prezintă o înregistrare telefonică dintre 

un reprezentant al organizaţiei şi fostul ministru al sănătății din 
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cadrul Departamentului General de Logistică al Armatei 

Populare de Eliberare Chineze, Bai Shizhong. 

În cadrul acestei convorbiri, Bai a făcut mai multe afirmații 

despre persecuțiile împotriva practicanților Falun Gong, 

confirmând astfel crimele odioase care se petrec de ani de zile. 

În această conversație capcană înregistrată de grupul de 

investigație al organizației, interlocutorul lui Bai Shizhong a 

pretins a fi un oficial de rang înalt, folosindu-se de informațiile 

scurse din interior pentru a-și confirma pretinsa identitate. 

Ulterior, Wang a cerut, în numele Organizației Mondiale pentru 

Investigarea Persecuției împotriva Falun Gong pe care o 

reprezintă, un ordin judecătoresc de emitere a listelor apelurilor 

telefonice din cadrul biroului domnului Bai Shizhong pentru a 

demonstra autenticitatea convorbirilor telefonice înregistrate de 

organizaţie. O astfel de confirmare ar fi avut o mare însemnătate 

în lupta împotriva persecuției milioanelor de oameni nevinovați, 

însă cererea sa nu a avut succes. 

Interesant este și că nici Bai Shizhong și nici alți reprezentanți 

politici nu au spus vreun cuvânt în legătură cu aceste acuzații. 

Un medic care s-a ocupat cu prelevarea de organe de la 

prizonieri şi-a recunoscut faptele 

În anul 2006, un doctor chinez din Shenyang, sub protecția 

anonimatului, a dezvăluit că recoltarea forțată de organe în 

China este organizată de stat cu ajutorul armatei. Medicul, 

refugiat împreună cu soția sa, a fost primul care a expus 

fenomenul de prelevare de organe de la persoane în viață. De 

exemplu, între anii 2001-2003, chirurgul a dezvăluit că a 

prelevat corneea de la aproximativ 2000 de practicanți Falun 

Gong. Organele interne le erau de asemenea prelevate, după 

care trupurile lor erau cremate. Doctorul a confirmat existența a 

cel puțin 36 de lagăre de concentrare pe teritoriul Chinez. 

Numărul transplanturilor cu care se laudă spitalele chineze 

confirmă existenţa unui amplu trafic de organe umane 

Organizația Mondială pentru Investigația Persecuției împotriva 

Falun Gong a dezvăluit o serie de cercetări medicale, 

documente și date publicate pe website-urile spitalelor chineze 

în 2014. 

Potrivit raportului organizației, care expune doar vârful acestei 

rețele mafiote de trafic de organe, în peste 800 de spitale din 

China au avut loc 160.000 de transplanturi de organe. De 

exemplu, spitalul Changzhen din Shanghai a raportat efectuarea 

a 4230 de transplanturi de organe până la sfârșitul anului 2013. 

Între 2003 și 2006 spitalul a facilitat transplantul de ficat pentru 

120 de bolnavi de hepatită. 

Un alt spital din orașul Qinhuamgdao a efectuat de 28 de ori 

între șase și nouă transplanturi de ficat concomitent, până în 

anul 2007(!). Li Xiangtie, chirurg și director al Departamentului 

de Urologie din cadrul Spitalului General al Regiunii Militare 

Jinan, a stabilit un număr record de 16 transplanturi de rinichi în 

24 de ore. Desigur, spitalele implicate în recoltarea și 

transplantarea de organe făceau profituri uriașe. De exemplu, 

Spitalul Dapin a înregistrat o creștere a veniturilor de 25 de ori 

mai mare între anii 1999-2009. 

După publicarea acestui raport de către Organizația Mondială 

pentru Investigația Persecuției împotriva Falun Gong, toate site-

urile spitalelor din China aproape și-au înjumătățit numerele 

care figurau ca operații de transplant de organe reușite. 

Marea putere financiară a Chinei îi ispitește chiar și pe cei 

care se dedică cercetării pentru sănătate 

Occidentul este adânc implicat în profitabila afacere a traficului 

de organe umane din China. 

Într-un studiu în limba 

germană „Herz auf 

Bestellung” („Inimă la 

comandă”), autoarea 

Martina Keller arată cum 

companiile farmaceutice și 

doctorii din vest susțin transplanturile de organe din centrele 

chineze fără să pună întrebări. 

De exemplu, compania elvețiană Sandoz a aprovizionat 

constant China cu Cyclosporin A, medicament esențial pentru 
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tratarea pacienților care au suferit transplanturi. Atunci când 

compania Roche a inaugurat o fabrică din Shanghai (China), 

șeful Roche, Franz Humer a precizat că a decis să producă 

medicamentul Cellcept (medicament indicat pentru profilaxia 

rejecției de organ și pentru tratamentul rejecției refractare de 

organ) în China deoarece, spre deosebire de Japonia, China nu 

are „etici sau inhibiții culturale” împotriva transplantului de 

organe. 

Același raport arată că cel puțin nouă studii de cercetare făcute 

pe aproximativ 1.200 de cazuri de transplant au fost realizate de 

către companiile farmaceutice Wyeth și Pfizer din SUA, 

Novartis și Roche din Elveția, precum și Astellas din Japonia. 

În realizarea acestor studii, companiile au colaborat cu 20 de 

spitale din China. 

Conform declarațiilor făcute de Huang Jiefu (fost ministru al 

sănătății şi directorul Comitetului de Donare şi Transplant de 

organe din China) revistei Transplant Hepatic, „echipe întregi 

de transplant din Republica Populară Chineză” au beneficiat de 

formare în străinătate, el însuși fiind format în Australia. În 

urma scandalului iscat de afirmaţiile lui Huang, centrele 

medicale australiene au stabilit că orice medic de origine 

chineză, care dorește formare medicală în realizarea de 

transplanturi, trebuie să prezinte un certificat al spitalului la care 

lucrează, care garantează că nu va folosi organe de la prizonieri 

executaţi.  

 

 

Huang Jiefu, fost ministru al sănătății şi directorul Comitetului 

de Donare şi Transplant de organe din China 

O concluzie tragică 

Guvernele democratice se fac părtașe la atrocitățile săvârșite de 

regimul chinez împotriva prizonierilor închiși pe nedrept prin 

lipsa unor dispoziții clare, ferme pentru stoparea acestor practici 

inumane. Liderii noștri democratici acceptă această formă de 

exploatare umană pentru relaţia cu China și chiar mai mult, 

intervin împotriva practicanților Falun Gong care doresc să 

aducă la cunoștința opiniei publice acest masacru, devenind 

astfel complici la crime împotriva umanității. 

În această situaţie apare întrebarea firească: le putem acorda 

încrederea noastră acestor guverne aşa-zis democratice, 

acceptând legile de supraveghere pe care caută să ni le impună 

în numele securităţii, sau legile privind cardurile de sănătate 

etc.? Răspunsul la fel de firesc este nu! Complotul la scară 

internaţională între liderii statelor pentru putere şi bani este mai 

mult decât evident. 

Chiar dacă guvernele multor țări au acuzat practicile inumane 

ale regimului chinez împotriva practicanților Falun Gong de-a 

lungul timpului, au facut-o pentru o evidentă câștigare a 

simpatiei cetățenilor. Cu excepția unor ONG-uri internaționale, 

dar și a practicanților și simpatizanților Falun Gong nu a existat 

până acum vreun opozant real al regimului terorist chinez. 

Lupta continuă a unor ONG-uri activiste pentru respectarea 

drepturilor omului începe totuşi să dea roade. 

 

Filmul-concert malefic «Roger Waters The 

Wall» este prezentat astăzi în 2000 de 

cinematografe din întreaga lume 

 

Bogdan RADU - Bucureşti 

       Pe data de 29 septembrie 2015, a rulat o producție 

cinematografică ce a prezintat imagini din turneul The Wall 

Live ce au rulat în aproape 2000 de cinematografe din lume, 

iar 13 dintre acestea au fost în România.  

n Arad, Bacău, Baia Mare, Constanţa, Brăila, Cluj-Napoca, 

Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Târgu-Jiu, Târgu-Mureş, Timişoara şi 

Bucureşti sinistrul film Roger Waters The Wall a fost 

proiectat începând cu ora 20:00. 

Î 
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Roger Waters, fost membru al formației Pink Floyd, a afirmat: 

„Sper ca proiecţiile din întreaga lume să fie o bună ocazie 

pentru ca oamenii să-şi amintească de persoanele dragi 

dispărute şi de persoanele dragi altora care au dispărut. În cele 

din urmă, suntem toţi egali”.  

 

 

 

Producătorii filmului susțin că scopul lor este acela de a stârni 

emoții cât mai puternice în spectatori. Și, după cum se poate 

vedea în trailer și în fotografiile următoare, care prezintă 

imagini din concertele, din filmul și de pe coperțile 

albumului The Wall al trupei Pink Floyd, aceste emoții nu pot fi 

înălțătoare. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Concertul The Wall a fost prezentat pentru prima dată în 1979 

de formația Pink Floyd și transformat apoi în film în 1982. The 

Wall - o sinistră poveste a crimei, depresiei, alienării, violenței, 

emoțiilor reprimate, halucinațiilor – prezintă viața unui individ 

care înnebunește și care trăiește într-o societate bolnavă, 

controlată prin sistemul educațional, prin justiție și prin mass-

media.  

 

În multe dintre cântecele formației Pink Floyd au fost 

descoperite mesaje sataniste, unele evidente, altele subliminale. 

Pe coperțile mai multor albume apar simboluri oculte și 

sataniste.  

 

Și albumul The Wall conține mesaje subliminale sataniste, 

precum „Încetați să-L mai slăviți” din cântecul Stop. 

 

Între anii 2010 – 2013, turneul The Wall a avut loc din nou, iar 

la cele peste 200 de concerte au asistat peste 2.000.000 de 

persoane, generând încasări de 458,6 milioane de dolari. Roger 

Waters The Wall, cu o durată de 133 de minute, este o producție 

care prezintă imagini din aceste concerte. 
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Crasa şi adeseori nebănuita boală a 

prostiei are întotdeauna leac 

 

 

Prof. George BIANU - Bucureşti 

  

           Cu excepţia lui Dumnezeu Tatăl şi a marilor înţelepţi 

care au atins cele mai înalte culmi ale înţelepciunii, cu 

excepţia zeilor şi zeiţelor, nimeni şi nimic nu rezistă prostiei, 

stare ce prezintă chiar grade pe care le vom analiza aici. 

u toate că la prima vedere starea de prostie pare ceva 

banal, atunci când ne aplecăm asupra caracterizărilor 

pe care le-a primit, descoperim cu uimire că este chiar 

greu de definit. De aceea, unele dicţionare şi enciclopedii se 

feresc pur şi simplu să o descrie. Un exemplu sugestiv 

este Enciclopedia Britannica, publicată şi în limba română, 

unde veţi avea surpriza să constataţi că acest termen nu există. 

Celebrul dicţionar Larrousse defineşte prostia ca „lipsa 

inteligenţei, lipsa judecăţii; evidentă stare de stupiditate; 

exprimare lipsită de inteligenţă; acţiune nechibzuită, 

imprudentă sau condamnabilă.” 

Dicţionarul francez Robert o caracterizează drept „lipsa 

inteligenţei şi a judecăţii; cretinitate, idioţenie, imbecilitate, 

naivitate, stupiditate; acţiune, cuvinte sau ceva anume fără 

valoare sau fără importanţă; acţiune nesăbuită, imprudentă”. 

La rândul său, noul Dicţionar al limbii române defineşte prostia 

astfel: „Neştiinţă, ignoranţă, nepricepere; starea caracteristică 

a celui prost, nerozie, imbecilitate; faptă, vorbă prostească sau 

lipsită de seriozitate, de importanţă, neghiobie, nesăbuinţă”. 

Pentru expresia „în prostie” se oferă sinonimele „în neştire, 

fără măsură”. 

Enciclopedia de filosofie şi ştiinţe umane, care a apărut în limba 

română în 2004, se fereşte în mod ciudat să definească prostia. 

Dicţionarul de filosofie în limba franceză, publicat la 

editura Fayard, o caracterizează însă ca „lipsă a cunoaşterii; 

starea specifică a celui care se află în această situaţie.” Prostia 

nu este numai absenţă, ci este şi privare. Este absenţa 

cunoaşterii a ceea ce ar fi trebuit să fie ştiut. Potrivit filosofiei 

lui Platon, cea mai mare prostie este aceea care nu este 

conştientă de ea însăşi. Numai cel înţelept, cum ar fi, spre 

exemplu, Socrate „ştie că el nu ştie”. 

Acelaşi dicţionar francez oferă şi un al doilea sens: „În 

domeniul metafizic şi moral, prostia este starea sufletului 

îndepărtat de plenitudinea dumnezeiască. Prostia este totodată 

un sinonim al Răului.” Un al treilea sens este: „Lipsăradicală a 

inteligenţei, a culturii şi a puterii de judecată care îl face pe om 

să se asemene cu animalele. Această stare poate fi permanentă 

sau referitoare la un singur aspect şi nu la ansamblu. Acţiune, 

scop sau intenţie care să manifeste această stare de lipsă ce 

este caracteristică prostiei.” 

Dincolo însă de toate definiţiile din dicţionare, în viziunea celor 

înţelepţi, prostia reprezintă „absenţa înţelepciunii”. Ei spun că 

starea de înţelepciune presupune o dinamizare armonioasă, 

creatoare, profund benefică a inteligenţei, a intuiţiei şi a bunului 

simţ. 

