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Arheologie
Radiografia unui arheolog.
Hărţuire şi intimidare
Arheolog dr. Vicu MERLAN – Huși
Încă din anul 2010, în cadrul unui articol publicat în
revista Lohanul (nr. 15/2010, p. 4-5)
5) atrăgeam atenţia
asupra greutăţilor pe care le întâmpină arheologii din
România atunci când se mobilizează pentru descoperiri
arheologice şi aducerea artefactelor la zi.
rintre cele mai numeroase impedimente enumerăm lipsa
resurselor financiare – fără de care nu se poate demara un
proiect de decopertare, ironia localnicilor, invidia
colegilor lipsiţi de iniţiativă arheologică, rigiditatea unor
somităţi în domeniu ş.a.
În cadrul acestui articol voi aprofunda unul din punctele
enumerate în 2010, prin care spuneam că invidia unor colegi,
măcinaţi de resentimente profesionale, s-au
au apucat de măsluit
reclamaţii anonime sau cu „acoperire”, fapt care ii-au determinat
pe unii poliţişti zeloşi să-mi
mi întocmească dosare penale ad
ad-hoc,
percheziţii la domiciliu etc.
Realizând o retrospectivă asupra modului operaţional de
supraveghere şi control a activităţii mele profesionale, am
constatat, neîntâmplător, că toată această tevatură are ca scop
hărţuirea şi intimidarea mea, spre a mă determina să renunţ la
cercetarea ştiinţifică de pe şantierele arheologice, respectiv la
decopertarea artefactelor preistorice care aduc noi argumente în
schimbarea multor idei şi ipoteze actuale privind preistoria
României şi a Europei.
Pentru a argumenta aceasta am constatat că încă din anii 90, mai
exact după descoperirea tezaurului statuar de la Isaiia (un ulcior
cu 21 de zeităţi şi alte artefacte esoterice, din lut ars, cu o
vechime mai mare de 7000 de ani) care astăzi sunt cele mai
valoroase exponate din cadrul Muzeului Universităţii „A. I.
Cuza” din Iaşi, am fost în vizorul SRI-ului
ului şi Poliţiei jud.
Vaslui şi Iaşi.
Prin 1998, un lucrător al SRI-ului
ului din Huşi m
m-a contactat
telefonic, fără a-şi
şi spune adevărata identitate profesională, spre
a-mi
mi da date despre unele artefacte descoperite de câţiva
localnici de prin satele dimprejurul Huşului, spre a le verifica
dacă au vechime sau sunt contemporane. Adoptase o modalitate
inedită de a mă aborda şi a se apropia de mine, spre aa-mi
supraveghea îndeaproape munca de cercetare şi descoperirile,
spunând că este ziarist.
Am aflat despre adevărata sa profesie după vreo câteva luni, de
la un prieten, care m-aa „avertizat” unde lucrează acesta.
Întrebându-ll despre aceasta, a recunoscut, spunându
spunându-mi că nu
trebuie să-mi
mi fac probleme deoarece, el fiind axat pe domeniul
culturii, în munca sa, are doar intenţii bune, de protejare a
Patrimoniului Cultural. E drept, nu am dat niciodată cu
subsemnatul, însă considerându-l de omenie, l-am
am luat cu mine
în cercetările de teren, explicându-ii ca la un şcolar provenienţa
şi originea artefactelor descoperite etc. Întruna din zile, fiind
mai mult beat decât treaz, îi sună telefonul şi din greşeală,
ţinându-l spre mine,
ne, am receptat întreaga conversaţie cu şeful
său de la județ: „Adu-mi
mi mai repede dosarul lui Merlan…”În
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acea clipă mi s-aa tăiat respiraţia, am simţit că nu mai am putere
să cobor din maşina sa. După un timp m-a
m contactat, însă l-am
certat şi astfel s-a rupt
pt „prietenia”. Abia atunci înţelegeam
noiamul de întrebări din care unele nu aveau nici un sens.
Până în anul 2008 nu am mai avut nici un indiciu că aş fi fost
urmărit (probabil schimbaseră tactica!).
În anul 2008, pe şantierul arheologic de la Creţeşti, am
descoperit un nou schelet preistoric, care, datorită presiunii
pământului, avea capul alungit peste normal. Presa locală şi
naţională a speculat că este un mutant genetic, un
…extraterestru!!! etc. Seara, după un filaj de câteva ore, câţiva
lucrători (probabil
probabil de la Servicii!!!) mi-au
mi
furat scheletul, fără
nici o explicaţie, ba chiar întocmindu--mi-se dosar penal, având
drept cauză: „ …Decesul persoanei de sex feminin cu identitate
necunoscută”…(sic!). De menţionat că efectuam săpături
arheologice pe acest
est sit încă din 2002, descoperind până la acea
dată peste 15 schelete, despre care publicase presa locală, ştiau
şi autorităţile locale inclusiv şeful de post, cel care a fost luat ca
„martor” în timpul furtului de schelet. Concluziile le trageţi dvs.
La 21.04.2009, Parchetul Huşi îmi comunică în scris Ordonanţa
de neîncepere penală, dosar despre care nu aveam habar că ar fi
existat.

La un un de la dosarul cu scheletul mi se întocmeşte un altul
prin care sunt acuzat de nepredarea în totalitate a bunurilor
arheologice descoperite pe mai multe şantiere arheologice, în
perioada 2002-2009,
2009, în judeţele Iaşi şi Vaslui, fiind învinuit. În
perioada imediat următoare, printr-un
un mandat mi s-a
s efectuat o
percheziţie domiciliară, dar şi la părinţi şi socri. P
Prin Ordonanţa
din 23.06.2010 sunt scos de sub urmărire penală, constatându-se
constatându
că „…învinuitul nu a luat obiecte arheologice cu scopul de a-şi
a
le însuşi pe nedrept, motiv pentru care în sarcina sa nu poate fi
reţinută infracţiunea de furt calificat”... De aasemenea în
Ordonanţă s-aa mai constatat că:..”în depozitul Muzeului din
Huşi, au fost predate în plus, faţă de ceea ce s-a
s publicat în
rapoartele de săpătură 33 de gratoare şi cinci măsuţe de altar…”
Din această constatare reiese clar că nu am avut nici o intenţie
de a ascunde sau sustrage obiecte de pe şantier, ci chiar şi atunci
când aceste artefacte au fost găsite în ruptura unui mal,
neputându-le
le încadra arheologic pe nivele, le-am
le
predat
Muzeului din Huşi. Satisfacţia mea ca arheolog este
descoperirea acestor artefacte şi publicarea rezultatelor şi
concluziilor care decurg din aceste demersuri ştiinţifice.
În plus comunităţile eneolitice din această parte a Moldovei
aveau o condiţie modestă de trai, majoritatea artefactelor fiind
din piatră, ceramică şii oase, piese care au o valoare muzeistică
mică, rar fiind întâlnite obiecte din metal (cupru sau fier).
La sfârşitul lunii mai 2014, Poliţia Judeţului Iaşi, în urma unui
ordin „de sus”, face o inspecţie „inopinantă” pe şantierul
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arheologic Bazga „Cetăţuie”, com. Răducăneni, jud. Iaşi,
descoperind intervenţii în sit neautorizate. Unele intervenţii
proveneau din anul 2013 (despre care ştiam), însă cele
descoperite de Poliţie în primăvara lui 2014 erau făcute recent,
neavând cunoştinţă despre acestea. Am mers la faţa locului şi
am constatat săpături proaspete. Bănuind un localnic, am mers
la el, acesta recunoscând că a săpat, motivând că dorea să
planteze nişte pomi fructiferi, în perimetrul sitului eliberat de
sarcină arheologică, având acordul verbal al proprietarului de
teren. Ca atare Poliţia Judeţului Iaşi a întocmit un dosar penal.
Într-adevăr în anul 2013 am intervenit într-un mal al sitului
unde exista iminenţa distrugerii acestuia prin alunecări de teren
şi prăbuşiri gravitaţionale, nu înainte de a demara procedura de
obţinere a autorizaţiei de săpătură de la Ministerul Culturii.
Responsabilul cu autorizaţiile de la Ministerul Culturii mi-a
explicat că situl Bazga din jud. Iaşi fiind în alt judeţ, trebuie
continuat protocolul de colaborare cu Complexul Muzeal Iaşi,
avut anterior. După o discuţie telefonică cu şefa serviciului
arheologic de la Complex, urma să primim acordul de
colaborare. Deoarece, o parte din malul sitului se surpase,
existând riscul să se prăbuşească şi o porţiune mai mare, unde
era o vatră de foc getică, am considerat că este deontologic a
salva vestigiile arheologice, decât să le las să se distrugă o dată
cu prăbuşirea malului în albia pârâului, la 4-5 m adâncime.
După câteva zile am primit pe mail, de la Complexul Muzeal
Iaşi, un răspuns negativ deoarece unitatea nu dispunea la acea
dată de arheologi disponibili pentru un astfel de demers
arheologic, conform procedurii protocolului. Imediat am oprit
săpăturile arheologice, iar artefactele descoperite le-am
fotografiat, descris în Caietul de Şantier, apoi le-am predat
Muzeului din Huşi pe bază de proces-verbal.
În iunie 2015, am demarat iarăşi procedura de obţinere a
autorizaţiei, răspunzâdu-mi cu o altă negaţie din partea
Complexului Muzeal Iaşi, însă aflând de la un coleg, că într-un
astfel de caz, exista Ordinul Ministrului 2178/2011, art. 1, alin.
7,8,9, prin care Ministerul Culturii putea să-mi elibereze
autorizaţia necesară fără probleme. Întrebând la Minister, mi s-a
confirmat și ca atare am primit autorizaţia necesară. În perioada
iulie-septembrie 2014 am efectuat săpături arheologice în acest
sit. De menţionat că în 2013, deşi nu reuşisem să obţin
autorizare pentru Bazga, aveam însă autorizare de la Ministerul
Culturii pentru celelalte trei situri din apropiere (la câțiva km),
dar care se aflau în judeţul Vaslui. Materialele arheologice,
conform Protocolului de colaborare cu Muzeul Huşi, trebuia
predat în februarie 2015, timp în care îl deţineam pentru a-l
studia şi efectua rapoarte de săpătură ce trebuiau trimise spre
publicare în Cronica Săpăturilor din România, la Ministerul
Culturii.
În data de 3 dec. 2014 s-a deschis un nou dosar penal pe numele
meu, motivându-se …”recuperarea bunurilor culturale
descoperite în campania arheologică a anului 2014”….Astfel că
la ora 13.00 am fost căutat la şcoala unde funcţionam, de către
lucrătorii Poliţiei judeţului Vaslui, prezentându-mi un mandat
de percheziţie. În momentul când le-am prezentat acestora
Protocolul de colaborare cu Muzeul Huşi valabil până în febr.
2015, nu s-a mai efectuat percheziţia, spunându-mi că dacă tot
au venit, dacă doresc îmi duc materialul la Muzeu!!! Am fost de
acord, nu înainte de a-l inventaria şi a-l preda cu proces-verbal.