Această definiţie este justă, deoarece ştim că există multe fiinţe 

umane inteligente, care, în anumite direcţii, dau dovadă de o 

evidentă prostie. Tocmai de aceea se şi zice în popor: „Prea 

multă minte strică”. 

În felul acesta, înţelepciunea milenară populară ne pune în 

gardă cu privire la oamenii care sunt doar inteligenţi, dar n-au 

reuşit încă să-şi trezească înţelepciunea inimii sau, altfel spus, 

bunul simţ şi intuiţia. Asemenea fiinţe umane, în mod evident 

inteligente în anumite direcţii, au per ansamblu o inteligenţă 

sterilă, speculativă. 

Cum apare? E un secret? 

Prostia este o stare distinctă, care implică în fiecare situaţie un 

proces de rezonanţă ocultă cu o anumită energie subtilă. Acest 

aspect subtil este TAMAS GUNA. 

Este practic imposibil ca o anumită fiinţă umană să fie 

caracterizată de prostie imensă, abisală, fără a avea în universul 

ei lăuntric fluidul subtil cunoscut sub numele de TAMAS 

GUNA. Acesta este unul dintre cele trei atribute de bază care 

alcătuiesc, în diferite proporţii, structurile în mod evident 

diferite ale oamenilor. Fluidul subtil TAMAS GUNA este intim 

corelat cu aspectele tenebroase, întunecate ale psihicului, cu 

ceea ce am putea numi rădăcinile cele mai obscure, şi 

caracterizează stările net inferioare care apar în universul fiinţei 

C 
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umane. El face să se ivească şi apoi menţine un văl foarte gros 

pe care îl reprezintă neînţelegerea, inerţia, precum şi prostia. 

Toate fiinţele umane, fără excepţie, în care este prezent din 

abundenţă şi chiar predomină fluidul subtil TAMAS GUNA 

sunt în mod implicit caracterizate de o stare pregnantă de 

prostie sau ignoranţă. 

GUNA-urile reprezintă trei tipuri distincte de fluide subtile – 

caracteristicile constitutive ale lui PRAKRITI, natura feminină 

ce reprezintă principiul pasiv, nediferenţiat al substanţei 

primordiale. PRAKRITI este unul dintre cei doi poli ai 

manifestării. Celălalt pol este PURUSHA sau spiritul 

dumnezeiesc atotputernic, etern. GUNA-urile au frecvenţe de 

vibraţie diferite, iar PRAKRITI actualizează această triplicitate 

sub influenţa ordonatoare a lui 

PURUSHA, spiritul suprem 

dumnezeiesc, şi dă naştere în felul 

acesta multiplelor determinări. 

Primul dintre cele trei fluide subtile 

distincte este SATTVA GUNA, care 

atunci când este prezent din abundenţă 

în microcosmosul fiinţei umane face să 

apară o stare de pace profundă, de 

detaşare, de linişte euforică şi de seninătate. SATTVA GUNA 

permite revelarea esenţei pure a fiinţei, respectiv a Sinelui 

suprem nemuritor ATMAN. Atunci când predomină SATTVA 

GUNA, omul va fi profund transformat lăuntric şi preponderent 

spiritual. 

Cel de-al doilea fluid constitutiv este RAJAS GUNA. Atunci 

când RAJAS GUNA predomină în universul său lăuntric, fiinţa 

umană e înclinată mereu către activităţi de tot felul şi aduce în 

microcosmosul ei o tentă pasională pregnantă. Cei în care 

RAJAS GUNA este prezent din abundenţă şi care nu au 

preocupări spirituale sunt caracterizaţi de o agitaţie neîncetată. 

Ei au o stare de impulsivitate, de expansiune, o înclinaţie clară 

către realizarea, adeseori impetuoasă, pripită a acţiunilor pentru 

care se hotărăsc adeseori brusc. 

Atunci când predomină în universul fiinţei umane, fluidul subtil 

TAMAS GUNA face să apară şi să persiste starea de lene, lipsa 

de interes, prostia, tendinţa de a avea un caracter schimbător, 

inconstant, fluctuant. În fiinţa umană respectivă se instalează o 

stare evidentă de opacitate, de inerţie. În plus, TAMAS GUNA 

predominantă aduce o stare de obscuritate abisală, care în multe 

cazuri o face pe fiinţa umană respectivă să reconsidere ulterior 

în fel şi chip experienţele pe care le-a avut, schimbându-le în 

mod halucinant, chiar aberant, semnificaţia şi valoarea. Fiinţa 

umană respectivă este literalmente subjugată de tirania 

patimilor care îi generează adesea convingerea prostească, în 

mod evident iluzorie, că acestea o domină în totalitate şi ea nu 

poate face nimic pentru a li se opune. 

Stăpâneşte jocul GUNA-urilor 

În cazul yoghinilor avansaţi care şi-au dinamizat foarte bine 

învelişul subtil supramental VIJNANAMAYA KOSHA, 

procesul de alchimizare lăuntrică şi sublimare al fluidelor 

subtile TAMAS GUNA sau RAJAS GUNA în SATTVA 

GUNA poate fi realizat aproape instantaneu. În această direcţie, 

întotdeauna pe un maestru îl face 

experienţa, punerea perseverentă 

în practică a metodelor de 

sublimare şi, în ultimă instanţă, un 

gram de practică valorează cât 

tone de teorie. De îndată de reuşim 

să sublimăm de câteva ori la rând 

fluidul subtil TAMAS GUNA, 

făcându-l să devină în felul acesta 

RAJAS GUNA sau SATTVA 

GUNA, dobândim experienţa şi 

maturitatea necesară, care ne conferă o mare încredere în noi 

înşine şi în faptul că este uşor să atingem şi să menţinem o stare 

de echilibru lăuntric. 

În cazul unei fiinţe umane care reuşeşte să-şi sublimeze masiv 

TAMAS GUNA, alchimizându-l în fluidul subtil SATTVA 

GUNA, vălul ignoranţei sau, altfel spus, starea de prostie începe 

să se estompeze, inteligenţa se trezeşte, apare un anumit 

dinamism lăuntric, inerţia şi tot ceea ce o făcea înainte să se 

simtă letargică, retractilă, inconstantă dispare treptat. În 

universul său lăuntric se transformă radical punctul 

predominant de vedere, ca prin farmec se ivesc orizonturi noi, 

sunt depăşite anumite limite care înainte păreau de nedepăşit. 

Starea ciudată de neputinţă, de letargie este înlocuită de o stare 

de entuziasm care trezeşte în microcosmosul fiinţei bucuria de a 

trăi. 

Pe măsură ce acumulăm experienţa şi maturitatea necesare 

pentru operarea lucidă, conştientă şi detaşată cu cele trei 

GUNA-uri, descoperim că obiectele lumii fenomenale, care 
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există în sânul lui PRAKRITI, sunt toate structurate, fără nicio 

excepţie, în jurul celor trei GUNA-uri din care sunt alcătuite. În 

cazul celor iniţiaţi, care practică plini de aspiraţie, luciditate şi 

perseverenţă HATHA YOGA, proporţiile celor trei GUNA-uri 

pot fi transformate în funcţie de necesităţi. 

În schimb, fiinţele ignorante, care nici măcar nu bănuiesc că 

aceste trei fluide subtile există, sunt structurate de cele trei 

GUNA-uri fără ca ele să-şi poată explica în mod lucid şi efectiv 

de ce sunt şi rămân toată viaţa cel mai adesea aşa cum sunt. Un 

yoghin avansat poate să deceleze instantaneu, atunci când vine 

în contact cu o persoană neiniţiată sau cu un practicant al 

sistemului HATHA YOGA, dacă în acea fiinţă umană 

predomină o anumită GUNA. Aceste trei GUNA-uri sunt 

totodată caracteristicile de bază ale lui MAYA, iluzia universală 

şi depind de BRAHMAN, de voinţa lui Dumnezeu, căruia îi 

maschează totuşi realitatea enigmatică. 

Întreaga manifestare macrocosmică, prin intermediul căreia 

Creaţia începe şi prin care se exprimă totodată voinţa 

atotputernică a lui Dumnezeu, apare de îndată ce SATTVA 

GUNA, RAJAS GUNA şi TAMAS GUNA din sânul lui 

PRAKRITI, natura feminină, încetează să fie într-un echilibru 

perfect. Dacă cele trei GUNA-uri ar rămâne într-o stare de 

echilibru perfect, atunci niciun fenomen şi nici Creaţia 

macrocosmică nu s-ar produce. În cadrul universului fizic, 

SATTVA GUNA manifestă tot ceea ce este pur, elevat şi 

rafinat. Un exemplu de acest gen este lumina soarelui. RAJAS 

GUNA face să se manifeste orice formă de activitate. Un 

exemplu este erupţia unui vulcan. TAMAS GUNA face să apară 

şi să persiste greutatea, de pildă greutatea foarte mare a 

plumbului, şi de asemeni starea de aparentă imobilitate a unei 

stânci de granit. Atunci când aceste trei GUNA-uri sunt privite 

din punctul de vedere al manifestării şi al evoluţiei, se poate 

spune că SATTVA GUNA reprezintă şi evidenţiază esenţa a tot 

ceea ce trebuie să fie realizat, TAMAS GUNA este obstacolul 

care împiedică, iar RAJAS GUNA este forţa realizatoare care îi 

vine de hac lui TAMAS GUNA. 

Înţelepţii orientului şi yoghinii avansaţi afirmă că întotdeauna, 

fără excepţie, atât caracterul, cât şi predispoziţiile şi firea 

fiinţelor umane depinde de GUNA ce predomină în universul 

lor lăuntric. Cele mai multe sunt în mod preponderent TAMAS-

ice, un anumit procentaj sunt în mod preponderent RAJAS-ice 

şi foarte puţine sunt în mod natural, fără să fi început să practice 

YOGA, preponderent SATTVA-ice. 

Orbirea spirituală 

  

Procesul de alunecare în stări de TAMAS din ce în ce mai 

accentuate favorizează instalarea şi accentuarea stării de orbire 

spirituală. Starea de prostie în care fiinţa alunecă atunci este 

evidentă şi adeseori chiar dramatică. Celor care se află lângă o 

astfel de persoană nu le vine să creadă, mai ales în primele 

etape, că aşa ceva este cu putinţă, dar pe măsură ce timpul trece, 

devine din ce în ce mai evident că procesul de orbire spirituală 

se instalează şi îl împinge pe omul respectiv în abisuri de 

prostie, răutate, năuceală, larvaritate, de exacerbare a 

importanţei de sine şi a orgoliului spiritual. 

Despre cumplita stare de orbire spirituală se vorbeşte chiar şi în 

cartea sfântă a creştinismului. În cadrul mesajului biblic, 

tenebrele prostiei devin simbolul păcatului. Acestea conduc 

fiinţa umană la o stare de îndârjire, de rea voinţă, în care îl 

refuză pe Dumnezeu. Orbirea dobândeşte astfel o semnificaţie 

spirituală. 

Atunci când profeţii, care sunt mesageri inspiraţi de Dumnezeu, 

dispar, poporul israelit devine orb din punct de vedere spiritual. 

El nu mai este capabil să discearnă şi să interpreteze semnele 

miraculoase pe care Tatăl Ceresc i le face. În astfel de cazuri, 

conducătorii săi nu mai sunt capabili să vadă pericolele. Atunci 

când dreptatea şi comuniunea profundă cu Dumnezeu încetează, 

poporul tatonează „întocmai ca nişte orbi care caută un zid”. În 

ziua Judecăţii dumnezeieşti, cei păcătoşi care s-au comportat ca 

nişte orbi îşi vor primi răsplata pentru păcatele şi fărădelegile 

lor. 

În textul Noului Testament tema orbirii spirituale deţine un loc 

important. Potrivit cuvintelor pline de înţelepciune ale lui Iisus, 

fariseii „sunt întocmai ca nişte orbi care îi ghidează pe alţi 

orbi.” În Evanghelia lui Ioan drama respingerii lui Iisus este 

descrisă ca un refuz al luminii dumnezeieşti şi al înţelepciunii, 

care a fost deja prezis de către profetul Isaia. Apostolul Ioan 

spune că ura îndârjită, neîncetată, precum şi bogăţia îi fac pe 

oameni să devină orbi spirituali. 

În viziunea apostolului Pavel, starea de orbire spirituală este 

determinată de orgoliu, răutate, necredinţă şi îndoieli. Între 

apostolii lui Iisus, avem cazul cumplit al lui Iuda, care în mod 

evident a lunecat şi apoi a fost cuprins de starea de orbire 

spirituală. În final, tocmai din cauza orbirii spirituale a fost cu 

putinţă să-l vândă pe Iisus pentru un pumn de arginţi. 
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A vedea fără să vezi 

Faimoasa americancă Helen Keller, care s-a născut nu numai 

oarbă, ci şi surdă, a fost vizitată la un moment dat de o bună 

prietenă, care tocmai se întorsese dintr-o lungă drumeţie prin 

pădure. Helen Keller spune: „Pentru că eram curioasă, am 

întrebat-o ce a văzut. Ea mi-a 

răspuns, spre uimirea mea: 

«Nu am văzut nimic 

deosebit.»” Helen Keller 

adaugă: „Dacă acest răspuns 

mi s-ar fi dat pentru prima 

oară, mi s-ar fi părut că este de 

necrezut. Dar deja mă 

obişnuisem cu astfel de 

răspunsuri, deoarece mulţi 

dintre aceia care au ochi, în 

realitate văd foarte puţin.” 

Atunci când în fiinţa noastră se trezeşte înţelepciunea inimii, 

atunci când suntem capabili să ne bucurăm aşa cum se cuvine 

de toate minunăţiile care ne înconjoară, atunci când descoperim 

în mod intuitiv tot ceea ce este frumos, tot ceea ce este potenţial 

sublim în fiinţele umane cu care venim în contact, reuşim să 

vedem cu adevărat ceea ce este dincolo de aparenţe şi, în felul 

acesta, fiecare zi devine pentru noi o nouă revelaţie, un nou 

moment de încântare, de exaltare, de transfigurare în faţa 

frumuseţilor pe care DUMNEZEU ni le revelează. 

Gânditorul Emerson a spus cândva: „Dacă stelele ar apărea 

într-o singură noapte, doar la un interval de o mie de ani, 

atunci foarte mulţi oameni ar crede în acea privelişte mirifică, 

ar adora acel moment şi ar păstra pentru multe generaţii 

amintirea de neşters a acelei nopţi unice, care ar fi pentru ei 

plină de un mister magic.”  

Dar pentru că cei mai mulţi dintre noi ne-am obişnuit deja cu 

imaginea stelelor sus pe cer, în miez de noapte, nu mai suntem 

capabili să le vedem într-un mod transfigurator. Iar multora 

dintre noi, dacă le privim din când în când noaptea în natură, ni 

se par insignifiante şi ne apar ca un poster afişat într-o sală de 

aşteptare, undeva, într-o gară. 

Amintiţi-vă cum aţi simţit măcar o dată în viaţă stelele din miez 

de noapte atunci când eraţi îndrăgostit sau îndrăgostită şi vă 

plimbaţi sub cerul liber împreună cu aleasa sau alesul inimii. 

Comparaţi apoi starea de atunci cu starea banală pe care aţi 

avut-o în alte nopţi petrecute după aceea în natură. Veţi observa 

că transpare o diferenţă semnificativă. 

Asemenea orbului din Noul Testament care a fost vindecat prin 

miracol divin de Iisus, mulţi dintre noi avem nevoie să ne 

trezim sufletul, să ne trezim înţelepciunea inimii şi să ieşim din 

starea de orbire spirituală în care ne aflăm sau în care am 

alunecat ulterior datorită greşelilor noastre grave ori datorită 

alegerilor nefaste, eronate pe care le-am făcut. 

O asemenea stare de orbire spirituală este strâns legată de 

existenţa unei stări de prostie în fiinţa noastră. Însă atunci când 

se trezeşte cu adevărat înţelepciunea inimii, orbirea spirituală 

încetează şi începem să vedem cu adevărat tot ceea ce înainte nu 

exista pentru noi, dar continua să existe şi să umple de 

încântare, de frumuseţe, de uimire pe toţi cei cu sufletul trezit. 

Noi, oamenii, putem să fim orbi în mai multe feluri. Fizic, 

pentru că ochii noştri nu sunt capabili să oglindească realitatea 

fizică; sau este cu putinţă să avem ochii fizici intacţi şi cu toate 

acestea să nu fim în stare să receptăm frumuseţea divină, 

armonia inefabilă şi mesajele tainice care emană din anumite 

peisaje, din unii copaci, din anumite păsări, din anumite 

animale, din anumiţi semeni ai noştri. Toate acestea evidenţiază 

că ne aflăm printre sărmanele fiinţe umane care au vederea 

fizică intactă, dar suferă inconştient datorită orbirii spirituale. 

În cazul sărmanilor care au alunecat înapoi, după ce reuşiseră să 

se trezească şi – prin intermediul înţelepciunii inimii şi 

sufletului – să vadă ceea ce nu este cu putinţă să vadă, starea de 

orbire spirituală este consecinţa inevitabilă a greşelilor grave pe 

care le-au făcut, a crizelor lăuntrice care i-au afectat într-un mod 

dramatic şi i-au făcut apoi să ia decizii neghioabe, nefaste. 

Orbirea spirituală în care se află acum aceşti oameni, după ce au 

regresat, este întotdeauna exact ceea ce merită. Ei acţionează cu 

îndârjire pentru a rămâne în starea lor dramatică în care, dincolo 

de aparenţe, sunt nişte infirmi. Atunci când îi contemplăm cu 

atenţie, cu detaşare şi luciditate, descoperim că frecvenţa lor 

dominantă de vibraţie ocultă şi punctul lor de vedere s-au 

schimbat radical în rău. 

Şi pentru că atât frumuseţea, cât şi urâţenia se află în universul 

lăuntric al privitorului, nu este de mirare că aceste fiinţe umane 

neagă cu vehemenţă acum, cu răutate, cu încăpăţânare, tot ceea 

ce înainte considerau că era bun, armonios şi frumos. În astfel 

de cazuri este evident că ele şi numai ele sunt şi rămân în 

dezbateri 



 

 p. 142                                                                                        Lohanul nr.  35,  octombrie  2015 
       

 

pierdere. Ele şi numai ele se complac în mod inconştient într-o 

stare de infirmitate lăuntrică. Pentru a reveni în starea 

anterioară, în care le era cu putinţă să recepteze frumuseţile şi 

aspectele tainice, sublime, ar trebui să refacă drumul ascendent 

şi să ajungă din nou în punctul de răscruce, de la care s-au 

rătăcit şi au luat-o razna. 

Cu toate acestea, atunci când ne apropiem şi urmărim să le 

ajutăm să înţeleagă ce se petrece, observăm îndârjirea 

demoniacă, încăpăţânarea, răutatea furibundă ce se manifestă 

prin ele, deoarece au fost între timp acaparate de anumite 

influenţe demoniace care le-au făcut să regreseze. Asemenea 

oameni se află într-o stare dramatică, în care orbirea spirituală 

este acceptată şi chiar dorită ca tot ceea ce este mai bun. Ei se 

lasă manipulaţi, batjocoriţi şi afectaţi prin intermediul 

influenţelor demoniace, abisale. 

În cazul în care li se atrage atenţia însă, neagă cu vehemenţă 

dramatica lor schimbare în rău şi sunt chiar capabili să spună că 

noi suntem cei nebuni şi obtuzi, deoarece în ei nu s-a produs 

nimic rău. Astfel de sărmane fiinţe umane neagă realitatea cu 

încăpăţânare şi cu o evidentă stare de iritare. 

Somnul spiritual naşte monştri 

Cineva a asistat la reacţia unui cuplu de turişti americani care 

călătoreau cu trenul undeva, printr-o ţară din Africa. La un 

moment dat, trenul s-a oprit într-unul dintre acele sate extrem 

de sărace şi un grup de copii africani costelivi şi în mod evident 

înfometaţi s-a apropiat de peron. Se uitau cu multă poftă la 

mâncarea pe care cei doi turişti o aşezaseră pe măsuţa de lângă 

fereastra trenului. Pentru a nu lăsa ca această scenă şocantă să le 

strice bucuria mesei, unul dintre cei doi americani s-a ridicat şi 

a tras draperiile. 

Mulţi dintre noi acţionăm la fel ca acest turist şi suntem 

vinovaţi pentru faptul că tragem draperiile atât în faţa nevoilor 

noastre lăuntrice stringente, cât şi asupra anumitor nevoi ale 

lumii în care trăim cu toţii. Unii dintre noi suntem orbiţi de 

imensa noastră bogăţie financiară şi nu ne dăm seama că inima 

noastră este deja împietrită. Continuăm să existăm zi de zi, fără 

să intuim măcar o clipă că ne complacem într-o stare 

îngrozitoare de orbire spirituală. Nu ne putem imagina că o 

mamă  de undeva dintr-un sat din vestul Africii este nevoită să 

decidă pe care din cei şase copii ai ei ar trebui să-l lase să moară 

din lipsă de hrană. Sau ne este imposibil să concepem că peste 

150.000 de oameni dorm în fiecare noapte pe străzile oraşului 

Calcutta, pentru că nu au nici măcar o cocioabă amărâtă în care 

să locuiască. 

Nu ne impresionează deloc, atunci când ne aflăm în starea de 

orbire spirituală, sărăcia aproape de neconceput a milioanelor de 

oameni ce trăiesc în America de Sud, care mănâncă zi de zi din 

tomberoane şi beau apă murdară, fără nicio speranţă de a primi 

ajutor, sau nu ne pasă de sărăcia şi starea de subnutriţie de 

nedescris care există în mahalalele de la periferia unor mari 

oraşe ale lumii. 

O poveste veche din China antică vorbeşte despre un om care 

râvnea să aibă aur. Într-o zi a mers într-o prăvălie de bijuterii, a 

înşfăcat mai multe obiecte de aur şi a fugit. Imediat după aceea 

el a fost prins şi întrebat: „Cum a fost cu putinţă să furi aurul 

care aparţinea altcuiva, ziua în amiaza mare, de faţă cu atâţia 

oameni?” Vădit stânjenit, hoţul a răspuns: „Vă rog să mă 

credeţi, când am intrat în prăvălie n-am văzut nimic altceva în 

afara acelor bijuterii de aur. Fie că mă credeţi, fie că nu, eu n-

am văzut în acea încăpere niciun om.” Dacă ne aflăm în starea 

cumplită de orbire spirituală, aceasta este şi rămâne problema 

noastră. Pur şi simplu nu mai suntem capabili să vedem aşa cum 

văd fiinţele umane cărora li s-au trezit sufletul şi înţelepciunea 

inimii. 

Puţini dintre cei care se află în starea cumplită de orbire 

spirituală îşi dau seama că a se comporta în felul acela 

nebunesc, masochist le face chiar lor imens de mult rău. 

Când refuză ajutorul celor dispuşi să-i impulsioneze să se 

transforme şi să redevină cum au fost, nu fac altceva decât să se 

ipostazieze într-o stare distructivă, cunoscută de mii de ani în 

filosofia greacă sub denumirea generică 

de heautontimonumeros, adică „cel ce se pedepseşte singur”. 

Atât în cazul în care ne aflăm de la început în starea evidentă de 

orbire spirituală, cât şi dacă am lunecat ulterior în ea, este 

stringent necesar să facem tot ceea ce este dumnezeiesc profund 

binefăcător şi util pentru a ne redobândi sau pentru a dobândi 

vederea plină de bun-simţ. 

Asta ne va ajuta să ne obiectivăm şi să ne dăm seama de 

regresul sau de starea jalnică de orbire spirituală în care 

deocamdată ne complacem. Iar atunci când vom percepe 

empatic şi plin de bun-simţ suferinţele şi strigătele tăcute de 

ajutor ale semenilor noştri, vom şti că am ieşit din starea de 

orbire spirituală care ne-a chinuit atâta amar de vreme. 
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Un om care a fost orb spiritual, dar s-a trezit în mod spontan şi 

s-a desprins din capcană a fost Thomas Anthony Dooley. 

Tânărul medic american a lucrat întâi în marină, iar apoi şi-a 

consacrat viaţa oferirii de ajutor medical gratuit pentru toţi 

locuitorii din Laos. 

La un moment dat, Tom Dooley a spus: „Vă mărturisesc sincer 

că nu-l pot vedea pe Dumnezeu atunci când mă uit la o maşină 

Mercedes Benz, dar când aici, în junglă, îi privesc pe aceşti 

oameni săraci şi bolnavi pe care nu-i ajută nimeni, îmi este 

mult mai uşor să-l descopăr în fiinţele lor pe Dumnezeu. Mi-ar 

plăcea şi mie să locuiesc într-un 

oraş american şi să conduc o 

astfel de maşină. Mi-ar plăcea să 

beau din când în când un scotch 

cu gheaţă şi în plus, mi-ar plăcea 

să mă întâlnesc cu fete frumoase. 

Cu toate acestea simt o imensă 

iubire şi o mare fericire atunci 

când mă aflu aici şi le sunt de 

folos acestor oameni săraci şi 

bolnavi.” 

Este evident că lui Tom Dooley i-a revenit acea vedere, acel 

mod de a percepe fiinţele umane care caracterizează naturile 

nobile a căror înţelepciune tainică a inimii s-a trezit din plin. 

Mai mult decât atât, Tom Dooley a descoperit prin experienţă 

directă că dăruind el dobândeşte de la Dumnezeu la fel de mult 

şi poate chiar mai mult. Acest om a descoperit fiorul tainic 

dumnezeiesc ce a însufleţit-o aproape întreaga existenţă pe 

celebra Maica Tereza, care a activat plină de iubire divină şi de 

altruism în India. 

Bârna din ochiul nostru şi paiul din ochiul aproapelui 

  

Orbirea spirituală este de mai multe feluri. Unii dintre noi 

suntem orbi datorită prejudecăţilor cretine pe care le avem şi le 

hrănim cu îndârjire, referitoare la culoarea pielii. Unele zone din 

lume suferă chiar şi în ziua de azi din cauza orbirii rasiale 

cumplite, care este, în fond, şi rămâne tot o formă de orbire 

spirituală. În cazul în care hrănim prejudecăţi rasiste, pline de 

ură, îndârjire, furibunde, avem stringent nevoie să ieşim din 

întunericul spiritual şi să vedem cu iubire, cu compasiune, cu 

bunăvoinţă chipul tainic al lui DUMNEZEU prezent în fiecare 

fiinţă umană. 

Unii dintre noi, destul de mulţi în realitate, suntem complet orbi 

faţă de anumite aspecte din propriul nostru univers lăuntric. În 

astfel de cazuri, putem vedea cu uşurinţă şi condamnăm în mod 

prompt, cu multă răutate, doar ceea ce se află la distanţă. 