p. 5

Pe lângă acestea, un fost profesor de istorie, devenit lucrător
SRI în judeţul Vaslui, este de la o vreme foarte interesat de
munca mea de arheolog, „elogiindu-mi” activitatea (acest fapt
îmi aduce aminte de fostul SRI-st pensionat din Huşi, care
manifesta cam aceleaşi streotipuri de a mă „peria” mai tot
timpul, spre a-şi atinge scopul).
Pe parcursul lunii iulie 2015, am fost convocat de către Comisia
Naţională de Arheologie, spre a da explicaţii privitor la
„prejudiciul” de la situl Bazga (conform raportului trimis de IPJ
Iaşi). Explicându-mi nevinovăţia, probând cele spuse, s-a
constituit din ordinul Ministrului, o comisie de arheologi de la
Muzeul Naţional al României, care s-au deplasat la situl de la
Bazga. Ulterior, printr-o discuţie pe e-mail, şeful Comisiei mi-a
scris:”…prejudiciul, conform expertizei, este zero”…(Este
concluzia unor experţi ai Ministerului Culturii, oameni cu
experienţă de zeci de ani pe şantierele arheologice, autori de
multe tratate şi cărţi de specialitate, nu a unui pseudoexpert de
la Complexul Muzeal Iași, pus ad-hoc, la comanda cuiva, să
evalueze câteva fragmente ceramice la peste 6000 de euro,
pentru ca la un asemenea prejudiciu să se poate justifica
demararea unui dosar penal!!!).
Pe data de 31 iulie 2015, la ora 6.00 dimineaţa, fiind în vizită la
părinţii mei, am fost trezit de lucrătorii Poliţiei judeţului Iaşi,
prezentându-mi un mandat de percheziţie pe numele meu pentru
mai multe locaţii în căutare de probe: părinţi, soacră şi la
domiciliul meu din Huşi, fără a avea totuşi vreo calitate în
dosarul penal în curs de cercetare. În urma acestor percheziţii
mi s-au luat toate caietele cu însemnări arheologice, în mare
parte publicate, calculatorul, laptopul, cd-uri, dvd-uri, câteva
pietre pe care le foloseam ca material didactic la şcoală, câteva
fragmente ceramice folosite în acelaşi scop etc. Probele care iau determinat să-mi aducă învinovăţirea de „suspect” sunt
însemnările din caietele de şantier, prin care se proba intervenţia
mea, din 2013 în situl de la Bazga. În zadar am urmărit să-i
explic, că intervenţia mea a fost dictată de circumstanţele
distrugerii iminente a unei părţi a sitului, prin existenţa unei
croieli a malului datorită ploilor din acel an, că chiar şi aşa o
parte se prăbuşiseră şi căzuseră în albia din baza malului. Le-am
argumentat că probez prin fotografiile făcute înainte şi după
investigarea din 2013, cât şi prin mailurile trimise şi primite atât
de la Ministerul Culturii şi Complexul Muzeal Iaşi asupra
intenţiei mele sincere de a obţine autorizaţia necesară, fără însă
a fi susţinut în acel an de cele două instituţii. Nu a contat nici
faptul că artefactele descoperite cu acea ocazie şi notate în
caietul de însemnări, au fost predate Muzeului din Huşi cu
proces-verbal.
De adăugat, că atât în timpul percheziţiilor propriu-zise cât şi în
timpul percheziţiilor informatice, am fost tot timpul tracasat,
intimidat, aducându-mi se acuzaţii permanent, folosindu-se un
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Arheologie
limbaj de mahala: …”nu umbla cu mine cu fofârlica”,..”gata team prins, faptul este consumat…”te arunc la puşcărie, îţi dau 10
ani”…şi multe altele pe care nu pot să le scriu aici.
Pe ansamblu consider, din motive obiective, că imaginea mea
de arheolog a fost prejudiciată iremediabil prin nerespectarea
elementarului drept la prezumţia de nevinovăţie:
- Intoxicarea cu informaţii false în Consiliul Local al
comunei Răducăneni precum că aş fi prejudiciat grav
situl de la Bazga, cu ocazia săpăturilor arheologice
(ceea ce este exact invers, am salvat vestigii care astăzi
sunt la Muzeul din Huși și ar fi fost distruse de
alunecările de teren şi de ploile torenţiale din fiecare an
prin drenarea acestora de pârâul din apropiere;
- Convocarea la Comisia Naţională de Arheologie, unde
am fost pus într-o ipostază jenantă de infractor conform raportului trimis de poliţie, fără a exista nici o
probă, la acea dată, în acest sens, unde mai adaugi şi
prezumţia de nevinovăţie;
Rapoartele de Săpături pentru anul 2014, nu mi-au
fost publicate (cu toate că am fost autorizat de
Ministerul Culturii pentru acele situri), aşa cum s-a
procedat an de an din 2003 până în 2013;
- Refuzul tacit al Comisiei Naţionale de Arheologie (la
presiunea IPJ Iaşi) de a-mi acorda autorizare pentru
anul 2015, pentru siturile din judeţul Vaslui, conform
pregătirii mele profesionale (doctorat în istorie specializarea arheologie, arheolog expert etc.)
- Datorită intoxicării tacite sunt contestat profesional;
- Prin percheziţiile în trombă, cu circa zece lucrători ai
Poliţiei şi câteva maşini de profil, din anii 2009, 2014
şi 2015, de la domiciliul meu, dar şi al părinţilor şi a
soacrei, care părea a fi efectuată la un infractor foarte
periculos, mi-a fost afectată imaginea intelectuală, am
avut de suferit din punct de vedere fizic (şubrezindumi sănătatea prin ceea ce medicii numesc „atac de
panică”), dar şi a familiei în relaţiile cu vecinii şi chiar
sănătatea copiilor;
- În urma acestor percheziţii foşti colaboratori sau
voluntari, care mă susţineau an de an, au devenit
suspicioşi, unii întorcându-mi spatele fără motiv;
- Reprezentantul Muzeului din Huşi, datorită presiunilor
la care a fost suspus şi a dezinformării, a întrerupt orice
colaborare cu mine, ba chiar evitându-mă pe stradă.
Aşadar, acţiunile concertate de hărţuire şi intimidare (prin
controale pe şantiere, prin intoxicare, calomniere,
marginalizare, prin percheziţii, dosare penale, furt de schelet,
ascultarea telefonului, verificarea e-mailurilor etc), au ca scop,
din cele constatate cu probe faptice, determinarea mea de a
renunţa la cercetarea ştiinţifică, cât şi marginalizarea
intelectuală.
Având în vedere cele sus menţionate, fără a fi considerat
paranoic conspiraţionist, trag următoarele concluzii: datorită
activităţii de arheolog dintre anii 1995 şi 2014, prin
descoperirile făcute (poate sunt lipsit de modestie, însă
artefactele descoperite pot confirma spusele mele) am promovat
civilizaţia preistorică a românilor ca pe una din cele mai
avansate din Europa de acum peste cinci, şase şi şapte milenii în
urmă, fapt care arată că acest adevăr istoric deranjează acolo
„sus” pe cineva. Tot în cadrul acestor anchete, mi s-a spus pe un
ton dur, că vor face tot posibilul să facă presiuni asupra
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Ministerului Culturii spre a nu-mi mai da şansa de a face
săpături arheologice vreodată!!!
Trebuie să se aibă în vedere că prin cercetarea ştiinţifică din cei
20 de ani de activitate, am contribuit, alături de colaboratorii
mei, la îmbogăţirea colecţiilor de artefacte arheologice
preistorice ale Muzeului din Huşi şi al Muzeului Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi. Acestea au dobândit, în urma campaniilor
arheologice efectuate prin munca mea de voluntariat (17 ani)
(doar trei ani am fost angajat de Primăria Huşi ca muzeograf al
Muzeului municipal), piese de patrimoniu inedite, unele unicat,
de o mare valoare istorică, totul din pură dorinţă sufletească,
antrenată de descoperirea frumuseţii artistice, elevate, a
strămoşilor noştri, fiind contaminat de această căutare a
eternităţii prin sacralitatea artefactelor antice, prin mesajul
criptic transmis de aceştia generaţiilor viitoare. De amintit că
tezaurul esoteric statuar de la Isaiia, descoperit de mine în 1998,
care pare a fi trusa unui şaman de acum 7000 de ani, are o
bogăţie simbolică ce întrece cu mult imaginaţia cercetătorilor
(numerologie sacră, geometrie sacră, scriere preistorică etc),
fapt care a făcut să fie subiectul a două cărţii dedicate acestora,
dar şi al zecilor de articole în reviste şi cărţi de specialitate din
România şi străinătate, a zeci de expoziţii în marile oraşe ale
lumii: New York, Londra, Vatican, Lisabona, Roma etc. Pentru
a vă convinge căutaţi pe internet informaţii despre acestea şi vă
veţi convinge de spusele mele.

Tezaurul de la Isaiia expus la Muzeul Univ. A.I. Cuza Iași

În cele din urmă mizez însă pe ajutorul divin, cât şi pe
discernământul şi neutralitatea justiţiei, care sper să nu dea curs
speculaţiilor şi intoxicărilor de tot felul, ci să ia în considerare
intenţia mea sinceră, circumstanţele în care am efectuat, la un
moment dat, intervenţia de a salva bunurile culturale
arheologice de la distrugere şi de a le aduce în patrimoniul unui
muzeu (demonstrat faptic prin procesele verbale existente).
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Istorie
Biserica Domnească ”Sf. Ioan Botezătorul”
din Vaslui, ctitorită de Ștefan cel Mare
(Continuare din nr. 34, iunie 2015)
Pr. Ioan OLARIU, prof. dr. Alexandru ANDRONIC,
arhitect Mariana ZUP
În zona vasluiană vom distinge chiar de la începutul
apariției
ției concomitente a obiectelor de cult creștin, marcate
prin diverse și variate vestigii arheologice, cu folosirea
ritului de înmormântare creștin
știn ortodox de către populația
autohtonă încă din secolele IV – V, în vremea răspândirii în
Moldova a civilizației
ției de tip Sântana de Mureș.
n acest sens, sunt concludente descoperirile de obiecte, în
speță
ță vase ceramice cu semne creștine ca la Poienești
Poiene de
unde provine un fragment de amforă având o inscripție
inscrip cu
vopsea roșie,
șie, constând din aplicarea literei grecești X, care
asociată cu litera greacă P reprezintă un simbol cre
creștin. Este
bine știut că amforele erau folosite la transportul nu numai a
vinului ci și a untdelemnului, ambele produse având și o
întrebuințare
țare sacerdotală în cadrul cultului creștin. Din aceeași
vreme sunt și vasele de lut de la Tăcuta având incizate înainte
de ardere, semnul crucii, descoperite în cuprinsul aașezării
aparținând populației
ției autohtone din Moldova, purtătoare a
culturii Sîntana de Mureș.

Î

De asemenea, din secolele IV – V datează și unele
necropole creștine,
știne, cu morminte de înhumație, având scheletul
cu capul orientat la vest și picioarele la est și fiind totodată
lipsite de inventar ca la Tăcuta, Valea Seacă și Vaslui. Aceste
descoperiri din ultima vreme, mai ales de la Valea Seacă și
Vaslui reprezintă, împreună cu obiectele de cu semne cre
creștine
”cele mai timpurii mărturii despre răspândirea cre
creștinismului în
această parte a țării.”
Din secolele V – VIII d.H. datează și alte vase de lut
cu semnul crucii, incizat înainte de ardere, descoperite la
Dodești și Murgeni.
Deosebit de importantă este descoperirea în satul
Horga, (comuna Epureni), a unui vas de lut, lucrat cu mâ
mâna, de
tradiție daco-getică,
getică, având incizate înainte de ardere, patru
cruci, dispuse în cruce. Datarea în secolul VI d.H. a acestui
obiect cu simbolul creștin
știn al crucii, este asigurată de găsirea în
aceleași
și condiții a unor monede bizantine de la împărații Justin
și Justinian.
Din secolele VI – VII datează la fel obiecte cu semne
creștine,
știne, și anume, un inel având inel semnul crucii, găsit în
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satul Bîrlălești
ști (comuna Epureni), asociat cu o fibulă de bronz
romano-bizantină.
bizantină. De asemenea, un inel de bronz, cu soton
discoidal având semnul crucii, provine din satul Fede
Fedești
(comuna Șuletea) fiind descoperit într--o așezare autohtonă proto
românească. La aceste vestigii cre
creștine se adaugă și
descoperirea la Dodești
ști a unor morminte de înhumație care
prezenta caracteristici creștine,
știne, contribuind și acestea la
precizarea elementelor de cult creștin
știn ortodox, practicat în
secolele VI – VII de populația
ția autohtonă.
De la Dodești, unde au fost descoperite vestigii extrem
de importante, dovedind o continuitate de locuire intensă
int
în
așezări
șezări străromânești suprapuse, provin diferite obiecte pe care
sunt incizate semnul crucii. Astfel, pe o psalie de os, se află un
ornament incizat fiind asociate semnul crucii cu semnul vie
vieții
datând din secolele VII – IX. Asocierea acestor două simboluri
creștine
știne nu este de loc întâmplătoare, deoarece, după cum se știe
din textele religioase creștine,
știne, biblice și portetristice17, biserica
creștină
ștină este numită și pom al vieții, ceea ce înseamnă că astfel
de reprezentări ca cele mai sus amintite, pe unele obiecte de uz
comun, reprezintă invocări către Biserica lui Hristos,
Mântuitorul lumii.
ști provine o rondea de plumb, având
Tot de la Dodești
incizate două cruciulițe
țe pe una din laturi cu perforație spre a fi
atârnată și purtată pe pieptul dreptcredincioșilor
dreptcredin
creștini. A fost
găsită în așezarea
șezarea autohtonă strămoșească, datând din secolele
VIII – XI.
Semnul crucii începe să fie mai des folosit de popula
populația
strămoșească în secolele IX – X după cum dovedesc
descoperirile arheologice de la Dodești,
ști, Fălciu și Murgeni de
unde provin vase frumos ornamentate pe fundul lor cu semnul
crucii, descoperitorii vestigiilor respective considerându-le
considerându
drept simboluri creștine.
știne. Tot din secolele IX – X datează și
descoperirea de lângă Bîrlălești
ști de unde provine un inel având
av
incizat un porumbel, la fel simbol al cultului creștin,
cre
precum și
cea de la Fedești, unde s-aa găsit un inel având incizat o cruce și
o ramură de măslin.
La aceste vestigii certe creștine
știne ortodoxe datând din
perioada formării poporului și a limbii române
rom
se adaugă și
descoperirea unei necropole de înhumație
înhuma creștie, ca la Arsura
(19 morminte), sau a unor morminte izolate de înhumație,
înhuma
ca la
Bogdănești – Fălciu datând din secolele X – XI. Tot din
secolele X – XI datează și o placă de bronz cu un intere
interesant
ornament cruciform, descoperită la Rateșul
Rate
Cuzei în 1977 în
cursul unor săpături arheologice efectuate de regretatul profesor
Ghenuță Coman.
Vestigiile creștine
știne descoperite în așezările strămoșești
și apoi românești vechi de tip Dridu din secolele X – XI, de tip
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istorie
Răducăneni din secolele XII – XIII s-au
au înmul
înmulțit în ultima
vreme, datorită mai ales descoperirilor întâmplătoare.
Astfel din secolele X – XI datează cruciulița
cruciuli de piatră
descoperită la Murgeni și având analogii în obiecte similare
găsite la Dinogeția.
ția. Tot din această vreme este și cruciulița de
piatră găsită la Dodești.
ști. Deosebit de concludente sunt
descoperirile de cruci relicviare duble, numite și encolpioane,
datând din secolele X – XII, cum este exemplarul de la Dăne
Dănești,
pe care este incizată
tă deasupra Maicii Domnului inscrip
inscripția
prescurtată în majuscule grecești
ști (Metri Teu) indicând cu
precizie imaginea Sf. Maria Născătoarea de Dumnezeu. Aceste
obiecte de cult creștine
știne ortodox, de proveniență bizantină, au
circulat din ce în ce mai intens în spațiul
țiul danubiano
danubiano-pontocarpatic după revenirea bizantinilor la grani
granița de nord a
imperiului la Dunărea de Jos, în perioada respectivă ca urmare a
victoriilor asupra bulgarilor și rușilor kievieni. Recent a fost
descoperit un alt exemplar de cruce encolpionn de tip bizantin la
Șuletea, datând din secolele X – XII. De asemenea, din aceea
aceeași
perioadă datează și crucea encolpion de bronz găsită
întâmplător la Codăești,
ști, dar care, spre deosebire de crucile mai
sus amintite, fac parte din grupa encolpioanelor provenite
prove
din
principatul de Kiev și cunoscute în literatura de specialitate ca
obiecte de cult creștin
știn vechi rusești. Din secolele X – XIII, după
datarea propusă de descoperitor, este și o cruciuliță din os,
găsită la Bogdănești – Vaslui.
Din grupa crucilor encolpion
ncolpion datând din secolele XII –
XIII face parte și exemplarul fragmentar, cu capetele laterale
rupte, lucrat din bronz prin turnare, descoperit în 1954 de
învățătorul
țătorul Gh. Buraga la Dănești. Din aceeași vreme datează și
encolpionul de bronz găsit la Tăcuta.
Semnalăm, de asemenea, și descoperirea unor iconițe
de bronz, lucrate prin turnare, dintre care două provin din zona
vasluiană: crucea găsită la Murgeni a fost datată în secolul XIII,
iar alta, din secolele XIII – XIV, la Viișoara – Vaslui. Aceasta
dinn urmă are pe avers chipul Sf. Gheorghe draconocton, iar pe
revers pe arhanghelii Mihail și Gavril.
De o mare importanță
ță privind vestigiile creștine
ortodoxe din zona vasluiană sunt descoperirile încă inedite de la
Poienești, unde, în urma săpăturilor arheologice
eologice sistematice I.
Ioniță
ță a identificat o necropolă rurală de rit creștin ortodox,
datând de la începutul secolului XV. Mormintele de înhuma
înhumație
erau lipsite de inventar, iar în unele s-au
au găsit monede de argint
de tipul celor care fac parte din primelee emisiuni monetare ale
lui Alexandru cel Bun.
Descoperirea acestei necropole rurale române
românești ne
dovedește
ște că în preajma actualului sat Poienești, probabil pe
vatra sa istorică, a existat încă de la finele secolului XIV, dacă
nu chiar de la mijlocul acestui
tui secol, o aașezare rurală
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românească creștină
ștină ortodoxă din sânul căreia au provenit
primii înhumați
ți la începutul secolului XV, în vremea domniei
lui Alexandru cel Bun.
Aceste vestigii creștine
știne din zona vasluiană se identifică
cu acele dovezi de necontestat
tat privind continuitatea de locuire și
de viață
ță materială și spirituală românească de la începuturile
creștinismului pe pământ românesc.
Astfel, în încheiere, se cuvine a reaminti cu pioșenie
pio
gândurile de netăgăduită credință
ță creștinească a marelui nostru
istoric Nicolae Iorga care afirma cu tăria ce-l
ce caracteriza că
biserica noastră străbună este ”una din formele cele mai vechi și
cele mai bogate ale vieții
ții noastre naționale” (subl. ns.), iar
istoria bisericii românești
ști este ”priveliștea unei vieți organizate,
aproape milenară, în cursul căreia Mitropoli
Mitropoliți, Episcopi,
Egumeni și așa de adesea ori smeriți călugări, ori umilii preoți
de mir au dat poporului, ei singuri aproape, toată învățătura,
învă
au
înzestrat neamul cu o limbă literară, cu o literatură sfântă,
s
cu o
artă în legătură cu gustul și nevoile lui, au sprijinit statul, au
călăuzit neamul pe drumurile pământului fără a-și
a desface ochii
de la cer și au ridicat mai sus toate neamurile gospodăriei
românești – dând istoriei noastre cărturari, caligraf
caligrafi, sculptori în
lemn, argintari, oameni de stat, mucenici și sfinți.” (Va urma)