Exagerăm mărimea păcatelor aproapelui nostru, dar ne este cu 

neputinţă să descoperim cu aceeaşi luciditate, cu aceeaşi 

acurateţe propriile noastre păcate, propriile noastre vicii 

evidente. În unele situaţii, urmărim cu îndârjire să-i facem pe 

ceilalţi să se conformeze voinţei noastre tiranice, în timp ce 

nouă înşine ne iertăm cu nonşalanţă uimitor de multe greşeli şi 

chiar unele păcate pe care la aproapele nostru le remarcăm 

imediat. 

Datorită orbirii spirituale în care ne complacem, unii dintre noi 

credem în mod prostesc că deţinem adevărul în întregime şi 

respingem fără să analizăm câtuşi de puţin punctul înţelept de 

vedere al unei alte fiinţe umane. Extrem de puţini dintre noi îşi 

dau seama că adevărata prostie nu constă în a ignora în totalitate 

un alt punct de vedere, considerând că doar punctul nostru de 

vedere este singurul adevărat, ci în a ignora în totalitate parta 

reală şi evidentă de adevăr ce există totuşi în anumite puncte de 

vedere de care ar trebui să ţinem seama. 

În cazul în care am reuşi, aproape printr-o minune, să ne dăm 

seama de aceste aspecte ce ne evidenţiază prostia, ar fi bine să 

facem ceea ce trebuie pentru a ne transforma cât mai repede şi 

pentru a ieşi din starea de orbire spirituală în care ne 

complacem. Mulţi dintre noi ar trebui să-L implorăm sincer şi 

cu mare fervoare pe Dumnezeu rostind zi de zi, de 5-7 ori 

următoarea rugă: „Doamne Dumnezeule, te implor cu umilinţă, 

cu credinţă să mă ajuţi în permanenţă, după marea milă a Ta, 

să-mi trezesc sufletul şi să-mi recapăt vederea pe care ne-o 

oferă trezirea înţelepciunii inimii, astfel încât să pot vedea 

imediat şi apoi să îndepărtez în cel mai scurt timp bârna din 

ochiul meu, înainte de a mă preocupa de îndepărtarea paiului 

din ochiul aproapelui meu.” Această rugăciune poate să facă 

minuni în măsura în care vom urmări apoi să ne transformăm 

lăuntric în conformitate cu ea. 

Datorită stării de împietrire a inimii în care ne complacem, 

mulţi dintre noi suntem, de fapt, orbi atât faţă de prietenii 

sau prietenele pe care le avem, cât şi faţă de fiinţele umane 

despre care pretindem că ne sunt foarte dragi şi că le iubim 

extraordinar de mult. 

dezbateri 
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Un exemplu semnificativ descoperim în piesa de teatru 

întitulată Oraşul nostru, unde autorul Thornton Wilder o lasă pe 

eroina sa, Emily, să retrăiască după moarte o singură zi din 

viaţa ei pe Pământ. Cu acea ocazie, îi ascultăm rugămintea 

fierbinte adresată mamei ei: „O, mamă, uită-te, te implor la 

mine, numai un minut cu suficientă atenţie, aşa cum ar trebui să 

mă priveşti pentru a mă vedea cu adevărat.” Împietrirea inimii 

şi complacerea în starea de orbire spirituală face ca, atunci când 

venim faţă în faţă cu fiinţe pe care le considerăm prietene sau 

prieteni foarte buni, să nu fim capabili să le oglindim în mod 

profund, empatic şi de aceea ne uităm pur şi simplu prin ele ca 

printr-o vitrină, fără a fi atenţi la geamul prin care privirea 

noastră trece, ca şi cum am fi orbi. 

Într-o carte a sa, Paul Tournier povesteşte despre un strălucit 

chirurg din New York. Îi mergea destul de bine, mai ales din 

punct de vedere material, cu excepţia unui singur aspect: soţia 

sa era pe săptămână ce trece din ce în ce mai nervoasă. Pentru 

că nu-şi dădea seama ce ar fi putut să facă pentru ea, a trimis-o 

la un celebru psihiatru care, spre uimirea sa, i-a spus că nu-i 

acordă soţiei sale suficientă atenţie şi, mai mult decât atât, nu-i 

mai oferă iubire. 

La scurt timp după aceea chirurgul respectiv a început să se 

simt responsabil pentru starea de suferinţă psihomentală a soţiei 

lui. El ştia că simplul fapt de a o trimite la un psihiatru pentru a-

şi rezolva problema nu-l va scuti de responsabilitatea pe care o 

avea faţă de ea. Dincolo de aparenţe, în timp ce acel strălucit 

chirurg trăia o viaţă extrem de captivantă la spital, făcând zi de 

zi operaţii care trezeau admiraţia colegilor, salvând vieţi, făcând 

în paralel cercetare, scriind articole pentru revistele medicale 

prestigioase, acasă soţia murea pur şi simplu datorită unei stări 

de foame de atenţie emoţională şi de iubire. 

Însă acel om era complet orb faţă de un aspect care ar fi trebuit 

să-i sară în ochi după prima întâlnire cu soţia sa, fără să fie 

nevoie să afle despre toate acestea de la eminentul psihiatru. Ar 

fi trebuit să-şi dea seama neîntârziat că e necesar să-şi trezească 

înţelepciunea inimii şi să descopere că nu este suficient să-i 

slujeşti şi să-i iubeşti pe ceilalţi, dacă eşti orb faţă de nevoile 

afective ale unei fiinţe umane pe care tu, ca soţ, o consideri cea 

mai dragă. Cei care au inima împietrită se uită cu ochii, dar nu 

comunică niciodată în sfera inimii. Astfel de fiinţe umane reci şi 

în mod evident distante nu interacţionează niciodată în mod 

empatic, chiar dacă ne apropiem de ele cu afecţiune, bunăvoinţă 

şi simpatie profundă. 

Datorită stării de împietrire a inimii şi de orbire spirituală în 

care ne complacem, mulţi dintre noi nu ne dăm seama cât de 

mult putem comunica prin intermediul energiilor subtile tainice 

ce sunt vehiculate prin ochii noştri. În cuplurile care se iubesc 

profund şi intens, de pildă, o femeie poate să transmită iubitului 

ei o stare copleşitoare de orgasm numai prin intermediul 

energiilor tainice ce ţâşnesc, atunci când ea vrea, din ochii ei 

galeşi. 

Când în natura noastră lăuntrică există o stare de 

hipersensibilitate, este suficientă o privire fulgerătoare plină de 

ură sau o privire rece, respingătoare pentru a ne da peste cap ore 

în şir sau chiar o zi după aceea. Însă, câtă bucurie, câtă 

intimitate delicioasă, câtă iubire şi lumină divină poate aduce în 

universul nostru lăuntric o privire sinceră, plină de candoare, 

angelică, voioasă, spontană sau plină de viaţă! Atunci când 

reuşim să ne trezim în mod gradat înţelepciunea inimii, ieşim 

din starea de orbire spirituală. Când ne vom putea folosi 

privirea în acest mod încântător, putem fi siguri că ne-am 

transformat interior profund şi definitiv. 

Păcatele sunt mai actuale ca oricând 

Conform Bibliei, starea de orbire sufletească apare din mai 

multe cauze. Întâi apare ca urmare a săvârşirii faptelor rele. 

Apostolul Ioan ne dezvăluie acest aspect: „Lumina 

dumnezeiască a venit în această lume, dar oamenii au ales răul, 

căci ei iubeau întunericul mai mult decât lumina dumnezeiască, 

iar faptele lor erau mai mult rele. Luaţi aminte că orice fiinţă 

umană care săvârşeşte deseori faptele cele rele arată prin 

aceasta că urăşte lumina divină, iar faptele rele pe care alege 

să le făptuiască dovedesc asta.” 

Acest mesaj ne arată că starea de orbire spirituală vine într-o 

măsură destul de mare de la Diavol. Starea de orbire spirituală 

apare şi creşte din cauza lipsei de credinţă în DUMNEZEU şi 

din cauza împotrivirii în a-i împlini voia. Proorocul Isaia ne 

dezvăluie acelaşi aspect, atunci când spune: „În multe zile am 

întins mâinile mele pentru a proteja acest popor neascultător 

care cârtea împotriva Mea (împotriva lui DUMNEZEU).” 

O altă cauză care face să apară şi să persiste orbirea spirituală 

este păcatul, care atrage după sine întunecarea minţii şi cufundă 

conştiinţa fiinţei umane respective într-o stare de prostie. 

Păcatele sunt considerate de Biblie „acţiuni ale întunericului”. 

Prin cuvântul „întuneric” se face referire aici atât la entităţile 

diavoleşti, cât şi la întunericul stării de prostie. Deoarece sunt 

dezbateri 
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acţiuni ale întunericului, păcatele de orice fel aduc întuneric în 

fiinţa omului, aduc prostie, tulburare, boală şi orbire sufletească. 

Păcatele sunt greşeli grave pe care le săvârşim fie cu voie, fie 

fără de voie. 

A greşi o singură dată sau chiar de două ori este omenesc, dar a 

persevera în aceeaşi greşeală este diavolesc. De aceea, atunci 

când ne dăm seama că am greşit grav în faţa lui DUMNEZEU, 

trebuie să încetăm pentru totdeauna să facem acele greşeli. Dacă 

vom continua să săvârşim din nou şi din nou alte păcate, ne 

vom scufunda din ce în ce mai mult în mlaştina răului şi vom 

contribui astfel la prăbuşirea noastră morală, trupească şi chiar 

sufletească. În plus, ne accentuăm  orbirea spirituală şi ne 

adâncim într-o stare de prostie înăbuşitoare. Respectivele păcate 

reprezintă cauze malefice, care fac să apară în universul nostru 

lăuntric efecte nefaste. Dacă vom face să dispară cauzele, vor 

dispărea şi efectele. Nu este cu putinţă să facem să înceteze 

cauza dacă vom continua să săvârşim un păcat grav sau o 

greşeală gravă. 

Dacă ai un cui care te doare, scoate-l 

Întotdeauna fără excepţie, fiecare păcat sau fiecare greşeală 

gravă pe care o săvârşim atrage în universul nostru lăuntric 

întunericul cumplit al stării de prostie, declanşând procese de 

rezonanţă ocultă cu fluidul subtil TAMAS. Acestea provoacă o 

stare de întunecime, de pâclă, acea pată despre care se vorbeşte 

în folclor, care ne afectează întreaga fiinţă şi ne întunecă 

totodată conştiinţa. Aşa cum o otravă dezlănţuie efecte 

distructive, cumplite, fiecare păcat are efecte subtile nefaste, 

care se menţin apoi până în momentul în care respectivul păcat 

este anihilat sau ars în totalitate cu ajutorul anumitor energii 

profund benefice, divine, care sunt şi rămân întotdeauna opusul 

lui. 

Când ingerăm un aliment toxic sau otrăvitor şi nefast pentru 

sănătatea noastră, efectele respectivului aliment sunt anihilate 

cam după 24 de ore. Când săvârşim un păcat efectele subtile 

nefaste rămân active şi provoacă mereu noi şi noi efecte nefaste, 

precum un cui înfipt în carne care rămâne acolo. Durerea 

încetează numai când respectivul cui este scos, iar rana pe care 

ne-a provocat-o se închide complet. Prin urmare, dacă atunci 

când ingerăm un aliment sau o substanţă toxică ne aşteptăm ca 

după un timp efectele nefaste să înceapă să se estompeze şi să 

dispară gradat, în cazul unui păcat pe care l-am săvârşit nu se 

petrece asta. Efectul unui păcat rămâne şi acţionează malefic în 

universul nostru lăuntric, generând fără încetare procese de 

rezonanţă ocultă funeste, până în momentul în care este complet 

anihilat sau ars, cu ajutorul anumitor energii subtile, sublime, 

pure, dumnezeieşti pe care le atragem în microcosmosul fiinţei 

noastre, prin declanşarea unor procese de rezonanţă ocultă 

benefice. 

În cazul fiinţelor umane care alunecă din ce în ce mai mult 

în starea de orbire spirituală din cauza păcatelor pe care le-

au săvârşit, observăm obiectiv cum, pe măsură ce trece 

timpul, starea lor de prostie, de opacitate, de întunecime, de 

rezistenţă la adevărurile divine şi la revelaţiile care li se 

oferă atunci când se află într-un grup spiritual, devine din 

ce în ce mai evidentă şi mai accentuată. 

Când este atinsă şi depăşită o anumită limită, apare lunecarea în 

abisul stării demoniace şi sărmana fiinţă umană începe să 

rezoneze automat cu tărâmurile demoniace sau chiar cu 

tărâmurile infernale. Dat fiind faptul că luciditatea, bunul-simţ 

şi discernământul spiritual se estompează din ce în ce mai mult, 

din cauza preponderenţei proceselor de rezonanţă ocultă 

nefaste, rele, demoniace, acea sărmană fiinţă umană lunecă în 

abis şi, la scurt timp, în universul ei lăuntric se produc 

schimbări în rău evidente, cumplite şi chiar dramatice. 

Devenită apoi un sui generis canal de manifestare a demonilor, 

a spiritelor diavoleşti, aceste entităţi inferioare se folosesc fără 

încetare de fiinţa ei pentru  a săvârşi cât mai multe fapte rele în 

această lume. Iar din cauza faptului că în mintea lor smintită şi 

evident rătăcită apare o răsturnare a valorilor, aceşti oameni au 

impresia cretină că fac foarte mult bine acţionând malefic şi 

aberant. Aceasta este o imensă păcăleală pe care Satana sau 

spiritele demoniace şi diavoleşti le-o declanşează. 

 

Gândul întrece lumina în viteză 

 
Fragment din cartea Puterea gândului, de Swami Shivananda, 

publicată la editura Deceneu. 

 

        Gândul întrece lumina în viteză: în timp ce lumina 

călătoreşte cu circa 300.000 de kilometri pe secundă, 

gândurile ajung practic instantaneu la locul de destinaţie. 

 

ândul este mai fin decât eterul, mediul electricităţii. Prin 

intermediul unei transmisii radio, un cântăreţ care cântă 

la Calcutta poate fi ascultat în propriul nostru G 
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apartament din Delhi. Orice mesaj poate fi recepţionat prin 

intermediul unor asemenea transmisii. 

Într-un mod asemănător se comportă şi mintea omului. Un sfânt 

ce emană valuri spirituale de pace, armonie şi echilibru, trimite 

de fapt în lume gânduri de pace şi armonie. Acestea călătoresc 

mai repede decât lumina în toate direcţiile, pătrunzând în 

minţile altor oameni şi producându-le, prin fenomenul subtil al 

rezonanţei, gânduri similare de armonie şi pace. În schimb, un 

om angrenat în activităţi lumeşti, a cărui minte este plină de 

gelozie, răzbunare şi ură, emite gânduri discordante ce pătrund 

la rândul lor în minţile a mii de oameni, creându-le stări 

asemănătoare, dizarmonioase. 

Mediul prin care călătoreşte gândul 
Dacă aruncăm o piatră într-un bazin cu apă, ea va produce o 

succesiune de valuri concentrice având drept epicentru locul 

impactului. Lumina unei lumânări va da şi ea naştere unor 

valuri de vibraţii eterice călătorind în toate direcţiile, pornind de 

la centru. În acelaşi mod, atunci când un gând, bun sau rău, 

străbate mintea unei persoane, el dă naştere unor vibraţii în 

MANAS (sau atmosfera mentală), care vor călători în toate 

direcţiile, la mare distanţă de emiţător. 

Care poate fi mediul prin care călătoreşte gândul de la o minte 

la alta? Cea mai bună explicaţie este că MANAS, sau substanţa 

minţii, umple ca un eter întregul spaţiu, servind drept vehicul 

pentru gânduri, la fel cum PRANA este vehiculul pentru 

sentimente, lumină şi electricitate, iar aerul pentru sunet. 

Eterul spaţiului înregistrează gândurile 
Forţa sau puterea gândului este atât de mare încât poţi învârti 

pământul prin intermediul ei. Ea poate fi transmisă de la un om 

la altul. De pildă, puternicele gânduri ale marilor înţelepţi de 

altă dată, numiţi şi RISHI, se păstrează încă înregistrate în 

AKASHA. Yoghinii clarvăzători pot percepe aceste gânduri-

imagine. Ei le mai pot încă citi. Suntem practic înconjuraţi de 

un ocean de gânduri. Plutim în acest ocean. Cu toţii absorbim 

anumite gânduri şi emitem altele în acest univers al gândurilor. 

Astfel, fiecare are propria lui lume a gândurilor şi toate aceste 

lumi se dizolvă în marele ocean al Minţii Cosmice. 

Gândurile sunt vii 

Gândurile trăiesc. Ele sunt la fel de solide în lumea lor ca şi o 

piatră în lumea fizică. Trupul nostru poate înceta să mai fie, dar 

gândurile noastre nu pot muri niciodată. 

Fiecare schimbare de gând este însoţită de o vibraţie nouă în 

materia mentală. Gândul-forţă are nevoie de o anumită materie 

subtilă (un mediu) pentru a putea acţiona. De aceea, cu cât mai 

puternice sunt gândurile, cu atât mai devreme vor apare 

rezultatele lor. Când gândul este focalizat, dându-i-se o anumită 

direcţie particulară, el va produce anumite efecte, direct 

proporţional cu puterea de concentrare a emiţătorului (adică cu 

forţa cu care acesta emite gândul). 

Gândurile sunt forţe subtile 
Gândul este o forţă subtilă, 

pe care ne-o putem procura şi 

prin hrană. Dacă mâncarea 

este pură, gândul devine şi el 

pur. Cel care are gânduri 

pure vorbeşte cu multă 

autoritate şi produce o 

impresie foarte vie în minţile 

celor care îl ascultă. El poate 

influenţa astfel mii de 

persoane printr-un singur discurs. 

Gândul pur este mai ascuţit decât tăişul lamei. De aceea, nu 

emiteţi decât gânduri sublime, pure. Acest lucru este posibil 

prin cultivarea puterii gândului, care este o ştiinţă exactă. 

Gândurile sunt mesaje transmise în lume 

Cei care emană gânduri de ură, gelozie, răzbunare şi răutate 

sunt cu adevărat oameni foarte periculoşi. Ei întreţin în lume o 

atmosferă de agitaţie şi zbucium. Gândurile şi sentimentele lor 

negative sunt transmise în eter precum mesajele radio sau TV şi 

sunt recepţionate de acei oameni ale căror minţi rezonează cu 

asemenea vibraţii. 

Căci gândul se mişcă cu o viteză uluitoare, putând influenţa 

multă lume. Astfel, cei care emit gânduri sublime şi pioase îi 

pot ajuta deopotrivă pe cei din apropiere, dar şi pe alţii, aflaţi la 

mare distanţă. 

Gândurile au o putere enormă 
Gândurile pot vindeca bolile. Ele pot transforma mentalităţi. 

Gândurile pot face practic orice. Chiar şi marile minuni au fost 

create practic prin puterea incredibilă a gândului. 

Gândul este o forţă dinamică. El este determinat de vibraţiile 

PRANA-ei psihice (sau SUKSHMA PRANA) asupra substanţei 

mentale. Gândul este o forţă la fel ca şi gravitaţia, atracţia sau 

respingerea. 

Undele-gând şi transferul gândurilor 
În fond, ce este această lume? Nimic altceva decât 

materializarea gândurilor formă ale lui HIRANYAGARBHA 

sau Dumnezeu. 

Aţi învăţat la şcoală despre unde de căldură, de lumină şi 

electricitate. Ce nu ne învaţă ştiinţa, dar ne-o spun înţelepţii 

yoghini, este că există şi unde-gând, care au o putere enormă. 

Practic, toţi experimentăm inconştient, într-o măsură mai mare 

sau mai mică, puterea gândului. Marii yoghini ca Jnanadev, 

Bhartrihari şi Patanjali obişnuiau să trimită şi să recepteze 

mesaje către şi de la persoane aflate la mare depărtare, prin 

telepatie şi transferul gândurilor. Telepatia a fost primul telegraf 

fără fir şi primul serviciu telefonic pe care le-a cunoscut 

vreodată lumea. 

La fel cum practicaţi exerciţiile fizice şi sportul, jucând tenis şi 

cricket pentru a vă menţine sănătatea fizică, ar trebui să vă 

menţineţi sănătatea mentală prin emiterea unor forme-gând 

corecte, consumarea de alimente SATTVA-ice, recreare 

mentală într-o manieră inocentă şi pură, schimbarea dispoziţiei 

lăuntrice prin emanarea de gânduri bune, nobile, sublime, 

precum şi prin cultivarea bunei dispoziţii. 

Minunile vibraţiilor-gând 

Orice gând care porneşte de la voi este o vibraţie ce nu va muri 

niciodată. El va continua să treacă prin vibraţia sa toate 

particulele universului şi dacă este un gând nobil, sfânt şi plin 

de forţă, el va activa în mod similar toate minţile ce rezonează 

cu el. Acest mecanism va permite tuturor celor care vă seamănă 

să preia gândurile voastre în mod inconştient şi să înceapă să 

emită gânduri asemănătoare, în funcţie de propria lor capacitate 

lăuntrică. Rezultatul va fi acela că, chiar fără să cunoaşteţi 

consecinţele propriilor voastre acţiuni, voi veţi fi pus în mişcare 

forţe uriaşe, amplificate prin puterea rezonanţei, care vor 

înfrânge gândurile malefice emanate de cei egoişti sau răi. 

Diversitatea vibraţiilor-gând 

Fiecare om îşi are propria sa lume mentală, modul său de a 

gândi, propriile căi de înţelegere a lucrurilor şi căile sale de 

acţiune. Aşa cum faţa şi vocea unui om diferă de ale celorlalţi, 

spiritualitate 
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la fel diferă şi modurile de a gândi şi de a înţelege. Aceasta este 

motivul pentru care apar atât de des neînţelegerile între oameni, 

chiar şi între cei apropiaţi sau prieteni. De regulă, noi nu putem 

înţelege corect viziunea celuilalt. De aici, fricţiuni, rupturi şi 

certuri ce se produc într-un minut, chiar între prietenii vechi. 

Aceasta explică de ce pe pământ prieteniile nu durează 

niciodată prea mult. 

Ca să ne putem înţelege empatic unii pe alţii, ar trebui mai întâi 

să ne acordăm pe frecvenţa vibraţiilor mentale ale celuilalt, 

renunţând pe moment la propria noastră frecvenţă. Dacă ne 

blocăm accesul la modul „lui” de gândire (la frecvenţa sa de 

emitere mentală), nu îl vom putea înţelege niciodată, 

percepându-l doar într-un mod critic, în funcţie de propriul 

nostru filtru mental (care distorsionează realitatea gândirii 

celuilalt). Unde nu există empatie, cu greu putem vorbi de o 

prietenie autentică. 

Gândurile de ură, gelozie, egoism sau desfrâu produc imagini 

distorsionate în minte, determinând întunecarea înţelegerii, 

pervertirea intelectului, pierderea memoriei şi confuzia mentală. 

Conservarea energiei-gând 

În fizică există termenul de „putere de orientare”. Deşi masa de 

energie există, curentul nu va trece prin ea. Mai întâi trebuie să 

conectăm masa la un magnet, pentru ca apoi curentul electric să 

înceapă să curgă prin intermediul puterii sale de orientare. 

În mod similar, energia mentală care este disipată şi direcţionată 

greşit prin diferite gânduri lumeşti lipsite de valoare ar trebui 

focalizată pentru a putea fi direcţionată corect prin canalele 

spirituale. De aceea, nu stocaţi în creier informaţii nefolositoare. 

Învăţaţi să decondiţionaţi mintea. Uitaţi tot ceea ce aţi învăţat şi 

care nu vă mai este de niciun folos. Atunci veţi avea rezerve 

enorme ce vor putea fi umplute cu gânduri divine. Veţi câştiga 

astfel o nouă putere mentală, căci razele disipate ale minţii vor 

fi acum adunate într-un mănunchi strâns focalizat. 

Teoria celulelor şi gândurile 

Celula este o masă de protoplasmă ce conţine un nucleu şi este 

înzestrată cu inteligenţă. Unele celule secretă anumite produse 

în interior, în timp ce altele le excretă în exterior. Celulele 

organelor genitale secretă sămânţa; cele ale rinichilor excretă 

urina. Unele celule joacă rolul unor soldaţi. Ele apără 

organismul de intruşi şi de atacurile corpurilor străine 

otrăvitoare sau ale viruşilor. Ele le digeră, după care le elimină. 

Alte celule sunt cărăuşii substanţelor hrănitoare către ţesuturi şi 

organe. 

Celulele îşi îndeplinesc activitatea fără aportul volitiv conştient. 

Munca lor este controlată de sistemul nervos simpatic. Pe 

această cale, ele se află într-un contact direct cu mintea şi 

creierul. Orice impuls al minţii, orice gând, este transmis 

celulelor. Astfel, ele sunt mult influenţate de diferitele condiţii 

sau stări ale minţii. Dacă mintea este deprimată, confuză, sau 

conţine alte emoţii şi gânduri negative, acestea sunt transmise 

telegrafic prin nervi, fiecărei celule a trupului. Celulele-soldaţi 

intră atunci în panică. Agitaţia le slăbeşte puterea, ele nu îşi mai 

pot îndeplini corect funcţiile, iar eficienţa lor scade. 

Unii oameni au o conştiinţă trupească foarte puternică, dar nu 

au nicio idee despre Sine. Ei duc o viaţă neregulată, 

nedisciplinată, umplându-şi stomacul cu dulciuri, aluaturi, 

ş.a.m.d. Organele lor digestive şi cele eliminatorii nu mai ştiu ce 

este odihna. În consecinţă, ei suferă de slăbiciuni şi boli fizice. 

Atomii, moleculele şi celulele trupului lor produc vibraţii 

discordante sau dizarmonioase. Ei nu cunosc speranţa, 

încrederea, credinţa, seninătatea şi buna dispoziţie. Dimpotrivă, 

ei sunt nefericiţi. Forţa-viaţă nu mai operează corect în ei. 

Vitalitatea lor scade, iar mintea le este constant umplută de 

teamă, disperare, îngrijorare şi anxietate. 

Gândurile modelează expresia fizică 

Mintea este expresia subtilă a trupului. Corpul fizic este 

manifestarea exterioară a gândurilor. Astfel, cel care îşi 

modelează mintea, îşi modelează implicit şi trupul. 

Aşa cum un om cu o înfăţişare grosolană nu se bucură îndeobşte 

de prea multă simpatie şi milă din partea celor din jur, nici cel 

cu o minte grosolană nu poate inspira mai multă simpatie. 

Mintea îşi reflectă cu atâta fidelitate stările lăuntrice pe faţă, 

încât un om inteligent o poate citi cu multă uşurinţă. Iar trupul, 

la rândul său, răspunde acestor stări: teama creează instantaneu 

o reacţie fiziologică de apărare; anxietatea, mânia, durerea, 

veselia etc., toate creează reacţii interne ale organismului. 