ÎNSEMNĂRI DE PE CARTE VECHE
(1806-1870)
1870)
Prof. Costin CLIT - Huşi
Importanţa
nţa însemnărilor de pe cărţi a fost
evidenţiată recent de autorii unui valoros corpusce
corpus cuprinde
patru volume. „Vechile
Vechile însemnări de pe cărţi, manuscrise şi
tipărite, reprezintă un izvor de importanţă covârşitoare pentru
istoria culturii şi cea politică, economică
conomică şi socială, relevând
aspecte esenţiale pentru cunoaşterea istoriei româneşti până
la mijlocul secolului al XIX-lea.
lea. Ele oferă informaţii cu
privire la viaţa culturală, stăpânirea funciară, producţia
agricolă, categorii sociale, dări, monedă, preţuri,
preţu circulaţie
monetară, metrologie istorică, politica economică a unor
domni, meşteşugari, organizarea muncii, căi de comunicaţie,
mijloace de transport etc”1.
Continuăm valorizarea însemnărilor inedite pe care
am reuşit să le transcriem din cărţile vechi
ve
aflate în custodia
Muzeului Eparhial din Huşi2, în timpul şi cu sprijinul lui
Nicodim Arsenie, stareţul mănăstirii „Sfinţii Apostoli Petru şi

1Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei,Un corpus
editat de I. Caproşu şi E. Chiaburu, volumul I (1429-1750),
(1429
Iaşi, Casa Editorială
Demiurg, 2008, p. V.
2A se vedea şi Olimpia Mitric, Fondul de carte veche bisericească de la
Complexul Muzeistic Huşi (Prezentare generală)
generală), în „Cronica Episcopiei
Romanului şi Huşilor”, III, 1991, p. 215-221.
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Istorie
Pavel” din Huşi, şi a regretatului P.S. Ioachim, Episcopul
Huşilor1.
ÎNSEMNĂRI
1806 august <f. z.>
Aceste 12 Minei, iunie, este a noastre cumpărate di
mine monah(ul) Palamon. / Leat 1806, avgust.
Pe Mineiul lunii lui maiu, Buda, Crăiasca Tipografie a
Universității din Peșta, 1805, pagina de gardă și următoarea;
proveniența: parohia Deleni de Vaslui; Muzeul Eparhial Huşi.

1

Schitul Măgaru (Bujoreni), județul Vaslui.
<după 1814>
Această carte s-au afierosit la sf(â)ntul schit Lipova, ca
să fie de cetit spre folosul ascultătoriul(lui), și cine o ar
înstreina, supt ne(i)ertat canon va fi până când iarăș o va
întoarce înapoi la sf(â)ntul schit.
Sevastiian, monah, al smereniei vo(a)stre de
amândoa(uă) fericirile, rugătoriu lui D(u)mnezeu, fraților și
părinților (coperta 2, grafie chirilică).

<1807-1812>
Iordachi S(ion), por(u)șnic (p. 34).
Iordachi Sion, soț miieu Catrinii (p. 44 v).
Iordachi Sion, por(u)șnic (p. 81).

Pe o Scara prea cuviosului părintelui nostru Ioan,
igumenul Sf(i)ntei Mănăstiri al Sinaiului, Tipografia Sfintei
Mănăstiri Neamțul, 1814, pagina de gardă și următoarele;
proveniența: parohia Pungești; Muzeul Eparhial Huşi.
<după 1814>
Această carte a Sf(â)ntului Ioan Scărariul iaste dreaptă
a noastră. Nicodim, i Teodosie.

Pe Mineiul lunii lui maiu, Buda, Crăiasca Tipografie a
Universității din Peșta, 1805; proveniența: parohia Coșești;
Muzeul Eparhial Huşi; Altă însemnare: „Gavril Dăscălescu”, p.
78 v, grafie latină.

Pe o Scara prea cuviosului părintelui nostru Ioan,
igumenul Sf(i)ntei Mănăstiri al Sinaiului, Tipografia Sfintei
Mănăstiri Neamțul, 1814, p. 1-3; proveniența: parohia Pungești;
Muzeul Eparhial Huşi.

<1807-1812>
Iordachi Sion, soț miieu Catrinii (p. 48 v).
Iordachi Sion, por(u)șnic (p. 73).

1823 august 12
Să-s știi de când am scris aice și cine va vre(a) să
cetească pre mini să mă pomenească și fii rugători și pentru
mine păcătosul. / (1)823 avgust 12./ <ss> Costandin Duca.

Pe Mineiul lunii lui aprilie, Buda, Crăiasca Tipografie
a Universității din Peșta, 1805; proveniența: parohia Coșești;
Muzeul Eparhial Huşi.
1810 februarie 23
Această sfăntă carte am cumpărat la (Sfântul)1 Nicolai
din tărgu(l) Huș(i) spre pomenire(a) me și a fiilor mei. / 1810
fe(v)r(uarie) 23 / Samion vornicul Nanu2.
Pe Mineiul lunii lui septembrie, Buda, Crăiasca
Tipografie a Universității din Peșta, 1805, p. 1-3; proveniența:
parohia Sfântul Nicolae din Huși; Muzeul Eparhial Huşi; Alte
însemnări: „Gheorghe Vasiliu, elev din clasa a 4-a; Gh. Cireșu”,
coperta 2, grafie latină; „Spre memorie / Gh. D. Lăzărescu /
clasa IV-a / 1872 oct(ombrie) 19”, la Îninte cuvântare;
_________________________
1
Pătat.
2
Incertă trnascrierea ultimelor litere.
1813 <f. l. z.>
Aceste Menei s-au afi(e)rosit la acest schit1 să fii
nestrămutate, ce să prăznuește Adormir(a) Maicei Domnului. /
Partfenii, monah. / 1813.
Pe Mineiul lunii lui octombrie,Buda, Crăiasca
Tipografie a Universității din Peșta, 1805, p. 1-4; proveniența:
parohia Zorleni; Muzeul Eparhial Huşi.
_________________________
1 Costin Clit, Însemnări de pe cărți (I), în „Prutul” Revistă de cultură,
Huși, Serie nouă, Anul IV (XIII), nr. 1 (53) / 2014, p.55-111; Însemnări de pe
cărți (II),în „Prutul”, Anul IV (XIII), nr.2 (54) / 2014, p. 81-95; Însemnări de pe
cărți (III), în „Prutul”, Anul V (XIV), nr.1 (55) / 2015, p. 107-134; Însemnări de
pe cărți (III), în „Prutul”, Anul V (XIV), nr.1 (55) / 2015 (în curs de tipărire);
Însemnări de pe carte veche (1691-1900), în „Acta Moldaviae Meridionalis”,
Anuarul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, 2014, p. 86-155.
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Pe Mineiul lunii lui august,Buda, Crăiasca Tipografie a
Universității din Peșta, 1805, penultima pagină albă;
proveniența: parohia Sfinții Voievozi din Bârlad; Muzeul
Eparhial Huşi.
1824 noiembrie 3
Anii di cându m-am născut di la 1824 noiamviri 3. /
<ss> Ioan Dănilă.
Pe un Orologhion adecă Ceasoslov, Brașov,
Tipografia lui Ioan Gătt, 1835, p. 41; proveniența: parohia Laza
(biserica din Sauca); Muzeul Eparhial Huşi.
1830 <f. l. z.>
Carte(a) ace(a)sta me-(a)u rămas de la tatăl meu
păr(intele) Alexandru la anu(l) 1830. / <ss> Scarlat preot din
(…)1.
Pe un Molitvenic; proveniența: Băsăști (probabil);
Muzeul Eparhial Huşi; Alte însemnări: „Scarlat preot”; „Paroh
Nestor econom / 1925”.
_________________________
1
Tăiat la legat.
1831
Acist Miniiu pe luna oct(om)vri(e) a fiișticăruia an
fiind al meu l-am dat la bisărica hramul Sfăntului Ioan
Botezător(ul) din Vaslui ca pren rugăciunile sfință(i)l(o)r
fiișticăria să poată sufletul meu măntui di munca di veci. /
Grigori Pavel / 1831 (…)1.
Pe Mineiul lunii lui octombrie, Sfânta Mănăstire
Neamțul, 1831, p. 1-2; proveniența: parohia Pușcași; Muzeul
Eparhial Huşi.
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_________________________
1
Indescifrabil, din cauza uzurii.

Pe un Minei, luna martie, Tipografia Sfintei Mănăstiri
Neamțul, 1831, p. 1-3; proveniența: Episcopia Hușului; Muzeul
Eparhial Huşi; Altă însemnare: „Dimitriu Ion / 1908”.
<după 1831>

<ss>Sofronie Episcop Huș(u)lui
Pe Mineiul lunii lui iunie, Sfânta Mănăstire Neamțul,
1831, p. 1-2; proveniența: parohia Pușcași; Muzeul Eparhial
Huşi.
1831 iunie 24
Această carte ce să numéște Sf(â)nt(ul) Ioan Scărariul
iaste dreaptă a me cel mai jos iscălit, cumpărată de la părintele
Nestor, monahul nemțan, și cine s-ar ispiti a o înstreina să fie
supt ne(i)ertat canon până o va întoarce înapoi. / 1831 iunie 24 /
Gavriil, monah ot Orgueștii Noi.
Pe o Scara preacuviosului părintelui nostru Ioan
igumenului sfintei mănăstiri al Sinaiului, Mănăstirea Neamțul,
1814, de la pagina de gardă până la sfârșitul scrisorii de
dedicație
a starețului Silvestru; proveniența: parohia
Bogdănești, p. 5; Muzeul Eparhial Huşi.
1831 iulie 1
Această carte ce să numești luna lui april(ie) esti
driaptă a mea, cini va îndrăzni ca s-o fure și o va înstreina di la
mini să nu-l (i)erti Dumnezeu și sufletul din ocăli lui să nu-i iasi
păn(ă) o va aduce iarăș la locul ei de undi au și luat-o și atunce
va fi (i)ertat și de Dumnezeu și de mine. / 1831 iuli(e) 1 /
Smeritul între monahi Gherasăm monah Popovici.

1832 februarie 28
Știutu să fii de cându m-am săvârșit eu preutu de la
preusfi(n)țitu(l) nostru episcopu(l) Sofronie d(e) lao mie optu
suti 30, feurari 30. / 1832 feurari 28.
Pe un Apostol, București, 1743, coperta 2; proveniența:
parohia Vinețești; Muzeul Eparhial Huşi.
1833 martie<f. z.>
Acest Minei înpreună cu celelalte unsprezece s-au dat
sf(inția) sa părintele Dometian arhimandrit și stareț S(fintei)
M(ănăstiri) Neam(ul) și Sec(ul) la S(fântul) schit Lipova, ca să
fie nestrămutate acolo iară cin(e) va îndrăzni a le înstreina să fie
supt neertat canon până ce le va întoarce iarăși înapoi. / 1833
mart(ie).
Pe Mineiul lunii lui februarie, Sfânta Mănăstire
Neamțul, 1831, p. 1-5; proveniența: parohia Armășoaia; Muzeul
Eparhial Huşi.
1833 iunie 24
Acest Pateric esti a preotului Gheorghie Clapa ot sat
Avrămeștii, ținut(ul) Tutovii. / 1833 iunie 24.

Pe Mineiul lunii lui aprilie, Buda, Crăiasca Tipografie
a Universității din Peșta, 1805, p. 2 după pagina de gardă;
proveniența: parohia Băcești (a aparținut schitului Mălinești);
Muzeul Eparhial Huşi.
Pe un Pateric slavon, Kiev, 1820, p. 8; proveniența:
parohia Avrămești; Muzeul Eparhial Huşi; Altă însemnare: „N°
33 / Biblioteca Parohiei Avrămești / Pateric slavon / 1820”,
prima pagină albă.
1834 august 7
Să-s știi di când au răposat fi(u)l lui preut(ul) Petre
S(tr)ătulat, Mătei, la let 1834, avg(u)st 7 zile, cu mo(a)rte foarte
mare g(r)o(a)znică că au murit înțăpat, și care va voi să
cete(a)scă să zică Dumnezeu să-l (i)erte (...).

1832 <f. l. z.>
Această,iunie, s-au afirosit de cătră noi sf(â)ntului schit
Orgoești la velet (1)832. / Teodor, nevrednic ieroshimonah.
Pe un Minei, luna iunie, Tipografia Sfintei Mănăstiri
Neamțul, 1830, p. 1-3; proveniența: Episcopia Hușului; Muzeul
Eparhial Huşi.
1832 <f. l. z.
Această Sf(â)ntă carte Meneiul mart(i)e s-au afirosit de
cătră noi sf(â)ntului schit Orgoești le veleat 1832 / Teodor
nevrednic ieroshimonah.
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Pe Mineiul lunii lui iulie, Buda, Crăiasca Tipografie a
Universității din Peșta, 1805; proveniența: parohia Cârja;
Muzeul Eparhial Huşi.
<1834 - 1844>
Pre bine credinciosul iubitoriul D(o)mnul nostru
Mihail Gligoriu Sturza voevod, Zmăranda, d(oa)mna, cu fii lor,
pre preosfințitul mitropolit Viniiamin și pre arhiepiscopul
nostru Meleti1, și pre părinteli nostru Viniamin2, monah, pre
părinții și frații sfântului lăcașul(u)i acestuia și D(oa)mne
miluește de 3 ori, D(oa)mne păzăștii întru mulți ani, o Pre
Sfântă stăpână de D(u)mnezeu născătoare agiută tuturor
pravoslavnicilor hristiani și ne mântuești și pre noi. Amin.
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Pe un Ceaslov, Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii,
1817, coperta 3; proveniența: parohia Bogdănești; Muzeul
Eparhial Huşi; Vezi însemnarea din 1 septembrie 1819.
_________________________
1
Episcop de Roman între iunie 1826 și februarie 1844.
2
Egumen al mănăstirii Doljăști, la 1 septembrie 1819.

nimeni a o înstrăina că va avea răspuns înaintea Sfinților
Vo(i)evozi.
Vii
Neculai, Ioavian, Elisaveta, Marie și tot.
Mor(ți)
Teodor, Ioana și tot.

1835 ianuarie 5
Acest Molitfelnic iaste a Sfintei Episcopii. / 835
ghenari(e) 5.