Ochii vă trădează gândurile 

Ochii reprezintă ferestrele sufletului; de aceea, în ei se poate citi 

cel mai uşor starea lăuntrică a minţii. Ochii sunt ca un 

instrument telegrafic ce transmite mesaje. În ei poţi citi 

gândurile de trădare, depresie, tristeţe, ură, voioşie, pace, 

armonie, sănătate, putere, vigoare şi frumuseţe. 

Dacă aveţi facultatea de a citi în ochii altora, le puteţi citi 

deopotrivă şi gândurile. Cu puţină hotărâre, perspicacitate, 

antrenament, inteligenţă şi experienţă, veţi ajunge să citiţi 

dominanta unui om (caracterul său) din semnele feţei sale, 

precum şi urmărindu-i conversaţia şi comportamentul. 

Gândurile negative otrăvesc viaţa 

Gândurile de îngrijorare sau de frică sunt forţe de temut care 

există înlăuntrul fiinţei noastre. Ele otrăvesc înseşi sursele vieţii 

şi distrug armonia, eficienţa pe termen lung, vitalitatea şi 

vigoarea. În timp ce gândurile opuse de bucurie, bună dispoziţie 

şi curaj – vindecă, mângâie, alină iritarea şi sporesc enorm 

eficienţa fiinţei prin multiplicarea puterilor mentale. De aceea, 

nu vă pierdeţi niciodată buna dispoziţie. Zâmbiţi şi râdeţi tot 

timpul. 

Dezechilibrele psiho-fizice 

Gândul îşi exercită influenţa asupra întregului trup. Durerea 

mentală slăbeşte organismul fizic, dar nu mai puţin adevărat că 

şi trupul influenţează mintea; un trup sănătos este barometrul 

unei minţi sănătoase. Când trupul e bolnav, mintea se 

îmbolnăveşte şi ea. 

Pornirile violente ale unui caracter prea aprins produc serioase 

daune celulelor creierului, generând produşi chimici otrăvitori 

în sânge, dau naştere unui şoc general şi deprimării, şi suprimă 

secreţia sucurilor gastrice, a bilei şi a celorlalte sucuri din tubul 

digestiv, secătuiesc energia, vitalitatea, induc îmbătrânirea 

prematură şi scurtează viaţa. Când suntem furioşi, mintea 

devine perturbată, fapt care creează apoi disfuncţionalităţi la 

nivelul trupului, datorită intrării în agitaţie a întregului sistem 

nervos. Aceasta este explicaţia „nervilor” pe care îi avem, sau a 

stării de enervare. De aceea este preferabil să ne controlăm 

mânia prin iubire. Mânia este o energie atât de puternică încât 

ea nu poate fi controlată prin intelectul obişnuit 

(VYAVAHARA BUDDHI), ci numai prin intelectul pur 

(SATTVA BUDDHI) sau discernământ (VIVEKA-

VICHARA). 

Puterile creatoare ale gândului 

Gândul creează lumea. El determină devenirea lucrurilor întru 

existenţă. Gândurile dezvoltă dorinţele şi excită pasiunile. În 
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mod analog, gândurile contrare ce urmăresc anihilarea 

dorinţelor şi pasiunilor vor contrabalansa efectele primelor 

gânduri. Acesta este un lucru foarte important: când sunteţi 

asaltat de o anumită dorinţă sau pasiune, gândul contrar vă va 

ajuta să o distrugeţi. Dacă gândiţi despre cineva că el este 

prietenul vostru, acest lucru se va transforma în realitate. Dacă 

în schimb îl vizualizaţi ca duşman, mintea va actualiza 

deopotrivă şi acest gând. De aceea, cel care ştie cum să lucreze 

cu mintea, controlând-o printr-o practică constantă, poate atinge 

fericirea. 

Gândurile atrag gânduri similare 

În lumea gândurilor, ca şi pretutindeni în univers, funcţionează 

„legea atracţiei prin rezonanţă”. Oamenii care au gânduri 

similare se simt atraşi în mod natural unul către celălalt. Sau 

cum spune înţelepciunea populară: „Cine se aseamănă, se-

adună”, ori „Spune-mi cu cine te întovărăşeşti ca să-ţi spun 

cine eşti”. 

Doctorul va fi atras de alţi doctori sau de cercurile medicale; 

poetul de alt poet (sau de un suflet poetic); cântăreţul de alţi 

cântăreţi; filosoful de filosofi; vagabondul de vagabonzi etc. 

Mintea are putere de atracţie. Omul îşi atrage continuu spre sine 

din universul vizibil şi din cel invizibil (ce conţine forţele vieţii) 

gândurile, influenţele şi condiţiile cel mai apropiate de cele ale 

propriilor idei. Ducând cu voi anumite gânduri şi reţinându-le o 

durată mai lungă de timp, veţi atrage fără încetare, conştient sau 

inconştient, tot ceea ce corespunde calităţii voastre dominante 

de gândire. Gândurile sunt proprietatea voastră privată şi le 

puteţi folosi într-un mod creator, împlinindu-vă dorinţele, prin 

cunoaşterea puterii lor şi utilizarea lor conştientă, prin focalizare 

şi concentrare. 

Voi ţineţi în mâinile voastre întreaga putere de a vă alege 

gândurile şi de a atrage astfel spre voi influenţele pe care le 

doriţi. Folosiţi această putere, şi nu vă limitaţi la a fi sărmane 

creaturi bătute de valurile circumstanţelor întâmplătoare. 

Reamintiţi-vă că „omul este ceea ce el gândeşte”. 

Aplicarea unei legi psihologice 
Păstraţi-vă inima tânără. Nu gândiţi niciodată: „Am îmbătrânit”, 

căci acest gând vă va  copleşi. La vârsta de 60 de ani, gândiţi: 

„Mă simt ca la 16 ani”, căci întotdeauna omul devine ceea ce el 

gândeşte. Aceasta este o mare lege psihologică. 

Gândiţi: „Sunt puternic”, şi veţi deveni puternic; dacă gândiţi: 

„Vai, ce slab sunt”, veţi deveni şi mai slab. Dacă gândiţi: „Sunt 

un prost”, cu siguranţă că veţi deveni unul. Dar dacă gândiţi: 

„Sunt un înţelept sau un Zeu”, veţi deveni un înţelept ori un 

Zeu. 

Gândul este cel care modelează omul. Imaginaţia poate face 

adevărate minuni. Prezentul vostru este rezultatul gândurilor 

voastre anterioare, iar viitorul îşi are sămânţa în gândurile 

voastre actuale. Dacă gândiţi corect, veţi gândi şi acţiona corect. 

Vorbirea şi acţiunea întotdeauna urmează gândirii. 

Legile gândirii înalte 

Omul devine ceea ce el gândeşte. Cum îi sunt gândurile, aşa îi 

va fi şi viaţa.  

Gândirea orientată exclusiv asupra obiectelor lumii exterioare 

înseamnă durere. Prin însuşi actul gândirii, omul este înlănţuit 

în materie. Gândul pur, interiorizat este în schimb o forţă mai 

puternică decât electricitatea. Cel care ştie să îşi liniştească 

mintea, va fi fericit şi liber de-a pururi. Manifestaţi-vă toată 

voinţa în scopul cuceririi propriei voastre minţi. Aceasta este 

adevărata bărbăţie. 

Negarea eului limitat este un mijloc de purificare şi rafinare a 

minţii. Gândurile trebuie mai întâi purificate, iar apoi liniştite, 

căci numai o minte perfect calmă va putea înlătura vălurile 

ignoranţei. 

Aspectul subtil al alimentelor cu care ne hrănim formează 

mintea. Dar hrana nu este numai ceea ce noi mâncăm, ci tot 

ceea ce lăsăm să intre în noi prin intermediul simţurilor. Învăţaţi 

să îl vedeţi pe Dumnezeu pretutindeni. Aceasta este adevărata 

hrană a ochiului. Puritatea gândului depinde de puritatea hranei. 

Puteţi vedea, auzi, simţi gustul mai bine, dacă menţineţi în 

permanenţă gânduri sublime, divine. 

Dacă priviţi un obiect printr-un filtru de sticlă verde sau roşie, el 

vă va apare colorat în verde sau roşu. La fel, şi obiectele lumii 

exterioare sunt colorate de dorinţele voastre prin intermediul 

filtrului mental. Toate stările mentale sunt tranzitorii; ele nu pot 

produce decât durere şi tristeţe. 

Bucuraţi-vă de libertatea gândirii. Eliberaţi-vă de sclavia 

prejudecăţilor ce înăbuşă intelectul şi întunecă gândurile. 

Gândiţi-vă la ATMAN (Sinele Suprem, Spiritul nemuritor ce 

există în fiecare om). Aceasta este gândirea corectă. ATMAN se 

revelează pe Sine după purificarea gândurilor. Când mintea este 

senină, eliberată de dorinţe, de motive, de speranţe, de obligaţii 

şi restricţii, de orice fel de gând – atunci, Supremul ATMAN 

străluceşte. Sufletul trăieşte experienţa extazului. Şi voi puteţi 

trăi viaţa pe care o duc sfinţii. Dar nu veţi obţine o victorie 

sigură şi permanentă până când nu vă veţi fi cucerit mintea, 

gândurile şi egoul inferior. 

Gândul – un bumerang 

Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce gândiţi, căci tot ceea ce iese 

din mintea voastră se întoarce înapoi. Orice gând pe care îl 

emiteţi este un bumerang. Dacă urâţi pe cineva, ura se va 

întoarce împotriva voastră. Dacă iubiţi, veţi primi înapoi iubire. 

Un gând rău este de trei ori blestemat. În primul rând, el îl 

răneşte pe emitent, afectându-i corpul mental. În al doilea rând, 

el îl răneşte pe cel căruia îi este adresat. În sfârşit, el face rău 

întregii umanităţi prin vicierea atmosferei sale mentale. Dacă 

întreţineţi gânduri de ură, sunteţi deopotrivă un criminal, căci 

gândurile voastre ucid în lumea lor, dar şi un sinucigaş, căci ele 

se întorc împotriva voastră. În plus, o minte angrenată în 

gânduri malefice acţionează ca un magnet, atrăgând gânduri 

similare şi amplificând astfel răul iniţial. Gândurile rele 

aruncate în atmosfera mentală otrăvesc minţile receptive. Iar 

cum gândul este rădăcina acţiunii, menţinerea persistentă a unui 

gând rău va conduce în timp la comiterea unor acţiuni 

criminale. 

Gândurile şi valurile mării 

Gândurile sunt precum valurile unui ocean. Ele sunt 

nenumărate. Cucerirea lor vi se va părea la început o încercare 

disperată, fără şanse autentice de succes. Unele gânduri vor 

rezista voinţei voastre, în timp ce altele vor  ţâşni năvalnic exact 

atunci când credeaţi că aţi învins.Vechile gânduri suprimate vor 

apare din nou după câtva timp. Cu toate acestea, nu trebuie să 

disperaţi: puterea lăuntrică spirituală se dobândeşte gradat. Veţi 

reuşi cu siguranţă până la sfârşit. Toţi marii yoghini de altă dată 

au atins realizările lor sublime doar după ce au trecut prin 

aceleaşi dificultăţi. 

Procesul de distrugere a clişeelor mentale este dificil şi 

îndelungat. 

Ansamblul gândurilor nu poate fi distrus într-o zi sau două. De 

aceea, nu trebuie să renunţaţi la practică după apariţia primelor 
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dificultăţi. Prima încercare ar trebui să fie reducerea dorinţelor, 

căci ea va genera o scădere automată a gândurilor. Apoi, gradat, 

ele vor dispărea. 

 

 

Ce sunt cordoanele eterice? 

 
 

       Cordoanele eterice sunt realizate din energie astrala si 

eterica si conecteaza organismele subtile ale oamenilor.   

cestea se intind intre doi oameni asemenea unui cordon 

ombilical si contribuie la transferul de energie 

emotionala si de chi intre cele doua persoane. Nu 

conteaza cat de departe este cealalta persoana, de vreme ce 

aceste cordoane nu sunt formate din materie, iar distanta este 

irelevanta. Asa ca, acelasi legi se aplica si in cazul a doua 

persoane aflate in doua colturi opuse ale planetei. 

Toti bebelusii au un cordon eteric care pleaca din burta mamei 

dupa ce cordonul ombilical este taiat. Unii bebelusi pot avea 

cordoane in plus, care pleaca de la inima, de la nivelul plexului 

solar sau chiar de la nivelul capului, catre diferite parti ale 

corpului mamei. Cordonul sau cordoanele care exista in timpul 

copilariei exista timp de cativa ani si dispar treptat pe masura ce 

copilul devine mai independent fata de mama sa si pe masura ce 

nu mai are nevoie de aceasi conexiune. Ei bine, acesta ar fi 

cazul in mod normal, dar aici, pe Pamant, atat de multi oameni 

au probleme emotionale incat, de multe ori, aceste legaturi 

eterice pot dura chiar pana la maturitate si in unele cazuri 

exceptionale, pana la batranete. Cordonul se presupune a fi 

acolo pentru a sprijini copilul, dar in realitate multe mame sunt 

nevoiase din punct de vedere emotional si utilizeaza cablul 

pentru a se hrani din energia abundenta si proaspata a copilului. 

Din pacate, aceasta dinamica functioneaza la un nivel 

subconstient, iar mama nu realizeaza ca face acest lucru. De 

cealalta parte, cel mic este destul de constient de ceea ce se 

intampla si chiar ii va oferi mamei sale energie de buna voie. 