Pe Mineiul lunii lui aprilie, Buda, Crăiasca Tipografie
a Universității din Peșta, 1805, de la pagina de gardă la p. 6;
proveniența: parohia Băcești (a aparținut schitului Mălinești);
Muzeul Eparhial Huşi.
_________________________
1
La p. 6 pecetea schitului din 1835.
<după 1835>1
Apostolul la neplouare caută-l la fila 205, adecă joi a
32 săptămâni după Rasali(i), vei vide sămnul acesta † și de
acolo să începi a citi și apoi să vii la iuli(e) în 20 zili.
Prochimen glas 4.
Brazdeli pământului adapă și înmulțești răul lui.
Stih.
Întru picăturile lui vesăli să va răsărindu.
Din soborniceasca carte a Sf(ântului) Apostol Iacov
ceti(…) (grafie chirilică).
Carte cu slove vechi în care cetește Vasile P(…)
(grafie latină).
† De unde să începe Apostolul la neplouare, însă mai
caută și la 20 iuli(e) la sămnul † (p. 205).

Pe unEvhologhiu sau Molitvenicu, Iași, Tipografia
Sfintei Mitropolii, 1834; proveniența: Episcopia Hușului;
Muzeul Eparhial Huşi.
1835 decembrie 12
Să să știi di când au răposat Toader Romașcu la an
1835, diche(emvrie) 12.
Pe unApostol, Blaj, 1814, p. 278; proveniența: parohia
Benești; Muzeul Eparhial Huşi.
<după 1835>
1 leu: Dascălul Iordache și soțiia sa Maria / Anița.
Pe unApostol, Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, p.
118 v, grafie chirilică; proveniența: parohia Bogdănești; Muzeul
Eparhial Huşi.
<după 1835>
Cu multă plecăciune mă închin.
Acest Ceaslov l-am cumpărat di la Cărlotachi Bacalu
cu 40 di lei și cini la fura aforisit să fii cu tot ne(a)mu(l) lui. /
Diacon Teodor.
Rădăcina învățăturii iasti amară ca fierea iar rodurile ei
sintu mai dulci decât miere(a). Pentru aceasta tot omul să cuvini
a să sili cu toată osârdia să guste din amărăciunea ei ca dulceții
cei desăvârșit să să învrednicească. / Ioan Dănil / Ioan Dănil.
Pe un Orologhion adecă Ceasoslov, Brașov,
Tipografia lui Ioan Gătt, 1835, p. 118 v, grafie chirilică;
proveniența: parohia Laza; Muzeul Eparhial Huşi; Alte
însemnări: „Acest Ciaslov găsit de mine l-sm făcut cadou la
S(fân)ta biserică din Sauca. / D(umi)tru Andriescu, spre
pomenirea mea”, p. VIII, grafie latină; „Donat de Gh. Andriescu
din Sauca”, p. 1, grafie latină; „Brânză Gh. Gheorghe”, p. 3,
grafie latină; „Brânză Gheorghie, cântăreț parohia Sauca”, p.
27; „21 no(i)emv(rie) 1952 / Pr. Șt(efan) Boghiu”, p. 189.

<după 1835>1
Acest Mineiu (este) cumpărat di părintele Calinic,
i(e)ridi(a)con și s-au dat schitului Mălineștii și să să ispitească
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Pe un Apostol, Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii,
1835, coperta 3; proveniența: parohia Dumești; Muzeul
Eparhial Huşi.
1838 octombrie
Știut să fie de când s-au legat acest sfănt Octoih de
ro(bul) lui D(u)mnezeu Dimitri Popovici legători de cărți din sat
Toderești și s-au legat la an 1838 oct(om)v(rie).
Și am scris ce-s mai păcătos de toți păcătoși, și mai
smerit între dascăli pentru că în casa mea s-au legat acest sfint
Octoih și Triodul și Psaltire și Catavasie(rul). Totodată s-au
legat (...)1 D(o)mnului 1838 o(ctombrie)2 și am iscălit ca să
(fie)3 pomenit. Ioan M(...).
Pe un Octoih, Iași, 1749, prima pagină albă;
proveniența: parohia Poiana4; Muzeul Eparhial Huşi.
_________________________
1, 2, 3
Rupt.
4
Localitate înregistrată pe prima copertă; În inventar
este înregistrată ca loc de proveniență parohia Pogana.
1840 ianuarie 10
Acest Tipicon este a sfintii biserici cu hram(ul) Sfănta
Înălțarea Domnului I(isu)s H(risto)s. Pentru aceasta să
adeverește supt velet 1848, ghenari 10. / D. P(avel) N(eculau).
Pe un Tipicon, Iași, 1816, fără pagină de gardă, prima
pagină albă; parohia Înălțarea Domnului din Huși; Muzeul
Eparhial Huşi; Alte însemnări: „V. Pamfil, 1912”, p. 474.
1840 mai 23
Ace(a)stă carti este a me cumpărată di la sfănta
mănăstirii a Ne(a)mțului, cumpărată cu drit prițu di triizăci lei și
cini va cireiu să o cete(a)scă tari îl rogu să me-u triimată înapui
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spre a nu să vătăma sufletului, buburându-să la nedreptul alt(...).
/ 1840 maiu 23 / <ss>Ivan Vasăliu.
Pe un Hronograf, Tipografia Sfintei Mănăstiri
Neamțul, 1837, prima pagină albă; parohia Bogești; Muzeul
Eparhial Huşi.
_________________________
1
Ilizibil.
1841 ianuarie 20
Această sfăntă carti ci să cată Triod, ci esti a
pări(n)tilui meu răposatul Gavriil1, preut, o am plătit-o eu di
legat la vel(e)at 1841, ghen(a)ri 20. Iar plata legături(i) esti 16
lei, adică șesprăzăgi l(e)i și ci me-(a)u dat agiutor din popor și
din străi(ni) să să știi, 3 lei pol dăna lui Ion Camănari Grăcul,
l(e)i 1, zăci păral(e) Afti Pășcan, 20 păral(e) Ion Peleneu, 20
păral(e) Ion Talpă, iar un(s)prăzăci lei lei pol i-am dat eu
Teodor Corciovă, preut, ghenar 20
Pe un Triod, Râmnic, 1777, fără pagină de gardă,
începe cu p. 2, p. 46 v-52 v; proveniența: parohia Sfântul Ioan
din Huși; Muzeul Eparhial Huşi.
_________________________
1
A se vedea însemnarea din 15 iulie 1782.
1841 mai <26>
Această carte s-au cumpărat de mine pentru sfănta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Mucenic
Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon la anul 1841, mai. /
<ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.
Mineurile lunilor ianuarie-decembrie:

Pe Mineiul lunii lui ianuarie, Mănăstirea Neamțul,
1830; proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe”
din Tăcuta.
1841 mai 26
Aciastă carte s-au cumpărat de mini pentru sfânta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Marile
Mucenic Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon, la anul 1841, mai
26. / <ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.
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Tăcuta; Altă însemnare:„Cântăreț al parohiei Tăcuta. / At.
Hanganu / Spre eterna amintire”, coperta 2.
1841 mai 26
Aciastă carte s-au cumpărat de mine pentru sfânta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Marile
Mucenic Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon, la anul 1841, mai
26. / <ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.
Pe Mineiul lunii lui februarie, Mănăstirea Neamțul,
1830; proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe”
din Tăcuta; Altă însemnare: „Această carte esti a bisăricii
Tăcuta cu hramul Sfăntulu Ghiorghii”, ultima pagină albă,
grafie chirilică.
1841 mai 26
Aciastă carte s-au cumpărat de mini pentru sfânta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Marile
Mucenic Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon, la anul 1841, mai
26. / <ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.
Pe Mineiul lunii lui martie, Mănăstirea Neamțul, 1830;
proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe” din
Tăcuta; Alte însemnări: „Samson G.”, coperta 2, grafie latină;
„Amintire, ca cel ce am servit în această Sf(ântă) Biserică ca
cântăreț / Șt. Paman / 1927 martie 25 ”; „Spre eternă amintire. /
Numit fiind cântăreț la această parohie la 1 octombrie 1929,
făcând servici până în prezent, 1937, 25 martie. / C. Samson”,
ultima pagină albă.
1841 mai 26
Aciastă carte s-au cumpărat de mini pentru sfânta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Marile
Mucenic Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon, la anul 1841, mai
26. / <ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.
Pe Mineiul lunii lui aprilie, Mănăstirea Neamțul, 1830;
proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe” din
Tăcuta; Alte însemnări: „Spre amintire / Cântăreț Crâșmariu
Const(antin) 1966 numit”, p. 63 v; „Să fie spre eternă amintire
că astăzi 23 / IV 1939 s-a oficiat slujba hramului fiind cântăreț
la această parohie subsemnatul. / cântăreț V. G. Radu”, p. 64;
„C. Samson / 25 IV 1932”.
1841 mai 26
Aciastă carte s-au cumpărat de mini pentru sfânta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Marile
Mucenic Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon, la anul 1841, mai
26. / <ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.
Pe Mineiul lunii lui mai, Mănăstirea Neamțul, 1830;
proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe” din
Tăcuta.
1841 mai 26
Aciastă carte s-au cumpărat de mini pentru sfânta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Marile
Mucenic Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon, la anul 1841, mai
26. / <ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.
Pe Mineiul lunii lui iunie, Mănăstirea Neamțul, 1830;
proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe” din
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Pe Mineiul lunii lui iulie, Mănăstirea Neamțul, 1830;
proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe” din
Tăcuta; Alte însemnări: „Dacă nu știi să te servești de această
sf(ântă) carte mai bine nu pune pe ea / de mine Gheorghe Petre1,
fost cântăreț Iași, Bis(erica) Sf(ântul) Ilie, Sf(ântul) Gheorghe,
Sf(ânta) Paraschiva, Sf(ântul Haralambie) ș. a. / 23 / VII /
1940”, prima pagină albă; „Cântăreț A. Hanganu, 20 iulie
1939”, p. 77; „Cânt(ăreț) Crâșmaru C. / 20 iulie 1969”;
„Cântăreț At. Hanganu, parohia Tăcuta”, p. 106; „Cântăreț
bisericesc Gheorghe. / 14 / 7 / 1940 / Tăcuta”; „Ce tare îmi
place să cânt pe aceste cărți bisericești. / Cântăreț onorific
Gheorghe Petre,fost cântăreț Iași / 17 / 7 / 1940 / Tăcuta”.
_________________________
1
Redăm însemnarea de pe un Octoih mare, Ediția II,
București, Tipografia Cărților Bisericești, 1901: „Cântăreț Ghe.
Petre, elev al Institutului de Studii Comerciale, București,
1926”, p. 99.
1841 mai 26
Aciastă carte s-au cumpărat de mine pentru sfânta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Marile
Mucenic Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon, la anul 1841, mai
26. / <ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.
Pe Mineiul lunii lui august, Mănăstirea Neamțul, 1830;
proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe” din
Tăcuta; Alte însemnări: „Rusu Vasile”, prima pagină albă,
grafie latină; „Crâșmaru C; I. Eacobiță; C. Samson”, p. 30;
„Donată de Sârghe, Ion, Lucica, Costel, Maria și Mihaela,
pentru (i)ertare de păcate și spor și ajutor, casei lor. / Amin”, pe
o filă distinctă.
1841 mai 26
Aciastă carte s-au cumpărat de mine pentru sfânta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Marile
Mucenic Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon, la anul 1841, mai
26. / <ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.
Pe Mineiul lunii lui septembrie, Mănăstirea Neamțul,
1830; proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe”
din Tăcuta.
1841 mai 26
Aciastă carte s-au cumpărat de mine pentru sfânta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Marile
Mucenic Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon, la anul 1841, mai
26. / <ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.
Pe Mineiul lunii lui octombrie, Mănăstirea Neamțul,
1830; proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe”
din Tăcuta; Altă însemnare: „1920, octombrie 14. Am servit în
acest lăcaș sfânt bisericii din Tăcuta. Cântăreț I, N.Garcea”, p.
63.
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1841 mai 26
Aciastă carte s-au cumpărat de mine pentru sfânta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Marile
Mucenic Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon, la anul 1841, mai
26. / <ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.
Pe Mineiul lunii lui noiembrie, Mănăstirea Neamțul,
1830; proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe”
din Tăcuta; Alte însemnări: „Butnaru”, grafie latină; „V. C.
Rusu”, p. 34;
Aciastă carte s-au cumpărat de mine pentru sfânta
bisărică ot moșie Bumboteștii cu hramurile Sfănt(ul) Marile
Mucenic Gheorghii și al Sfănt(ului) Spiridon, la anul 1841, mai
26. / <ss>Gheorghi Sturz(a), vor(ni)c.

Pe Mineiul lunii lui decembrie, Mănăstirea Neamțul,
1830; proveniența: parohia Tăcuta; Biserica „Sfântul Gheorghe”
din Tăcuta.
1841 iunie 25
Acest Penticostariu s-au dat să fie în besérica Sfinților
Apostoli din Episcopiia Hușii. / 1841 iunie 25. / <ss>Sofronie,
Episcop H(u)șului.
Pe unPenticostarion, Mănăstirea Neamțul, 1834, p. 13; proveniența: Episcopia Hușului; Muzeul Eparhial Huşi.

Să să știi de când s-au cutremurat pământul la anu(l) o
mi(e) optu suti patruzeci și trei. / 1843.
Pe un Octoih, Iași, 1749; proveniența: parohia
Poiana1,coperta 3; Muzeul Eparhial Huşi.
_________________________
1
Localitate înregistrată pe prima copertă; În inventar
este înregistrată ca loc de proveniență parohia Pogana.
1843 iulie 25
Acest Menei esti al meu, undi am pus și pecete me pi
dânsa. / Antonie1, eroshimonah, dohovnic denpreună cu
iscălitura me. / 1843, iulie 25.

Pe Mineiul lunii lui aprilie, Buda, Crăiasca Tipografie
a Universității din Peșta, 1805, p. 15 v-16; proveniența: parohia
Băcești (a aparținut schitului Mălinești); Muzeul Eparhial Huşi.
_________________________
1
Atestat nacealnic la 3 iulie 1837 și 25 decembrie
1842; A se vedea Costin Clit, Schiturile Porcăreț și Mălinești,
în „Acta Moldaviae Meridionalis”, Vaslui,XXXI, p. 134.
1843 noiembrie 28
Mineiul acesta pe luna lui april(ie) este cumpărat de
maicăme dumneii agoae Anița Mihălache la biserica din Băcești
și de mine s-au însămnat pentru neschimbare. Anul 1843,
no(i)emv(rie) 28 zile / <ss>A. Mihălache, epitr(op).

1842 <f. l. z.>
1842 / N-au plo(u)at la târgul Bârlad di la apr(ilie) 19
zili.
Pe un Hronograf, Tipografia Sfintei Mănăstiri
Neamțul, 1837, prima pagină albă; proveniența: parohia
Bogești; Muzeul Eparhial Huşi.
1842 <f. l. z.>
Această ca(r)ti esti a dumis(a)l(e) cuconului
Co(n)stantin cu(m)părată, (în)să di mine iscălită. / Joița
Miticiu, fiica lui Miticiu. / 1842.
Pe un Hronograf, Tipografia Sfintei Mănăstiri
Neamțul, 1837, a doua pagină albă, verso; parohia Bogești;
Muzeul Eparhial Huşi.
1842 <f. l. z.>
Această sf(â)ntă carte Meneiul iulie s-au afirosit de
către noi sf(â)ntului schit Orgoești la veleat (1)842. / Teodor
nevrednic ieroshimonah.
Pe Mineiul lunii lui iulie, Sfânta Mănăstire Neamțul, p.
1-3 ; proveniența: Episcopia Hușilor; Muzeul Eparhial Huşi;
Altă însemnare: „T. G. Mihăilescu”, grafie latină.