Copilul este o fiinta foarte pura si iubitoare in aceasta etapa, cu 

o cantitate foarte mica de intrupare astrala si cu o structura 

egoica slab dezvoltata, astfel incat cel mic doreste sa faca tot 

posibilul pentru ca mama lui sa fie fericita. 

Din pacate, in timp ce copilul creste si se dezvolta, pierde 

complet perceptia asupra cablului si asupra altor lucruri 

metafizice. Transferul de energie emotionala devine unul 

subconstient atat pentru copil cat si pentru mama si poate dura o 

perioada lunga de timp. Cordoanele dintre mama si copil care 

dureaza o perioada lunga de timp pot cauza frictiuni serioase 

intre cele doua parti care pot conduce la sentimente 

disfunctionale in respectiva relatie. Relatia va suferi si va fi 

sortita resentimentelor si sentimentelor negative. Imagineaza-ti 

ca ai fost drenat de energie de catre mama ta timp de 30 de ani 

printr-un cordon care a devenit gros si plin de emotii negative si 

de saracie emotionala. Nu-ti poti da seama ce se intampla, dar 

simti intr-o anumita masura ca esti drenat de energie in preajma 

mamei tale. Te muti intr-o alta tara pentru a scapa, dar oriunde 

ai merge simti ca ea este acolo cu tine si simti cum te seaca de 

energie de la distanta. Aceasta situatie este doar un exemplu; 

exista mai multe moduri de a interactiona prin intermediul unui 

cordon eteric. 

Un alt cordon eteric foarte des intalnit este cel dintre doi iubiti. 

Fiecare doreste sa-si imparta energia cu alte persoane, iar in 

timpul actului sexual aceast schimb energetic este amplificat 

drastic. Sentimentele de dragoste si de schimb reciproc sunt 

suficiente de cele mai multe ori pentru a construi un cordon. 

Adesea, aceste cordoane sunt intre ombilicuri, dar pot fi si intre 

alte zone, cum ar fi inima sau plexul solar. Asa ca, atunci cand 

doi oameni au fost implicati intr-o relatie emotionala pentru mai 

mult timp, exista o foarte mare sansa ca cei doi sa imparta un 

cordon eteric. In functie de problemele emotionale dintre cei 

doi, cablul poate deveni unul murdar sau poate ramane destul de 

curat si poate reprezenta o modalitate prin care cei doi se pot 

dezvolta pe plan emotional. In cazul in care unul dintre cei doi 

parteneri este sarac din punct de vedere emotional, exista foarte 

mari sanse sa aiba loc o drenare de energie care poate crea 

resentimente in partenerul drenat. Unele cordoane care devin 

prea murdare pot cauza probleme destul de serioase si ar putea 

cauza sfarsitul relatiei dintre cei doi.  Curatarea unui cordon 

eteric poate contribui la atenuarea intensitatii emotionale si 

astfel cuplul poate progresa catre o relatie mai echilibrata. In 

cazul in care are loc o despartire intre cei doi, cablul poate 

contiuna sa functioneze pentru o perioada lunga de timp, acesta 

fiind motivul pentru care multor oameni le este dificil sa se 

implice intr-o noua relatie. In acest caz, eliberarea cordonului 

eteric poate face minuni. 

Cordoanele pot fi create intre doua persoane sau chiar intre 

grupuri de oameni intre care exista relatii emotionale. Prieteni, 

colegi, dusmani – intre toti pot exista cordoane eterice. Ele pot 

fi folosite de catre entitati si de catre alte fiinte dimensionale 

pentru a se conecta la respectiva persoana si pentru a o drena de 

energie. De asemenea, este posibil sa trimiti un cordon catre 

cineva pe care nici macar nu l-ai cunoscut inca. De exemplu, sa 

spunem ca te indragostesti de cineva, cu toate ca nu ai vorbit 

inca cu persoana respectiva. Este posibil ca dorinta ta de a avea 

persoana respectiva sa trimita un cordon in energia sa. De 

asemenea, este posibil sa creezi constient un cablu catre o alta 

persoana, dar acest lucru este de domeniul magiei negre. Tu nu 

ar trebui niciodata sa utilizezi mijloace psihice sau sa incerci in 

mod intentionat sa influentezi energia celorlalti fara 

permisiunea lor. Nu exista exceptii de la aceasta regula, iar 

repercursiunile karmice sunt enorme! 

Exista mai multe tipuri de cordoane, dar indiferent de caz, un 

cordon este de fapt o legatura intre corpul astral si corpul eteric 

a doua sau mai multe persoane, care permit un schimb de 

energie emotionala si/sau eterica. 

Din fericire toate cablurile pot fi eliminate destul de usor. Este 

necesar ca o singura persoana sa doreasca eliminarea 

cordonului, iar acesta va fi eliminat. Prin practica si prin 

constientizare, poti invata sa elimina aceste cordoane 

energetice. De asemenea, in timp ce explorezi existenta unui 

cordon poti sa-ti amintesti cand si cum a fost creat, cum te-ai 

simtit cu privire la acesta si la modul in care a operat.  
După: http:e-dimineata.ro 

 

 

 

A 

spiritualitate 



 

 p. 150                                                                                        Lohanul nr.  35,  octombrie  2015 
       

 

 

Pelerinaj la Peştera Sfântului Apostol 

Andrei din Dobrogea 

 

                                             Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi 

           După ce am traversat Dunărea pe la Feteşti şi 

Cernavoda am urmat traseul rutier spre sud-vest, având ca 

obiectiv localitatea Ion Corvin. Traversând podgoriile din 

Podişul Dobrogei de Sud paralel cu fluviul Dunărea, pentru 

ca apoi să ne abatem spre stânga spre localitatea Ion 

Corvin.   

După traversarea acestei localităţi, urmând traseul indicat de 

marcajele rutiere, am intrat pe valea unui pârâu ce ne-a condus 

până la Peştera Sfântului Apostol Andrei. 

 
Biserica din apropierea Peşterii 

Sfântul Apostol  Andrei 

Ne propusesem de ani de zile să ajungem în acest loc încărcat 

de o forţă spirituală de nedescris.  

În faţa peşterii se află o biserică impunătoare cu patru turle ce 

impresionează prin arhitectură şi fast, având pe faţadă o imagine 

în mărime naturală a Sfântului Apostol Andrei lucrată în 

mozaic. De o parte şi de alta a uşii de la intrare  stau: la stânga 

Sf. Apostol Filip, iar la dreapta Sf. Apostol Petru. 

Fiind nerăbdători să ajungem la Peştera Sfântului Apostol 

Andrei am traversat curtea bisericii în grabă îndreptându-ne 

spre caverna din stânca din faţă, fiind atraşi ca un magnet de 

forţa spirituală a acesteia. 

 
Intrarea în Peştera Sfântului Apostol Andrei 

Dorinţa subtilă de a cunoaşte şi de a pătrunde în Peştera 

Sfântului Apostol Andrei s-a îmbinat cu emoţia magnifică a 

măreţiei pe care o resimţeam o dată cu primii paşi făcuţi în 

interiorul acesteia.  

 
Interiorul Peşterii Sfântului 

Apostol Andrei 

Păşeam timid, cu paşi mărunţi, spre a surprinde detalii care mi-

ar fi trezit  o curiozitate firească ancestrală. Înaintam spre altarul 

din interiorul peşterii. După ce am mers la icoanele de la 

iconostasul din faţa catapetezmei, ne-am întors privind detaliile 

pereţilor cu micile concavităţi ale acesteia. La un moment dat, 

Iustin, cel mai mic membru al familiei, s-a aşezat  pe prichiciul 

laviţei din piatră, ce se postează în concavitatea din peretele din 

stânga peşterii. I-am urmat exemplul şi ne-am aşezat cu toţii pe 

pernuţele special puse pe laviţă.  
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Laviţa din piatră pe care s-a odihnit Sf. Ap. Andrei 

Fiind într-o stare meditativă, m-am raportat la acel moment 

când Sfântul Apostol Andrei l-a urmat pe Iisus Hristos – fiind 

primul apostol care a făcut primul pas spre a-i deveni apostol 

cristic. Prin această stare meditativă am simţit un „ecou” al 

stării de detaşare şi renunţare la lumesc, în favoarea divinităţii, a 

spiritualităţii plenare.  

În momentul în care am conştientizat că Sfântul Apostol Andrei 

l-a îmbrăţişat, a trăit clipe divine în preajma lui Iisus, i-au fost 

spălate picioarele de însăşi modelul divin Iisus, m-am 

cutremurat de micimea mea de a mă aşeza pe locul unde s-a 

odihnit peste trei ani, apostolul care şi-a dedicat viaţa şi a murit 

prin martiraj pentru  Iisus Hristos.  

Vibraţia extatică a locului, „ecoul” de două milenii ce încă mai 

vibrează  cu putere pe aceste locuri, m-au marcat benefic, 

profund, deschizându-mi „inima” . spirituală.  

Ghidul de la mănăstire ne-a povestit că în timpul Sfântului 

Apostol Andrei în preajma peşterii, pe o suprafaţă de circa 1 

km2, trăiau peste 1000 de călugări, ce-l urmau îndeaproape pe 

acesta. Zi de zi, Sfântul Apostol primea la peşteră sau la izvorul 

din apropiere, pelerini din toate colţurile Daciei, pe care-i 

boteza, îndruma, sau vindeca din punct de vedere fizic şi 

spiritual. Nu departe de peşteră (la circa 200 m) există un izvor 

puternic, unde, conform tradiţiei, Sfântul Apostol Andrei îi 

boteza pe toţi cei care–i urmau învăţătura lui Iisus.  

Mergând la izvor, am luat apă în căuşul palmelor (fiind foarte 

cald afară – luna august) pe care mi-am turnat-o în creştetul 

capului. Conştientizând taina botezului cu apă, am simţit o stare 

de transfigurare mistică, de elan spiritual dumnezeiesc, o stare 

de purificare a întregii fiinţe. 

 
Locul în care se află izvorul la care Sf. 

Ap. Andrei boteza pelerinii 

Ca români ortodoxi, cred că merită, măcar o dată în viaţă să 

mergem în pelerinaj, acolo unde misticii numesc “Poarta 

Creştinităţii”, de unde s-a răspândit pe întreg teritoriul Daciei 

religia creştină a modelului divin Iisus Hristos. Pentru mine 

peştera Sf. Ap. Andrei reprezintă o “Mecca” a românilor, o oază 

de unde s-a răspândit învăţătura şi moralitatea creştină. 

Aşa cum am promis de fiecare dată că mă voi întoarce la 

locurile care-mi sunt dragi, şi de această dată mi-am făcut o 

promisiune interioară că în anul următorul, dacă Dumnezeu îmi 

dă  sănătate, voi zăbovi mai mult timp pe aceste meleaguri. 

 

Tarotul – formă de cunoaştere 

 

                                                      Aura PIETRARIU – Huşi 

           Tarotul, una dintre ştiinţele divinatorii cele mai 

mediatizate, însă şi destul de puţin înţelese, trezeşte, încă, 

interesul unui număr destul de mare de persoane, deşi 

raţionalismul, mercantilismul şi materialismul ar fi trebuit 

în concepţia unora să asigure suficientă. 

otivul interesului pentru ştiinţe oculte, pentru Tarot 

în cazul de faţă, poate avea mai multe cauze, motive, 

începând de la simplă curiozitate până la 

considerentul, convingerea că ar putea fi satisfăcute diferite 

nevoi ori ar putea reprezenta o etapă, pur şi simplu, din 

existenţa umană în care ar domina interesele de ordin spiritual 

sau căutarea unui sens existenţial. 

Indiferent de motivaţia interesului, Tarotul nu este "un joc de 

cărţi", nu este mijloc de evidenţiere într-un grup, de a părea 

interesanţi prin faptul că am fi altfel decât restul, nu este motiv 

M 
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de bravare. Tarotul este o Cale către Cunoaştere, este Ştiinţa şi 

Artă în acelaşi timp; Ştiinţa deoarece presupune cunoaşterea, 

înmagazinarea unui ansamblu sistematic de informaţii specific 

acestui domeniu, iar Arta, deoarece presupune îndemânare, 

măiestrie ce se dobândeşte în timp. 

Cartomanţia (aici, ghicitul în cărţi de Tarot) reprezintă prima 

dată o Cale spirituală şi apoi o artă mantica ce poate fi folosită 

pentru a se "vedea" în viitor, pentru a se descoperi lucruri (în 

sens general) care sunt ascunse, secrete ori pierdute. 

Practicarea unei ştiinţe oculte, ezoterice, este o alegere 

individuală, personală şi subiectivă ce ar trebui să fie în 

concordanţă cu convingerile spirituale sau o consecinţă a 

acestora în unele cazuri. Una este practicarea artelor oculte alta 

este apelarea din diverse motive la o practicantă. 

A fi practicantă a unei Arte (aici sensul este cel de practică 

magică), reprezintă în primul rând a îţi asuma un stil de viaţă, 

de existenţă în conformitate cu ceea ce eşti sau se doreşte a se 

deveni, deci motivaţia pentru a practică trebuie să fie intrinseca, 

nu oricine este interesat de ştiinţele ezoterice, oculte putând şi 

practică, numai motivaţia interesului poate reprezenta singurul 

factor departajator, singura metodă de selecţie dintre cei care ar 

putea să ajungă practicanţi a unei, respective a unor Arte şi cei 

care ar trebui să rămână la stadiul de persoane interesate, posibil 

clienţi, cei ce apelează la serviciile unei practicante de arte 

oculte numindu-se clienţi. 