Pe Mineiul lunii lui august, Buda, Crăiasca Tipografie
a Universității din Peșta, 1805; proveniența: parohia Băcești;
Muzeul Eparhial Huşi.
1843 noiembrie 28
Miniul acesta pe luna lui avgust s-au cumpărat de
maicăme dumneii agoae Anița Mihălache la biserica din Băcești
și de mine s-au însămnat pentru neschimbare.Anul 1843,
no(i)emv(rie) 28 zile / <ss>A. Mihălache, epitr(op).
Pe Mineiul lunii lui august, Buda, Crăiasca Tipografie
a Universității din Peșta, 1805; proveniența: parohia Băcești;
Muzeul Eparhial Huşi; Altă însemnare: „Cantor V. Nițescu la
anul 1909”, ultima pagină albă.
1844 <f. l. z.>
844 / S-au cutremurat pământul.

1843 <f. l. z.>

p. 14
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Pe un Hronograf, Tipografia Sfintei Mănăstiri
Neamțul, 1837, a doua pagină albă, verso; parohia Bogești;
Muzeul Eparhial Huşi.

Acest Ceaslov iaste cumpărat cu 38 lei. / <ss> Ioan Dănilă. /
De la 1847 iuli(e) 5.

<1844>
Rățită di galbanari ne(a)gră.
Dr(amuri)
400
Rachiu drojdii.
6
Răvintu.
4
Sănelă.
1
Șofran.
2
Bunu di vacă.
1
To(a)rta lupului.
1
Floari di crin.
3
Fili auru.
2
Sabur.
1
F(i)eri di gâscă.
1
Sângi a 9 frați.
1
Tabalan.
Pe un Hronograf, Tipografia Sfintei Mănăstiri
Neamțul, 1837, a doua pagină albă, verso; parohia Bogești;
Muzeul Eparhial Huşi.
1845 iunie <f. z.>
Acest Acaftistieriu s-au dat ca să fie în besérica
Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Episcopia Hușii. / 1845
iunie. / <ss>Sofronie, episcop Huș(u)lui.
Pe unAcaftistul Sfinților Apostoli, tălmăcit din cea
grecească de pre Sfințitul Episcop al Hușului Chirio Chir
Sofronie, Sfânta Mănăstire Neamțul, p.1-3; proveniența:
Episcopia Hușului; Muzeul Eparhial Huşi.
1846 mai 10
Să să știi di când s-au legat această sfântă carte la anul
1846, maiu 10, cu plata lui Bratovan Telecean ot Vinderii, și
spre a să pomeni numili său s-au scris aceasta. / Bratovan
Telecean.
Pe Didahii sau Cuvinte de învățătură de Ilie Miniat,
Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1837; proveniența: parohia
Vinderei; Muzeul Eparhial Huşi; Altă însemnare: „Sat Vinderei
/ Sf(ântul) Neculai”, pagina de gardă, grafie chirilică.
1846 septembrie 22
Această sfăntă carti din băsărica cu hramu(l)
Sfent(u)lu(i) I(e)r(a)rh Niculai di la satul Băceștii s-(a)u plătitu
de legatu din n(o)u di Ion să(n) Toșică, Vasăli ... și Grigori să(n)
Tudosculu, Ion Bărice, spre pumenire lor și a ne(a)mului cu
prețu hotărât adecă cu 2 lei. / 1846 săpt(em)vere 22.
Pe un Apostol, 1835, Iași, Tipografia Sfintei
Mitropolii, ultima pagină albă; proveniența: parohia FruntișeniGrăjdeni; Muzeul Eparhial Huşi
1846 iulie 5
Preot Davidu Nanu. / 1846 iulii 5.
Pe Didahii sau Cuvinte de învățătură de Ilie Miniat,
Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1837, p. 86; proveniența:
parohia Coroiești; Muzeul Eparhial Huşi.
1847 iulie 5

p. 15

Pe un Orologhion adecă Ceasoslov, Brașov,
Tipografia lui Ioan Gătt, 1835, p. VI; proveniența: parohia
Laza (biserica din Sauca); Muzeul Eparhial Huşi.
<după 1847 iulie>
Adică eu Ioan Dănilă i-am vândut acest Ceaslov cu 26
lei, 20 p(a)răl(e)și pentru încredințare am iscălit. / <ss> Ioan
Dănilă.
Pe un Orologhion adecă Ceasoslov, Brașov,
Tipografia lui Ioan Gătt, 1835, a doua pagină albă; proveniența:
parohia Laza (biserica din Sauca); Muzeul Eparhial Huşi.
1847 iulie 18
Această carte este dreaptă a dumis(ale) c(u)c(onului)
Alecu Cuza, cumpărată prin mini Ioan Clima la anul 1847,
iuli(e) 18, și am încredințat-o în mâna dumis(ale).
Pe Oglinda sănătății și frumuseții omenești. Mijloace
și leacuri de ocrotirea și de îndreptarea stricăciunilor, alcătuită
și întocmită spre folosul neamului românesc de Ștefan Vasilie
Pisculescu, dohtorul politiei Bucureștilor, a Prințipatului Țării
Românești, București, Tipografia de la Cișmea, 1829, ultima
pagină albă; proveniența: parohia Adormirea Maicii Domnului,
Vaslui; Muzeul Eparhial Huşi.
1847 august <f. z.>
Să-s știi di când au răposat fiică și fiulu lui părintele
Petre Strătulat di numi(tu)l sat Cărja și s-au îngropat aceștii (...)
la biserică cu hram(ul) Sfăntului I(e)r(ar)h Niculai și am trecut
numile lor întru acest Menei ca să-s știi și cine a cite să zică
Dumnezeu s(ă-i) (i)erti, Dumnezeu s(ă-i) (i)erti. Și au murit la
anulu 1847 luna lui a(u)gust. / Eu fiulu lui părintili.
Eu fiulu lui părintele Petre Strătulat Ioan, am scris
aicea.
Pe Mineiul lunii lui februarie, Buda, Crăiasca
Tipografie a Universității din Peșta, 1805; proveniența: parohia
Cârja; Muzeul Eparhial Huşi.
1847 noiembrie 5
Mineiul acesta pe luna lui iunie s-au cumpărat de
maicăme pentru biserica din Băcești, iar de cătră mine s-au
însămnat spre neschimbare. / 1847 no(i)em(brie) 5. A.
Mihalache, epitrop.
Pe Mineiul lunii lui iunie, Buda, Crăiasca Tipografie a
Universității din Peșta, 1804; proveniența: parohia Băcești;
Muzeul Eparhial Huşi.
1848 mai 10
Această carte esti a bisăricii satului Tăcuta cu
hramurile Sfântului Gheorghe și Sfântului Spiridon. / 1848,
maiu 10 zile.

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Istorie
Pe Mineiul lunii lui septembrie, Mănăstirea Neamțul,
1830, a doua pagină albă; proveniența: parohia Tăcuta; Biserica
„Sfântul Gheorghe” din Tăcuta; Altă însemnare: „Această
sfântă carte este a bisăricii noastre Tăcuta cu hramurile
Sfântului Ghiorghi și a Sfântului Spiridon cu ale lor sfinte
rugăciuni. Do(a)mne mântuiește-ne și ne miluești pre noi. Amin
/ Cu multă plecăciune mă închin / Ghiorghii”, ultima pagină
albă, grafie chirilică.
1848 iunie 5
La anul 1848, iunii 5 zile s-au înciput (...) lui
Dumnezău în norod, adică holeră și cumplită moarte în norod
au fost, încât norodul mare plângere au rădicat (...). Dară au
țănut această cumplită moarte păr(ă) la în 5 zile, și au mai slăbit.
La anul 1849 săpt(em)v(rie) 15 au intrat turcii în Iaș(i).
La anul 849 ungerea înălțimii sale domnului Grigori
Alecsandru Gheca, vo(ie)v(o)d.
Pe un Orologhion adecă Ceasoslov, Brașov,
Tipografia lui Ioan Gătt, 1835, penultima pagină albă, grafie
chirilică; proveniența: parohia Laza (biserica din Sauca);
Muzeul Eparhial Huşi; Altă însemnare: „Luni 30 Ianuarie 1950,
Bis(erica) Sf(ântul) Gheorghe și Haralambie, din parohia Laza
și Sauca, jud(ețul) Vaslui, Sf(ânta) Episcopie Romanului și
Hușilor, slujitori preoți fiind Vasile Guzu-Laza și Ștef. BoghiuSauca – Adjuva nobis Domine”, p. 562).
1849 ianuarie 5
Acist Ciaslov l-am afirosit svăntului schit Cărțibașii
spri pominire(a) me. / <ss>G(heorghe) Oprișan, spatar / 1849
ghen(a)r 5.

Pe un Antologhion, Mănăstirea Neamțului 1827, p.
235-236; Muzeul Eparhial Huşi.
1849 ianuarie 19
1849 ghenar 19 / Di cându m-am căsătorit / Vasilachi
di(a)con.
Căndu iubitorul de o(a)mini Dumnăzău văzându și pre
f(...)săii el din îndată esti.
Pe un Apostol, București, Tipografia Sfintei Mitropolii,
1774, ultima pagină albă; proveniența: parohia Averești;
Muzeul Eparhial Huşi.
1849 februarie 25
Se se știi de când s-au pus dascăl fiul preutului
Costantin Gălei la bisărica cu hramul Sf(â)ntului Ioan
Botezătorul la anul 1849 fevruarie 25. / Ion, săn preutului
Costantin.
Pe Mineiul lunii lui februarie, Buda, Crăiasca
Tipografie a Universității din Peșta, 1805; proveniența: parohia
Cârja, pnultima pagină albă; Muzeul Eparhial Huşi; Alte
însemnări: „<ss>Dumitru Mih(...) / Am subscris și eu aice supt
iscălitura lui tată me(u) Dumitru Mih(...) / Să să știi de când au
răposat (...)1”.
_________________________

p. 16

1

Rupt.

1849 iulie 12
Acest Minei a lui iulie lună, să să știi de când s-au scris
aici la anul 1849, iulie în 12.
Pe Mineiul lunii lui iunie, Buda, Crăiasca Tipografie a
Universității din Peșta, 1805; proveniența: parohia Sfinții
Voievozi, Bârlad, ultima pagină albă; Muzeul Eparhial Huşi.
1849 septembrie 15
La anul 1849, săpt(emv)rie 15 au intrat turcii în Iaș(i).
La anul 1849, ungirea înălțimii sale domnului Grigori
Alecsandru Ghica v(oie)vod.
Pe un Orologhion adecă Ceasoslov, Brașov,
Tipografia lui Ioan Gătt, 1835, penultima pagină albă, grafie
chirilică; proveniența: parohia Laza (biserica din Sauca);
Muzeul Eparhial Huşi.
1850 ianuarie 5
Această Sfântă Evanghelie esti cumpărată de
prezvitera Paraschiva răposatului Grigori ierei, optești lei, ca să
fie spre vecinica pomenire la sfănta biserică din satul Beneștii,
ce să prăznuește hramul Adormirii Pre Sfintei Născătoarii de
D(u)mnezău și spre știință s-au scris la anul 1850, ghenar 5. / N.
Romașc(u), clucer.
Pe o Evanghelie; proveniența: parohia Benești, fără
pagină de gardă, p. 1-10; Muzeul Eparhial Huşi.
1850 februarie 5
Să însămnază ace(a)stă cumplită și gre(a) iarnă (a)
anului curgătoru 1850, fev(ruarie), 5 zili, întru cari iera(u)
oamenii p(i)eritori de tot felul de materii, că nu iara chip de a
mergi omul de la sat la sat, asămine iarnă mari, că până cându
n-o sărit satili di-ș făce(au) pârții di la sat până la sat nu
pute(au) merge că iera omătul întins tot ca o masă socotit de
gros pi uni(le) locuri di opt palmi gospod, iar pe uni(le) locuri
ca di șă(pte) palmi domnești pe unde să găsă mai mic iara No de
6 palmi, și spre povistire asămănatii cumpliti ierni să scrii de
cătră mini iscălitul în această carti bisăricească spre ținere de
minte. Anul una mii opt suti cinzăci . / <ss>Neculai Chitic.
Pe Mineiul lunii lui octombrie, Buda, Crăiasca
Tipografie a Universității din Peșta, 1805, a doua pagină albă;
proveniența: parohia Știoborăni; Muzeul Eparhial Huşi.
1850 aprilie 24
Să se știi de când au răposat păr(in)tele nostru
ierode(a)conu(l) Gheorghi Melinti. / 1850 april(ie) 24 (ultima
pagină albă).
Să să știe de când au răposat ierodeaconu(l) Gheorghi
Melinte în luna Paștilor l(a) anu(l) 1850. / Dascălu(l) Ioan
Gă(le) (prima pagină albă).
Pe Mineiul lunii lui februarie, Buda, Crăiasca
Tipografie a Universității din Peșta, 1805; proveniența: parohia
Cârja; Muzeul Eparhial Huşi.
1851 iulie 26
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Acest Mineiu este a Sfintei Episcopii de Huși afierosit
de Ieromonahul Grigorie. / 1851 iulie 26.
Pe un Mineiul lunii lui ianuarie, Mănăstirea Neamțul,
1834, până la Înainte cuvântare cătră cetitori; proveniența:
Episcopia Hușului; Muzeul Eparhial Huşi; Aceiași însemnare
pe Mineiul lunii lui februarie, Mănăstirea Neamțul, 1834, până
la Înainte cuvântare cătră cetitori; proveniența: Episcopia
Hușului; Muzeul Eparhial Huşi (Alte însemnări: „Grâu
Dimitrie, cl(asa) III / 1931”; „Jianu Ștefan”; „Isidor”, coperta
3).
1851 iulie 26
Acest Mineiu este a Sfintei Episcopii de Huși afierosit
de Ieromonah(ul) Grigorie. / 1851 iulie 26.
Pe un Mineiul lunii lui august, Mănăstirea Neamțul,
1847, primele pagini după pagina de gardă;proveniența:
Episcopia Hușului; Muzeul Eparhial Huşi.
1851 octombrie 29
Acest Ceaslov l-am cumpărat eu cu drepte paralele
mele 37 lei, și cine l-ar înstre(ina)1 să fie neertat, iar după
moartea mea (să f)ie2 cui voi dărui eu. Fevronia, monahia. /
1851 octomvr(ie) 29.
Pe o Foaie risipită dintr-un Ceaslov; Muzeul Eparhial
Huşi; Altă însemnare:„V. Vasiliu”, grafie latină.
_________________________
1, 2
Rupt.

<după 1851>
Aceastu sfântu Apostolueste hărăzit de suptuiscălitul
bisericii.
Pe unApostol, Tipografia Sfintei Mănăstiri Neamțul,
1851, p.1-4, grafie chirilică; proveniența: parohia Sfântul
Gheorghe, Huși; Muzeul Eparhial Huşi; Alte însemnări: „Ec. P.
Alexandrescu”, p. 104 v.
<după 1851>
Această carte să afierosăște de mine supt iscălitul
sfă(n)tului schitul Părveștii, unde să prăznuește hramul Sfăntul
Ierarhu Nicolae, spre a mea pomenire. / Ieromonah Teodosie.
Pe unApostol, Tipografia Sfintei Mănăstiri Neamțul,
1851, p. 1-7, grafie chirilică; proveniența: parohia Puntișeni;
Muzeul Eparhial Huşi.
1852 <f. l. z.>
1852 / Vinire(a) me în mănăstire(a) Ne(a)mțului /
Carion monah (coperta 2).
Această Pisalteri isti a me direaptă și cini o va
înstrăina niirtat si fii di Maica Domnului. / Carion monah
(primele pagini).

p. 17

Pe o Psaltire, Tipografia Sfintei Mănăstiri Neamțul,
1843; proveniența: Episcopia Hușului; Muzeul Eparhial Huşi.
1852 septembrie 27
Acest Molitvenic fiind din din hărăzirile adunate după
a me stăruință la bisărica acum zidită întru slava și cinste(a)
Prea Sfintei Treimi la mahalaoa Păcurarii din orașul Eșii, acum
însămnat aice spre știință. / 1852 săpt(em)v(rie) 27. / Tanas
iconom și Herescu duh(ovni)c ot Banu.
Pe un Molitvenic bogat, Tipografia Sfintei Mănăstiri
Neamțul, 1848, p. 1-8; proveniența: Episcopia Hușului; Muzeul
Eparhial Huşi; Alte însemnări:„Legată la anul 1948”; „Iovu
Ioan, legatr de cărți, Str. Movilelor, 18”.
1853 decembrie <f. z.>
Părintili Ioan Costin și acele le-(a)m scris eu Iorgu
Popooviciu la 1853, dichemvrii.
Pe un Apostol, Blaj, 1802, p. 31-33; proveniența:
parohia Ciortolom-Tutova; Muzeul Eparhial Huşi; Altă
însemnare: „Și aici am iscălit eu Mirciu Popovici”, p. 65, grafie
chirilică.
1854 <f. l. z.>
Să-s știi de când au răposat dascălu(l) Ioan Florescu la
anu(l) 1854. / Das(călul) Ion Găle.
Pe Mineiul lunii lui februarie, Buda, Crăiasca
Tipografie a Universității din Peșta, 1805; proveniența: parohia
Cârja; Muzeul Eparhial Huşi.
1855 mai 26
Această carte numită Prolog, tom al doilea, s-au
hărăzit de cătră m(ă)n(ăst)irea Neamțul, sf(ântului) schit
Orgueștii ca să fie pentru cetit în biserica ce să prăznu(i)ește
Sf(ântul) Ierarh Nicolae, iară cine va îndrăzni al înstreina din
acel schit să fie supt ne(i)ertat canon până ce îl va întoarce iarăș
înapoi. / 1855 mai în 26 / Teodosie, duhovnic.
Pe un Prolog, Tipografia Mănăstirii Neamțul, 1854, p.
1-10; proveniența: parohia Bogdănești; Muzeul Eparhial Huşi.
1856 martie 10
Această cărticică ci să numești Prohodul Domnului
nostru Iisus Hristos o am hărăzit-o bisericii cu hramul Sfăntului
Dimitrie din această politie Huși. / 1856 marti(e) 10 / Neculai
Done, iconom.
Pe Prohodul Domnului Dumnezeu și Mântuitoriului
nostru Iisus Hristos, Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1847, p.
1-5 v; proveniența: parohia Sfântul Dumitru, Huși; Muzeul
Eparhial Huşi; Altă însemnare: „Spre eternă memorie m-am
subscris / Nișcieanu Gheorghe”, ultima pagină albă, grafie
latină.
1856 august 6
Tomul acesta dinpreună cu alte trei următoare tomuri,
le-am cumpărat de la Sf(ân)ta monastire Neamțului eu preotul
Gheorghie Clapa din satul Avrămeștii spre a me mângâ(i)ere și
a altora. / 1856 avgust 6.
Pe un Prolog, Tipografia Mănăstirii Neamțul, 1854, p.
1- 6; proveniența: parohia Rădeni, Huși; Muzeul Eparhial Huşi.
1857 martie 15
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Această slujbă a Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel
Nou de la Suceavă, s-au scris de mine nevrednicul robul lui
D(u)mnezeu. / Costandin Ciudin, sechelar. / În târgul Fălciului.
Anul 1857, martie 15.
Pe Mineiul lunii lui iunie, Buda, Crăiasca Tipografie a
Universității din Peșta, 1805, p. ultima pagină albă;
proveniența: parohia Fălciu I; Muzeul Eparhial Huşi; Altă
însemnare: „Tot în două zile, să prăznuește și Sfăntul Marele
Mucenic Ioan cel Nou de la Suceavă, slujba lui să se caute la
sfârșitul aceștii cărți, că este scrisă de mână”, p. 4.
1858 aprilie 1
Eu Davidu, preot, multu am cetit și multe cuvinte bune
și sfinte am aflat pe la to(a)te locurile ce veț(i) vide sămne cu
roșu. / 1858 april(i)e 1.
Și negre viț(i) căuta afla multe cuvinte bune.
Pe Didahii sau Cuvinte de învățătură de Ilie Miniat,
Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1837, p. 193;proveniența:
parohia Coroiești; Muzeul Eparhial Huşi; Alte însemnări: „Pr.
Const(antin) Dragul”, grafie latină; „la 1858; la iunie 1836 am
cetit și am aflat multe cuvinte bune pănă aice”, p. 141, grafie
chirilică; „O alegire a Prorocului Dav(i)d”, p 147, grafie
chirilică; „Au murit un om și au învieat”, p. 177, grafie
chirilică.
1860 noiembrie 4
Spre a să ști de când s-au desgropat ierodiacon(ul)
Vasile Nechita la an curent 860, no(i)emvrie 4.
Din această, spre științi s-au scris spre țineri de minte
de mine scris. D(u)mnezău se-i i(e)rte și se-i odihn(e)ască întru
înpărății cerului. / <ss>
Pe Mineiul lunii lui noiembrie, Buda, Crăiasca
Tipografie a Universității din Peșta, 1805, prima pagină albă;
proveniența: parohia Cârja; Muzeul Eparhial Huşi.
1860 decembrie 17
În vreme(a) domnii sale Alecul Ioan Cuza, întâi
v(oie)v(od) și domnul(ui) ministru Cogăln(i)ceanul în anul
1860, decemv(rie) 17, s-au întâmplat mare cumpănă care au
ținut trei zile, cari mari pagube de mo(a)rte s-au făcut de
o(a)meni și de vite. / Ștefan Rășcan(u), ico(no)m.

Pe un Tipicon, Iași, 1816, fără pagină de gardă, prima
pagină albă;parohia Înălțarea Domnului din Huși; Muzeul
Eparhial Huşi.
1861 iunie 1

p. 18

Să să știe de când al nostru părinti boeriul c(u)c(onul)
Stefan Angheluță, marile spatariu, prin silința și multa râvnă
atâtu și cu neadormita osteneală trupiască și cu ajutorul între
celei mai înalte înpărătesăi și cu totul prea multu milostiva a
totu puternicului IS HS prea dulce Maică (Mariia) s-au săvârșitu
în satul Bahnariul o mănăstire1 la anul 1861 iunie 1 (...). / <ss>.
Pe Mineiul lunii lui mai, Buda, Crăiasca Tipografie a
Universității din Peșta, 1805, p. 25 v -32; parohia Bahnari;
Muzeul Eparhial Huşi; Alte însemnări: „P. Maxim”, p. 129 v și
130.
_________________________
1
Biserica a fost sfințită la 24 mai 1861; A se vedea
Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar 46 /
1867, f. 169; La 27 aprilie 1861 era amintită biserica din nou
făcută de către postelnicul Ștefan Angheluță în satul Bahnari, ce
număra 100 (120 în alte documente) de locuitori;A se vedea
Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar 68 /
1860 / f. 112-113.
1862 <f. l. z.>
La anu 1862 s-au legatu acestu Apostolu ce l-au dăruitu
moșulu meu Co(n)sta(n)tin Crețu / dăruit iaste la biserica
Sfântului Neculau la poporu(l) nostru Mănzațălor răzăși și ce-l
avemu (...) și eu ca nepotu lui l-am legatu să fii cunoscutu, iar
cine le va rade slovele mele sau ve le ști(...) să fii afurisâtu cu
totu neamu(l) lui / și să mă pomene(a)scă și pe mine cine va
cete într-acestu Apostol și rămâindu a sfintei biserici eu am
iscălitu (...) al doile după (...) popa, poporan (...).
Pe un Apostol, Blaj, 1802; p. 60 -67;proveniența:
parohia Tutova1; Muzeul Eparhial Huşi.
_________________________
1
Însemnat pe prima pagină „Mânzați-Tutova”.
1862 iunie 20
Acest Prolog, înpreună cu celelalte trei tomuri sânt
drepte a mele. / Sava ierom(on)h / 1862 iunie 20.
Și s-au afierositu de mini suptscrisul bisericii din satul
Grumăzoea, cu hramul Sfinților Mai Mari Voi(e)voz(i) și spre
stiința am scris ca să nu fie (i)ertat nimănui a le înstreina de la
numita biserică, neertatu zicu de Dumnezeu, de Maica
Domnului și de Sfinții Vo(i)evoz(i) Mihailu și Gavriilu, pănă ce
li va întoarce iarăși înapoi. / Sava ieromonah din sfănta
Mon(astire) Ne(a)mțului. / 1866 septemv(rie) 14.
Pe un Prolog, Mănăstirea Neamțul, 1855, p. 1-8;
parohia Grumezoaia1; Muzeul Eparhial Huşi, Alte însemnări:
„Amintire de la mine Pintilie V. Cerchez, cântăreț com(una)
Hurdugi, domiciliat în comuna Grumezoaia, jud(ețul) Fălciu”,
prima pagină albă.
_________________________
1
Pe pagina de gardă scris „Sf(ântul) Neculai”.
1862 octombrie 8
Această carte s-au hărăzit de mine bisericii din satul
Cotu Ghermănești, districtul Fălciu. 8 octombrie 1862 /
<ss>M(ihail) K1(ogălniceanu).
Pe un Ceaslov, Mănăstirea Neamțul, 1858, pagina de
gardă; parohia Drânceni; Muzeul Eparhial Huşi.
_________________________
1
Se păstrează numai partea superioară a literii K.
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1863 februarie 20
Costantin Haraga / din satu(l) Toporăști, am însămnat
spre știință că am scris și am și iscălit mai sus în anul 1863,
fevruariu 20.
Pe Mineiul lunii lui martie, Buda, Crăiasca Tipografie
a Universității din Peșta, 1805, p. 25 v -32; parohia Coșești;
Muzeul Eparhial Huşi.
1863 august 18
Acest Ceaslov l-am cumpărat de la răposatul dieacon
Teodor Zaharia cu preț 20 lei. / Consta(n)tin Bălășescu Cutaz
(!). / 1863 avgust 18.
Pe un Orologhion adecă Ceasoslov, Brașov,
Tipografia lui Ioan Gătt p. V;proveniența: parohia Laza;
Muzeul Eparhial Huşi.
1864 februarie 18
Catinca Ros(e)t, născută Sturza. / 1864 fev(ruarie) 18.
Pe un „Predicatorul” (jurnal eclesiastic), Anul II, nr. 1,
din 1 martie 1858, prima pagină albă din volumul legat;
proveniența: parohia Solești; Muzeul Eparhial Huşi.
1864 noiembrie 24
Sf(â)nt, Sf(â)nt, Sf(â)nt, ești D(oa)mne, fie numele tău
binecuvântat de acum și până în veci. Bucură-te și erăș zic
bucură-te, că ție ți s-au dat bucurie, ca una ci ești Maică
Înpăratului ceresc a D(o)mnului nostru Iis(us) H(isto)s
Mântuitoriul ne(a)mului omenesc. / Teodosi monah Dimitrache.
/ 1864 no(i)e(mbrie).
Pe Mineiul lunii lui noiembrie, Buda, Crăiasca
Tipografie a Universității din Peșta, 1805, prima pagină albă;
proveniența: parohia Cârja; Muzeul Eparhial Huşi.
1869 aprilie 3
Spre a servi de neuitare că am fost și subscris în
seminar. / Petrache Duca / 1869 april(ie) 3 . / cl(asa) IV – a /
Pierre Doucas.

Pe un Ceaslov, Mănăstirea Neamțul, 1858, ultima
pagină albă;proveniența: parohia Adormirea Maicii Domnului,
Vaslui; Muzeul Eparhial Huşi.
1870 ianuarie 25
Anul 1870, ianuar(ie) 25 / Am cetit această carte. /
T(e)odoru Stratulatu.
În anul 1850, martii în 20, subscrisu(l) am venit dascăl
la biserica cu hram(ul) Sf(inții) Vo(i)evozi din comuna Gugești,
și am săvârșit până astăzi1870, ghenar 25, iară de patrie sântu
de com(una) Vale(a) Săliștii, județu(l) Vasluiului. Și spre
neuitare(a) numelui meu m-am însemnat aici. / 1870 ghenar 25.
Teodor Stratulat.
Pe Mineiul lunii lui iunie, Buda, Crăiasca Tipografie a
Universității din Pișta, 1805, prima și penultima pagină albă;
proveniența: parohia Gugești; Muzeul Eparhial Huşi.
1870 iunie 15
Acestu Ceaslov s-au dăruit di domnul Neculai
Botezatu din acestu oraș Vaslui pentru pominire(a) tot ne(a)mul
lor și sănătate și (i)ertare(a) păcatilor în zilele mitropolitulu(i)
Calinicu Miclescu și a episcopului di eparhii Iosăf. / Anul 1870,
iunii 15 zili.
Vii
Necolai, Ecatirina, cu fii lor.
V(asile) Pătrunsu, preot și îngrijător.
Pe un Ceaslov, Mănăstirea Neamțul, 1858;proveniența:
parohia Adormirea Maicii Domnului, Vaslui; Muzeul Eparhial
Huşi, pagina a treia albă; Alte însemnări: „1874 / N. Pătrunsu,
Dascăl”, p. 2 v;„1879 / V(asile) Pătrunsu”, prima pagină albă,
verso; „Am cetit pe acest Ce(a)soslov eu cântărețul T. Lupu de
la Catedrala orașului la anul 1896, luna ghenare. / Ca cântărețu
și eu m-am însemnatu / N. Pătrunsu”, pagina a treia albă;
„Ace(a)stă carti numită cine o va înstrăina să fii blăstăma(t) și
neertat. / Să fii di Dumnezeu și Maica sa și di Sfințăi Apostoli și
di toți Sfințăi” (de la pagina de gardă la p. 5).