ARTELE MANTICE (de la mantis care înseamnă ghicitor), 

divinaţia sau prezicerea este arta de a vedea în viitor ori de a 

descoperi lucruri care sunt ascunse, secrete ori pierdute. 

De-a lungul secolelor, au fost  inventate sute de sisteme de 

divinaţie, majoritatea sistemelor  începând cu o distribuire 

aleatorie a elementelor, după care se încerca identificarea unui 

sens prin interpretarea semnelor, simbolurilor, modelelor. 

Tarotul ca şi sistem divinatoriu care consultat poate descifra 

tainele existenţei, misterele din jur ori răspunde la orice 

întrebare, este una dintre cele mai complete metode de 

investigare a necunoscutului sub toate formele sale. 

 NUMELE ŞI ORIGINEA TAROTULUI  

Numele actual al cărţilor, Tarot, îşi are originea în Italia, 

Tarochino, Tarocco sau Tarocchi, care derivă de la Ţaro, un 

afluent al râului Po. 

Între numele Ţaro şi Tora, legea evreiască a celor cinci Cărţi ale 

lui Moise, se poate percepe o legătură, acesta putând fi 

considerat un indiciu a originii pline de secrete a cărţilor. 

Originea Tarotului se pierde în negura timpului, unele teorii 

susţinând că este de origine egipteană. Se spune că zeul 

mesager Thot ar fi trimis muritorilor informaţii reprezentate 

prin cele 22 de Arcane Majore. Alte teorii susţin că ar 

avea  origini indiene, chinezeşti, romane etc. care în final s-au 

materializat sub forma creştină (în sensul de moralizatoare) a 

acestor cărţi. 

Dincolo de orice teorie privind originea acestei ştiinţe ezoterice, 

cele 22 de Arcane Majore au o origine mult mai veche, 

Mesopotamia fiind cu adevărat locul unde au fost create ca 

urmare a dorinţei de încifrare a unor informaţii, de ermetizare, 

de codare, astfel încât doar iniţiaţii să aibă acces la ele. 

Tarotul în Europa a apărut prin secolul al XV-lea e.n., primul 

pachet de Tarot creat în întregime sub forma pe care în prezent 

o cunoaştem fiind creat la cererea contelui Visconti, iar de 

răspândit sub forme mult mai accesibile, s-a răspândit datorită 

ţiganilor nomazi (numiţi egipteni în secolul al XVIII-lea, 

perioada în care această teorie a apărut) ori că ar fi fost adus (în 

Europa) de către Cavalerii Cruciaţi, de pelerini sau negustori.  

Structura actuală a Tarotului, cu 22 de Arcane Majore şi 56 de 

Arcane Minore, corespunde pachetului Veneţian, menţionat 

pentru prima dată de italianul Garzoni, în jurul anului 1600, deşi 

mai devreme contele Visconti, menţionat, crease primul pachet, 

ce-i drept pentru uz personal.  

Cărţile de Tarot Visconti sunt cele mai vechi cărţi de tarot care 

au supravieţuit integral până în zilele noastre, denumite/numite 

după numele celui ce le-a creat, comandat, ducele de Milan, în 

1422. Acestea au fost pictate de un artist italian, pe numele său 

Bonifacio Bembo.  

În prezent sunt destul de multe de tipuri de pachete de cărţi de 

Tarot, de modele, fiecare trebuind a îşi alege modelul potrivit 

folosindu-se de intuiţie, în primul rând.  

 STRUCTURA TAROTULUI  

Tarotul este format din 78 de piese, de cărţi, 22 de cărţi numite 

în termeni specifici Marea Arcana (arcana este un cuvânt de 

origine latină, arcanum însemnând secrete) şi priveşte numai 

aspectul spiritual, iar restul de 56 de cărţi alcătuiesc Mică 

Arcana care tratează chestiunile din planul fizic, cotidianul, 

aceasta la rându-i fiind formată din patru culori asemenea 

cărţilor obişnuite de joc, cupele corespunzând inimii roşii, 

monedele - rombului sau karo, batele - treflei, spadele - frunzei 

sau inimii negre.  

Apariţia celor 56 de Arcane Minore este asociata Evului Mediu, 

astfel, cele patru serii, culori ale Arcanelor Minore sunt asociate 

la rândul lor drept simboluri ale claselor sociale medievale, 
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cupele - clerul, monedele - comercianţii, batele - ţăranii, spadele 

- cavalerii. 

Tarotul asemenea altor metode de divinaţie, poate prezice 

viitorul, răspunde la întrebări legate de orice aspect al existenţei 

şi, de asemenea, poate dezvălui lucruri secrete, ascunse ori 

pierdute, după cum am menţionat. 

Modul de funcţionare al cărţilor de Tarot poate fi comparat cu 

cel al unor oglinzi, în care se reflecta energii, simbolurile ce 

sunt reprezentate corespunzând diferitelor energii. Când se 

extrage o carte de Tarot se rezonează în acel moment cu 

anumite energii iar cărţile le surprind. 

Energiile sunt concretizate în situaţii, persoane, posibilităţi. 

Cărţile de Tarot surprind posibilităţile cu probabilitatea cea mai 

mare de a se înfăptui. 

În timpul unei şedinţe de Tarot ţinuta corpului este importantă, 

trebuind a se facilita fluxul energetic, din această cauză, nu se 

ţin picioarele încrucişate, ci cu tălpile lipite de podea. 

Dacă există întrebări, acestea trebuie adresată pe rând şi să fie 

clare. Întrebarea trebuie pusă în gând, repetând-o de mai multe 

ori în timp ce se amestecă cărţile. 

În funcţie de etalare, de aspectul vizat din existenţă se alege 

tipul de etalare corespunzător. 

Oricine poate apela la serviciile unui practicant de arte oculte, 

indiferent de vârstă, naţionalitate, etnie, sex, religie. A apela la 

seerviciile unui practicant  de arte magice nu înseamnă a îţi 

schimba religia sau a te converti, sunt doar nişte servicii ce se 

oferă, atât. 

Responsabilitatea se asumă individual şi personal. 

Bibliografie: 

Donald Tyson, Tarot pe intelesul tuturor, Editura Teora, 2006 

Eileen Connolly, Tarot. Manual de initiere, Editura Polirom, 2005 

Oberon Zell-Ravenheart, Manual de initiere in vrajitorie, Editura Polirom, 2007 

Simona Anomis, Tarotul Umbrelor, Editura Studia, 2006 

Tarot de la A la Z, Editura Steaua Nordului, 2009 
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Un român poate demonstra existenţa vieţii 

după moarte! 

                                    Sorin GOLEA - Bucureşti 

             La sfârşitul anilor ’90, la Institutul de Oncologie din 

Bucureşti a fost demarat un proiect ieşit din comun: 

tratarea cancerului la distanţă, prin fire de păr.  

estul pe cobai a fost o reuşită. Protagonistul acestui tip 

de cercetare fundamentală, fizicianul Teodor 

Săndulescu, a avut curiozitatea să facă unele teste pe 

firele de păr ale unor persoane decedate. Concluzia, uluitoare, a 

fost că, spre deosebire de animale, „corpul energetic” al omului 

rămâne viu şi după decesul organismului. Adică există viaţă 

după moarte. 

 

„La baza experimentelor a stat ideea că părul menţine legătura 

cu câmpul biologic al subiectului de la care a fost tăiat, chiar 

dacă e dus la mare distanţă de corpul de origine. Ştiţi povestea 

lui Samson, din Vechiul Testament, care şi-a pierdut puterea 

după ce i-a fost tăiat părul. De ce avea puterea în păr? Pe de 

altă parte, se ştie că biocâmpul organismului este o structură 

informaţională măsurabilă, sub formă de pulsiuni 

electromagnetice, şi are o dinamică diferită de la persoană la 

persoană”, ne-a declarat fizicianul. 

A descoperit energie „stocată” în păr 

„Plecând de la aceste date, după ani de experimente, am reuşit să 

stabilesc că există o legătură energetică şi informaţională stabilă între 

firul de păr şi organismul de la care a fost recoltat, ca într-un fel de 

oglindă. La om însă, spre deosebire de animale, firul de păr prezintă 

pulsiuni energetice chiar şi după decesul organismului. Asta înseamnă 

că există o formă de energie spirituală care rămâne intactă după 

moartea noastră biologică. Acest lucru mă încurajează să presupun că 

sintagma viaţă după moarte se referă la ceva real”, a completat 

Teodor Săndulescu, cercetător în cadrul institutului şi fost referent al 

Academiei de Ştiinţe Medicale. 

Iniţial, intenţia fizicianului Săndulescu a fost să încerce să vindece 

cancerul de la distanţă, prin firele de păr recoltate de la organismele 

bolnave. În cadrul unui experiment, cinci şobolani au fost injectaţi 

subcutanat, în zona spatelui, cu celule canceroase. 
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După ce s-au îmbolnăvit, adică li s-au format tumori, li s-a tăiat câte un 

smoc din blană. Fiecare smoc a fost supus, într-o incintă specială, 

situată la o distanţă apreciabilă de locul unde erau ţinuţi şobolanii, unui 

flux de radiaţii electromagnetice cu o anumită lungime de undă. 

În mod normal, şobolanii bolnavi mureau după 80 de zile. În cazul 

celor cu părul supus unor radiaţii electromagnetice cu o anumită 

lungime de undă, trei dintre subiecţi au supravieţuit mai mulţi ani. 

Practic, s-au vindecat de cancer şi au murit de bătrâneţe. 

Lucrează la brevetarea metodei 

Abia după ani de cercetare în domeniul cancerului, fizicianului i-a 

venit ideea să studieze din punct de vedere energetic firele de păr ale 

mai multor specii, inclusiv ale omului.  

„Ceea ce m-a uimit a fost faptul că la toate animalele pulsiunile 

energetice ale părului dispar odată cu moartea organismului, dar nu 

acelaşi lucru se petrece la om. În acest moment lucrez la brevetarea 

unui aparat special prin care să pot determina cu rigoare ştiinţifică 

toate aceste observaţii. Abia după aceea vor putea fi validate, oficial”, 

ne-a spus fizicianul Teodor Săndulescu. 

Rezultatele, prezentate la Viena  

„Cunosc experimentele lui Teodor Săndulescu şi pot să vă spun că 

datele acestei metode au fost prezentate în cadrul unui simpozion la 

Viena, cu real succes. Eu cred că subiectul este demn de luat în seamă 

şi de dezvoltat, oricât ar părea, acum, de SF”, ne-a spus medicul 

oncolog Florin Băcanu, vicepreşedinte al Societăţii Române de 

Oncologie, filiala Bucureşti. 

  

„Fenomenul este cercetat de marile puteri, în secret, de peste 60 de 

ani” 

 „Studiul influenţei radiaţiilor electromagnetice emise sub formă de 

impulsuri sau radiaţie continuă (unde) asupra materiei vii se face cu 

asiduitate în cele mai secrete laboratoare ale marilor puteri, de peste 

60 de ani. Experimente cu rezultate de necontestat au arătat că 

radiaţia electromagnetică pe anumite spectre şi frecvenţe poate avea 

efecte terapeutice. Personal, am făcut cunoscute cercetările domnului 

Teodor Săndulescu prin emisiunile de televiziune pe care le realizez”, 

ne-a spus generalul de brigadă Emil Străinu, doctor în probleme de 

război geofizic, fost consilier parlamentar pe ameninţări 

neconvenţionale şi asimetrice. 

 

 

 

 

Americanii au confirmat că nemurirea este ceva real 

Fizicianul român nu este singurul care e convins că există viaţă după 

moarte. Iată câteva exemple ale unor oameni de ştiinţă din străinătate 

care susţin acelaşi lucru. 

Profesorul Robert Lanza, de la Universitatea de medicină Wake Forest 

din Carolina de Nord, SUA, susţine o teorie a biocentrismului. 

Conform acestuia, fizica cuantică dovedeşte faptul că există viaţă după 

moarte. Omul de ştiinţă spune că moartea este doar o părere imprimată 

de educaţie. Mai mult, el susţine chiar că viaţa creează Universul, şi nu 

invers. Practic, spaţiul şi timpul nu sunt aşa cum bănuim noi, iar 

moartea nu există într-un sens real, aşa cum credem noi astăzi. 

Dr. Eben Alexander, un neurochirurg de la Harvard, a fost sceptic în 

legătură cu ideea de viaţă după moarte. Cu toate acestea, un accident l-

a convins că Raiul există. În anul 2008, dr. Alexander a intrat în comă 

profundă timp de 7 zile. „Nu există o explicaţie ştiinţifică pentru faptul 

că în timp ce corpul meu zăcea în comă, sinele interior era viu. În timp 

ce neuronii din cortexul meu erau blocaţi, conştiinţa mea nelegată de 

creier călătorea într-o dimensiune despre care nu am visat niciodată 

că ar putea să existe”, a povestit ulterior neurochirurgul despre 

experienţa prin care a trecut. 

 

Dr. Gary E. Schwartz, profesor de psihologie, medicină, neurologie, 

psihiatrie şi chirurgie la Universitatea Arizona, director al 

Laboratorului pentru Progrese în Domeniul Conştiinţei şi Sănătăţii, a 

avut curajul să-şi rişte reputaţia internaţională printr- o serie de 

experimente menite să confirme sau să infirme existenţa vieţii de după 

moarte. Rezultatele, descrise în volumul Experimente privind viaţa 

după moarte, au fost pozitive: există!        Sursa: libertatea.ro 
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Mănăstirea Brădiceşti, judeţul Iaşi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 