Pe Mineiul lunii lui septembrie ,Buda, Crăiasca
Tipografie a Universității din Peșta, 1805, la Cuvânt înainte;
proveniența: parohia Sfântul Nicoae din Huși; Muzeul Eparhial
Huşi; Alte însemnări: „I. Gossanu”, aceiași pagină; „I.
Dăscălescu, 1947”, p. 44; „I. Dăscălescu, 14 sept(embrie)
1947”, p. 84.
1870 <f. l. z.>
Acest Ceaslov a fost cumpărat de mine Toma Chiriac,
1870, când m-am pliroforisit de cele (…)1 pe acest timp (…)2 la
moșia Todireștii (…)3 biserica căria este dăruit acesta. /
<ss>T(oma) Chiriac.
Pe un Ceaslov, coperta 3 (se păstrează numai
copertele); proveniența: parohia Todirești, Huși; Muzeul
Eparhial Huşi
_________________________
1, 2, 3
Șters.
1870 <f. l. z.>
În anul 1870 s-au pusu dascălu Gheorghe Para (...).

p. 19

<1870 - 1879> iulie 18
187<…>luna lui iulie 18
Domnul meu!
Astăzi sunt cinci ani de zile de când eu am vinit la
jupânul Neculae Altangiu în orașul Bârlad. Și am intrat la
școală spre folosul sufletului și a trupului, și mulțumesc lui
Dumnezeu că mi-a fost întru ajutor.

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

istorie
Sărut mâinile și picioarele jupâne Necolae și cucoana
Frăsîna.Mulțumesc
țumesc și iar mulțumesc lui Dumnezeu că mi
mi-a fost
întru ajutoriu.
Sărut mâinile și picioarele jupâne și cucoana Frăsîna.
Mulțumesc
țumesc și iar mulțumesc ni(...) vrednic a vă mulțumi pentru
sănătate și pomana cu mine păcătosu(l) de m-ați
ți scos la lumină.
Nu voi uita în veci. Sărut pe toți
ți copii(i) d(umnea)voastră cu
dulcea și să nu mă uite.
Al d(umnea)voastră robu.
Angheluția Costantin
Pe un Ceaslov, Dubăsari, 1794, penultima pagină albă;
proveniența:
ța: parohia Sfinții Trei Ierarhi, Bârlad, Vaslui; Muzeul
Eparhial Huşi; Altă însemnare: „Vasil(e) Gheorghe”, coperta 3,
grafie latină.
1870 august 25
1870 la 25 august s-au săvârșit
șit din viață preutul
Constantin Stoica.
Pe o Dumnezeeștile Liturghii, Iași,
și, Tipografia Sfintei
Mitropolii, 1845; proveniența: parohiaa Episcopia Hu
Hușului (a
aparținut
ținut probabil parohiei Arsura); Muzeul Eparhial Huşi; Alte
însemnări: „Econom Stavrofor Ghe. Lupu”; „Preotul Mihail I.
Maleș”/ 3 iulie 1932.
1870 noiembrie 27
Această carte înpreună cu alte trei ci se nume
numește
Prolog s-au afierosit la biserica Sfinților
ților Vo(i)evozi Mihail și
Gavril din târgul Hușii,
șii, ca să fie nestrămutate de la ace(a)
bisărică, iar cine va îndrăzni a o înstreina supt orice chip, va fi
supt ne(i)ertat canon păn(ă) ce iarășș o va înapoi(a) la zisa
bisărică; și s-au hărăzit de subscrisulu duhovnic zisii bisărici
pentru pomenirea me și a neamului meu, iară prețul lor esti 4
g(albeni) # zimți;
ți; și pentru știința epitropilor am însemnat ca să
aibă priveghere a le păzi și când s-ar
ar da câte una să le citească
evlavioșii creștini
tini pe acasă să însamne cu adeverinți
adeverin și așa să le
dei, că se uită di datul lor și să vor pierde, de aceia spre (...) am
însămnat aici, anume să să păzască și la primire(a) lor să caute
să fii mârșăvite
șăvite de copii cu scris pe iale, ci și când să vor a să
citi
iti să le pu(i)e a citi înainte, de a le păzi curate. / Anul 1870,
no(i)emvri(e) 27, am scris / Arsănie, ieroshimonah. / Aldea1.

1

„Aldea” cu grafie latină.

1870 noiembrie 27
Această carte înpreună cu alte trei numite Prolog s-au
afierosit bisericii Sfinților
ților Vo(i)evozi Mihail și Gavril din târgul
Hușii, ca-ss fie nestrămutat de la ace biserică, iară cini va
îndrăzni a le înstreina cu orice chip va fi supt niertat canon,
păn(ă) ce iarășș o va înapoi(a) la urma la zisa biserică, ss-au
hărăzit denainte iscălitul ieroshimonah și duhovnic pentru
pomenire(a) me și a niamului meu, fiindcă la ace biserică din
învechime era școală domniască, a să folosi mai mulți creștini
din auzirea litirii în iale, doar s-ar ușura
șura păcătosul meu suflet de
grelele păcate pentru folosul fraților
ților creștini patrioți ai miei în
anul mântuirii 1870, no(i)emvrie 27, am scris / Arsănie
ieroshimonah.
Neam
1855, de
Pe un Prolog, Tipografia Mănăstirii Neamțul,
la pagina de gardă la p. 11.; proveniența:
provenien
parohia Sfinții
Voievozi din Huși;
și; Muzeul Eparhial Huşi; Alte
A
însemnări:
„Casian Gheorghe/1883”,
1883”, p. 13;
1
„Gheorghe Aldea
Alexandrescu/1916”,
1916”, p. 173; „Diacon Ion Cosma din Vutcani”.

Castele mai puţin cunoscute din România
Jurnalist Alice BOBOC – București

Castelul Țepeș,, o adevărată bijuterie arhitectonică, se află în
Pe un Prolog, Tipografia Sfintei Mănăstiri Neam
Neamțul,
1854, p. 1-13; proveniența:
ța: parohia Sfinții Voievozi din Huși;
Muzeul Eparhial Huşi; Alte însemnări: „Ionescu Ioan, 1884,
decembrie 4”, coperta 2; „Gh. Aldea Alexandrescu”, p. 90 v;
„Astăzi 1916, decembrie 2, am cetit până aici. / Gh. Aldea
Alecsandrescu”, p. 167 v; „Șelariu
Șelariu P. Vasile. / Soldat Pioneri
Cetate. / Mâna putrezește,
ște, condeiul ruginește, scrisoarea tot se
găsește”,
ște”, p. 168; „† Aici sf(â)ntul Grigorie au aplicat hotărârea
pravilii vechi, cap(itolul) 123, ce zice călugărul sau călugări
călugărița
de nu să va pocăi și va muri mireancă să nu să îngroape la
bisérică ci să fie lepădat de bisérică. Și cu adivăr că nici mirean
nu-l poți numi, nici călugăr, deci cum să-ll pomene
pomenești ca să știe”,
p. 171, grafie chirilică.
_________________________

p. 20

București,
ști, fiind situat chiar printre copacii din Parcul Carol.
Mai puţin cunoscută astăzi, clădirea denumită pitoresc “Castelul
Ţepeş” a fost construită în anul 1906, cu ocazia organizării, pe
Câmpia Libertăţii, a Expoziţiei Generale Române, prilejuită de
jubileul a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I.
Castelul Goga
În Ciucea, deasupra văii Crişului
şului (judetul Cluj), se înalţă castelul Goga.. Domeniul de la Ciucea este cumpărat de către
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Octavian Goga în anul 1920 de la Boncza Berta, văduva
poetului maghiar Ady Endre. Odată cu semnarea actului de
vânzare-cumpărare,

Octavian

Goga

devine

proprietarul

complexului de la Ciucea. Între anii 1921 -1926, Octavian Goga
modifică esenţial castelul: îl măreşte, îl etajează, îi schimbă
arhitectura, conferindu-i un stil nou brâncovenesc, cu verande
largi şi vedere spre Criş.

După cel de-al Doilea Război Mondial, castelul a fost ocupat de
armata rusă care a construit în incinta acestuia o cazarmă pentru
soldați.

În

prezent,

ansamblul

găzduiește

Spitalul

de

Neuropsihiatrie Infantilă ”Dr. V. Ilea”, castelul fiind folosit de
spital ca și sediu de administrație. Unele lucrări de reabilitare au
fost efectuate la începutul anilor 90, iar începând cu 2001, o
nouă serie de lucrări au fost demarate. Edificiul este înconjurat
Din păcate, la 7 mai 1938, Octavian Goga a decedat la Ciucea,

de un parc, străbătut de un pârâu, cu alei pentru plimbări.

în urma unui atac cerebral suferit cu trei zile înainte. În 1939,
după moarte poetului, Veturia Goga aduce la Ciucea un
monument de arhitectură românească, biserica din lemn din
comuna sălăjeană Gălpâia, înfiinţează o mănăstire de maici care
funcţionează până în 1947 şi îşi reia activitatea în 1994. Între
anii 1938-1958, prin stădaniile extraordinare ale Veturiei Goga
s-a realizat ,,Mausoleul”, monument funerar ridicat după
planurile arhitectului G.M. Cantacuzino şi decoraţiile proiectate
de artista plastică Nora Steriade. Muzeul Memorial ,,Octavian
Goga” deţine un patrimoniu imobil format dintr-un teren de 4
ha pe care sunt amplasate 9 clădiri si un patrimoniu mobil ce
cuprinde 14 310 piese organizate pe colecţii, expuse sau

Castelul Posada a fost reședința familiei Bibescu. Deși a trecut

depozitate în sălile complexului muzeal.

printr-un incendiu devastator în 1950, castelul nu a mai fost
reconstruit, devenind depozit pentru obiectele nefolositoare ale

Castelul Pogány din Păclișa, județul Hunedoara a fost

Palatului Peleș.

construit, în stil baroc, în jurul anului 1800. Se află la
aproximativ 15 km de Parcul Naţional Retezat, şi la 6 km de

Castelul Roșu a fost construit între anii 1864-1866, în parcul

Haţeg. Castelul, construit la începutul secolului al XIX-lea, este

Hemeiuși, la cca. 8 km de Bacău. Arhitectura și decorul clădirii

dispus pe două niveluri şi conţine 22 de camere.

sunt o îmbinare splendidă de influențe gotice și baroce cu
elemente definitorii ale stilurilor venetian și brâncovenesc.
Castelul este zidit din blocuri de gresie și cărămidă ornată cu
sculpturi pe stâlpii de gresie de la balcoane, arcadele ferestrelor
și ale turnului.
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Palatul Ghika se află în orașul
șul Comănești din județul Bacău.
Fosta reședință
ședință de vară a familiei Ghika – Comănești a fost
ridicată în 1890 în stilul baroc târziu și poartă semnătura
arhitectului Albert Galleron (cel care a proiectat Atheneul
Român). (Sursa: redescoperaistoria.ro))

Este castelul clasic din basme, cu turn, lac și alei șerpuite.
Denumirea de Castelul Roșu
șu se datorează culorii date
d
de
caramidă în exterior. Parcul care înconjoară castelul a fost
stabilit în anul 1880, cuprinde 49 ha si este al doilea ca
importanta dendrologica din România. Arhitectura parcului este
realizată în stil englezesc, cu alei curbe conturate de arboretul ce
alternează cu pajiștile verzi, într-o încântatoare varietate de
forme si culori.

1 DECEMBRIE 1918,
PROCLAMAREA MARII UNIRI
NAŢIONALE
Prof. Matei Dragoş - Zăneşti, jud.
Neamţ
De la 1 decembrie 1918 – ziua în care s-a vestit
lumii, prin hotărârea Adunării Naţionale de la Alba Iulia,
Unirea tuturor românilor sub sceptrul Regelui dezrobitor
Ferdinand I – şi până în timpul de faţă, fiecare cetăţean al
României întregitee a avut prilej să asculte ori să citească
diferite lămuriri cu privire la felul cum s-a
s înfăptuit Unirea
aceasta şi la temeiurile care îi garantează trăinicia.

Castelul de Vânătoare Lăpuşna este situat în satul Lăpuşna,
judeţul Mureş, la o altitudine de 815 m, în Munţii Gurghiului,
pe valea cu acelaşi nume. A fost construit între
re 1925 şi 1926 şi a
aparţinut până în 1949 familiei regale.

Nu erau însa şi nu sunt toate lămuririle izvorâte dintr-o
dintr
cunoştinţă deplina a împrejurărilor, nici dintr-o neprihănită
iubire a adevărului istoric. Unii din cei ce le dau, mai ales
străinii care nu au văzut din capul locului cu ochi buni
întregirea României, urmăresc scopul de a înfăţişa Unirea
aceasta în aşa fel încât să trezească în sufletul celo
celor slabi de
înger îndoială, spunând că ea nu ar putea să fie trainică sau că
nu ar fi izbânda neîndoielnică a vredniciei neamului românesc.
Se întâmplă să auzim câteodată astfel de păreri nu numai din
partea străinilor, cu gânduri potrivnice, ci şi din par
partea unor
români care – deşi socotiţi ca oameni de ispravă şi buni patrioţi
– nu-şi
şi vor fi luat osteneala să cugete mai îndelung şi mai
pătrunzător, înainte de a fi rostit păreri puţin lămurite cu privire
la temeiurile Unirii naţional-politice
politice a tuturor românilor.
rom
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Unirea naţional-politică, de la anul 1918, nu se cuvine să fie
înfăţişată, nici măcar în parte, ca un dar, coborât asupra
neamului românesc din încrederea şi simpatia lumii civilizate,
nici ca o alcătuire întâmplătoare, răsărită din greşelile
duşmanilor de veacuri. Chiar dacă asemenea greşeli nu s-ar fi
săvârşit niciodată împotriva românilor subjugaţi de-a lungul
veacurilor de stăpânire ungurească, austriacă sau rusească,
stăpânirile acestea nedrepte ar fi trebuit să se dezumfle şi
micşoreze îndată ce dreptul tuturor popoarelor de a-şi croi
soarta după buna lor pricepere a izbutit a se înălţa la treapta de
putere hotărâtoare în noua întocmire a aşezământului de pace
europeană. De aceea, Unirea românilor trebuie înfăţişată
totdeauna – potrivit adevărului – ca urmarea firească a unei
pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora acest popor de
eroi şi de mucenici a izbutit să-şi apere cu uimitoare stăruinţă „
sărăcia şi nevoile şi neamul" (M. Eminescu–„Scrisoarea III"),
rămânând împotriva, tuturor năvălirilor barbare şi vremelnicelor
stăpâniri străine, în cea mai strânsă legătură cu pământul
strămoşesc în care, ca într-un liman de mântuire, şi-a putut
adăposti traiul de-a lungul vremilor de urgie.
Astfel, statul român, întregit în forma lui de astăzi, trebuie
preţuit ca unul dintre cele mai statornice, având temeiuri adânci
şi nezguduite în alcătuirea geografică a pământului strămoşesc,
în firea poporului român şi în trăinicia lui nepilduită, în
legăturile lui sufleteşti întărite prin unitatea aceluiaşi grai,
aceleiaşi credinţe, aceloraşi datini şi obiceiuri, în asemănarea
nedezminţită a întocmirilor şi aşezămintelor moştenite din
bătrâni şi, mai presus de toate, în puterea morală a conştiinţei
naţionale, fără de care ar fi şubrede şi nesigure toate celelalte
temeiuri.
În anul 1917 întinsul imperiu al Romanovilor, clădit cu sabia şi
menţinut cu cnutul, începuse a se risipi în bucăţi. În Basarabia,
Sfatul Ţării, alcătuit din 84 de români şi 36 de reprezentanţi ai
minorităţilor etnice, a proclamat, la 15 decembrie 1917,
Republica democratică moldovenească. Opera de naţionalizare
culturală a Basarabiei a fost ajutată de ardelenii şi bucovinenii
pribegi – „adevăraţi misionari ai românismului peste Prut, unde,
la 24 ianuarie 1918, s-a proclamat Republica moldovenească
independentă. Cu trei zile mai târziu armata română, chemată în
Basarabia s-o apere contra bolşevicilor, a intrat în Chişinău şi,
după câteva ciocniri, a izbutit a curăţa provincia aceasta de
resturile armatei ruseşti, ajungând până la începutul lui martie
să ia în primire şi Cetatea Albă.
Bucovina s-a unit cu România la 28 noiembrie. Regele
Ferdinand s-a întors cu întreaga-i suită la Bucureşti în ziua de 1
decembrie, când românii din Transilvania şi Banat proclamau,
cu nespusă însufleţire, în Adunarea Naţională de la Alba Iulia,
unirea pe veci cu patria mamă.
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Italianul Mazzini prorocise românilor, încă dinainte de 1848, că
nu vor izbuti să-şi cucerească neatârnarea, libertatea şi
dreptatea, decât după ce vor fi căzut ţarul Rusiei şi împăratul
Austriei. Sfârşitul războiului mondial a adus împrejurările de
neapărată trebuinţă pentru împlinirea prorociei lui Iosif Mazzini
mai presus de cele mai îndrăzneţe speranţe ce ar fi putut nutri
Regele Ferdinand în clipa când România şi-a început războiul
de întregire naţională. Proclamaţia regală nu putea să
amintească atunci nici un singur cuvânt despre Basarabia
îngenuncheată sub stăpânirea ţarului rusesc. Scopul războiului
era hotărât numai în aceste cuvinte: „să scăpăm de sub
stăpânirea străină pe fraţii noştri de peste munţi şi din plaiurile
Bucovinei, unde Ştefan cel Mare doarme somnul de veci".
Sprijinindu-şi România, în acest război de întregire naţională,
acţiunea diplomatică şi militară pe alianţa ce se încheiase cu
Franţa, Anglia, Italia şi Rusia, era firesc să-şi aibă ca scop
mărturisit numai dezrobirea provinciilor româneşti înglobate în
veacurile al XVII – lea şi al XVIII – lea sub pajura cu două
capete al monarhiei habsburgice.
Atunci, în una din clipele de cea mai grea cumpănă din istoria
românilor, după ce s-a prăbuşit ţarismul rusesc (1917), începu
să mijească de la răsărit cea dintâi rază a soarelui dreptăţii:
desfacerea Basarabiei din cătuşele ţariste, spre a se organiza mai
întâi ca republică democratică moldovenească, apoi ca republică
neatârnată, după care a urmat hotărârea de la 27 martie (9
aprilie)1918 prin care Sfatul Ţării din Chişinău „în puterea
dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca
noroadele singure să-şi hotărască soarta lor", a declarat că
Basarabia se uneşte pentru totdeauna „cu mama sa România",
de care fusese dezlipită fără voia ei într-un timp când capetele
încoronate se credeau în drept să dispună de soarta ţărilor şi a
popoarelor care nu le aparţineau. În textul acestei declaraţii erau
cuprinse şi câteva condiţii, asupra cărora Sfatul Ţării a revenit,
declarând după unirea Bucovinei şi a Transilvaniei, că renunţă
la ele „fiind încredinţat că în România tuturor românilor
regimul curat democratic este asigurat" (27 noiembrie – 10
decembrie 1918). Sfatul coloniştilor germani din Basarabia s-a
declarat la fel pentru unirea cu România (7 martie 1919).
Prăbuşindu-se revoluţia din octombrie 1918 şi monarhia austroungară, li s-a dat românilor din Bucovina, ca şi celor din
Transilvania şi Banat putinţă să-şi rostească şi ei cuvântul,
arătând, în temeiul drepturilor de proprie hotărâre, cum vor să
fie organizate şi cârmuite în viitor provinciile locuite de dânşii.
Voinţa lor de viaţă laolaltă, sub o singură stăpânire naţională s-a
rostit măreţ prin Congresul general al Bucovinei care, s-a
întrunit în sala sinodală a palatului metropolitan din Cernăuţi la
15 – 28 noiembrie şi „întrupând suprema putere legiuitoare, în
numele suveranităţii naţionale" a hotărât „Unirea
necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare
până la Cermuş, Colaciu şi Nistru cu regatul României". În
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aceeaşi zi, s-a rostit şi Sfatul naţional al germanilor din
Bucovina pentru unirea acestei provincii cu România.
În ce priveşte pe transilvănenii şi bănăţenii rămaşi în cuprinsul
graniţelor Ungariei, în cursul războiului sub stare de asediu, ei
nu aveau putinţa să-şi rostească liber gândul de unire cu fraţii
de peste Carpaţi. Dar cei ce au pornit în pribegie, adăpostinduse în Regatul României, au luat o parte hotărâtoare la adâncirea
unei mişcări sufleteşti prielnice ideii de libertate şi unitate
naţională a tuturor românilor. Simţind primejdia cel aşteaptă
contele Ştefan Tisza, fiind ministru-preşedinte al guvernului de
la Budapesta, a stors l a începutul anului 1917 câtorva arhierei
şi intelectuali români mărturisirea mincinoasă că transilvănenii
şi bănăţenii nu vor să fie eliberaţi de sub jugul austro-ungar. Dar
aceste declaraţii nu au avut nici o valoare politica deoarece au
izvorât din spaima unor suflete nelămurite şi care nu au fost
împuternicite să facă astfel de mărturisiri politice în numele
poporului. Trebuie să menţionăm totuşi faptul că deşi se aflau
sub control poliţienesc, ameninţaţi cu deportarea sau privarea de
libertate câţiva cărturari români au avut curajul să nu-şi dea
semnătura când le-a fost prezentat textul declaraţiei comandate
de contele Tisza.
Cei rămaşi acasă nemaifiind în stare a-şi arăta liber voinţa, în
numele lor a înţeles a se rosti, chiar în cursul războiului,
mulţimea prizonierilor ardeleni şi bănăţeni concentraţi în marea
tabără rusească de la Darniţa. Aici au redactat un memoriu pe
care l-au trimis birourilor de presă ruseşti, franceze, engleze,
italiene şi române, mărturisind în cuvinte răspicate convingerea
că în cadrul monarhiei austro-ungare orice păreri, orice legi,
orice garanţii – nu pot fi socotite decât ca nişte simple minciuni,
menite să fie călcate în picioare a doua zi.
La sfârşitul războiului mondial, redobândindu-şi factorii de
conducere politică ai românilor din Transilvania şi Banat
libertatea de rostire şi acţiune, au putut să-şi spună şi ei cuvântul
potrivit cu dorinţa din tabăra de la Darniţa şi care era intr-adevăr
dorinţa milioanelor de suflete româneşti dintre Tisa şi Carpaţi.
Comitetul naţional al românilor din Transilvania şi Banat,
întrunit l a Oradea Mare, în ziua de 12 octombrie 1918, prin
condeiul iscusit al lui Vasile Goldiş a făcut o încheiere, arătând
că numai recunoaşte parlamentului şi guvernului din Budapesta
dreptul să reprezinte naţiunea română şi cerând pe seama
acesteia drepturile nestrămutate şi de neînstrăinat la viaţa
naţională deplină. Această încheiere a fost înaintată
parlamentului ungar de către Alexandru Vaida Voevod, la 18
octombrie, după ce, cu o zi înainte, contele Tisza rostise
cuvântul de prohodire: am pierdut războiul – cuvânt despre care
prezentatorul încheierii de la Oradea spunea că ar fi ajutat
cauzei româneşti mai mult decât ar fi putut sa-i ajute ei (autorii
încheierii) prin lupte de zeci de ani.
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„Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania,
Banat şi Ţara Ungurească", întrunită la Alba Iulia în ziua de 18
noiembrie (1 decembrie st. n.) 1918, a decretat „Unirea acestor
români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România".
Punctul de căpetenie al Adunării de la Alba Iulia a fost
cuvântarea măiastră a lui Vasile Goldiş, care a înfăţişat
temeiurile istorice şi politice ale acestei hotărâri epocale. Din
fiecare frază a clasicului discurs se simte ritmul grăbit al vremii,
pornirea năvalnică a sufletelor doritoare să vâslească spre
limanul mântuirii. Motivarea istorică este mai concisă, mai
sintetică, dar în acelaşi timp cuprinzătoare, fiindcă nu se
mărgineşte a îmbrăţişa numai trecutul Transilvaniei, cum făcea
Simion Bărnuţiu în discursul său din 1848, ci priveşte interesele
totalităţii neamului românesc, încercând să le aducă în legătură
cu istoria lumii.
Spre deosebire de Congresul general al Bucovinei, care se
mulţumise a proclama „Unirea necondiţionată", Adunarea de la
Alba Iulia a mai adăugat câteva „principii fundamentale la
alcătuirea noului stat român", principii cuprinse în 6 puncte,
despre rostul şi însemnătatea cărora
s-au format în cursul
timpului multe păreri greşite. S-a făcut încercarea de a le
înfăţişa ca puncte dintr-un pretins program de partid.
Dându-şi seama de urmările politice ale hotărârii de la Alba
Iulia, saşii din Transilvania au hotărât la Mediaş pe data de 8
ianuarie 1919 să se considere membrii ai „imperiului român".
La fel au făcut şi şvabii din Banat care s-au întrunit la Timişoara
în ziua de 10 august 1919.
Astfel s-a desfăşurat procesul de izbăvire a Transilvaniei şi
Banatului de sub cârmuirea străină, deodată cu acela de
prăbuşire a monarhiei habsburgice, luând parte amândouă
aceste procese împreună la îndeplinirea unei porunci istorice,
care nu mai putea fi întârziată prin piedici nefireşti.
Dintre toate manifestările „suveranităţii naţionale", fărâmiţate
prin graniţele nedrepte ale împărăţiilor prăbuşite, cea mai
măreaţă a fost, fără îndoială, Adunarea de la Alba Iulia, nu
numai prin covârşitoarea mulţime care a luat parte la ea, dar şi
prin însufleţirea şi prin demnitatea cetăţenească a celor ce
aduceau acum la matca României întrgite partea cea mai de preţ
a Daciei lui Traian, pământul şi poporul care prin vitregiile
soartei a fost ţinut timp mai îndelungat în lanţurile cârmuirilor
străine şi împiedicat a-şi urma cursul firesc al unei dezvoltări
nestingherite, în cadrele aceleiaşi organizaţii politice cu restul
neamului.
De aceea, bucuria de care a fost cuprins atunci, la sfârşitul
anului 1918, sufletul poporului român se rostea în cele mai
mişcătoare feluri, în toate ţinuturile, în toate centrele culturale şi
chiar în toate satele româneşti.
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La 14 decembrie a fost înaintată hotărârea
ârea de la Alba Iulia
Regelui Ferdinand, care rostea cu mulţumire deplină
următoarele cuvinte: „În frumoasa sa cuvântare, dd-l Goldiş a
spus astăzi că Unirea tuturor românilor era o necesitate istorică.
Această necesitate a fost înţeleasă de toţi oamenii cu inimă
patriotică de dincoace şi de dincolo de Carpaţi, de la Nistru
până la Tisa. Dar… evoluţia istorică avea nevoie de
instrumente. Dumnezeu, care a ocrotit necontenit în cursul
veacurilor poporul românesc, i-aa dat bărbaţi care au ţinut sub
stindardul ideii naţionale, lor le-aa dăruit suflet românesc, le-a
le
întărit mintea şi le-aa oţelit braţul ca să ducă barca românismului
prin toate vitejiile vremurilor până la limanul dorit, unde după
atâtea trude şi suferinţe culegem roadele binemeritate ale unei
lupte dee veacuri. Azi, când vedem… săvârşită clădirea măreaţă
ce Mihai Viteazul începuse… aduc prinosul meu de
recunoştinţă tuturor acelor care în toate colţurile unde sună
dulcele grai românesc au pus sufletul şi puterile lor în slujba
idealului naţional. După Basarabia,
asarabia, după Bucovina, mai lipsea o
piatră din cele mai scumpe: Transilvania cu ţinuturile din
Ungaria locuite de români. Azi ne-aţi
aţi adus şi această ultimă
piatră a clădirii, care încoronează marea operă de Unire. Putem
privi cu încredere în viitor, căci temeliile sunt puternice… Ele
sunt cimentate prin credinţa nestrămutată a unui şir întreg de
generaţii de apostoli ai idealului naţional, ele sunt şi sfinţite prin
sângele vitejilor mei ostaşi, care au luptat şi au murit pentru
Unire…".

“Nu mi-am
am vândut sângele de român!” –
Elisabeta Rizea

Silvia ILIESCU - Bucureşti

12 ani a făcut în temniţele comuniste, trecând prin
cinci închisori. Născută pe 28 iunie 1912, Elisabeta Rizea,
ţăranca dârză plămădidă parcă din argint viu, ss-a dus la
Ceruri, la fraţii ei din rezistenţa anticomunistă, pe 6
octombrie 2003.
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stăzi puţini şi-au
au adus aminte de partizanca din
gruparea colonelului Gheorghe Arsenescu şi a
locotenentului Toma Arnăuţoiu. Printre cei care ii-au
omagiat memoria se numără însă şi Agenţia RADOR, căreia îi
mulţumim pentru această relatare.
Toate popoarele ocupate de sovietici
ovietici au opus rezistenţă
comunismului. Dar România a avut cea mai amplă, cea mai
sângeroasă şi cea mai îndelungată rezistenţă armată
anticomunistă, care a durat 18 ani… Jertfele partizanilor în
munţi şi închisori dă dreptul României să privească demn, cu
c
fruntea sus, celelalte popoare ale lumii, a scris Adrian Briṣcă, el
însuṣi unul dintre cei care s-au
au opus comunismului.
Elisabeta Rizea din Nucṣoara,
ṣoara, Argeṣ, este acum simbolul luptei
împotriva comunismului. Era nepoata frunta
fruntaṣului ṭărănist
Gheorghe Şută, ucis de securitate în 1948. Această crimă
petrecută în familie avea să se adauge duṣmăniei
du
ei faṭă de
comuniṣti ṣi bolṣevici, îndârjind-o.
Elisabeta Rizea se măritase la 19 ani ṣi venise atunci în satul
Nucṣoara.
ṣoara. Gheorghe, soṭul ei, avea să intre ṣi el în organizaṭia
“Haiducii Muscelului”. Iar pe cei din familia Arnău
Arnăuṭoiu îi
cunoṣtea
ṣtea bine, fiindcă erau vecini. De la început a ṣtiut despre
grupurile ascunse în munte în 1949, conduse de Gheorghe
Arsenescu ṣi Toma Arnăuţoiu. Până la arestarea sa, Elisabeta
Rizea i-aa ajutat permanent cu hrană ṣi informaṭii despre
miṣcările
ṣcările trupelor de securitate care bântuiau în căutarea lor.
Pentru aceste fapte, Elisabeta Rizea a zăcut doisprezece ani
închisorile comuniste. A fost la Piteṣti
ṣti ṣi Jilava. Spre cinstea ei,
în cursul
ul anchetelor nu a divulgat nimic ṣi pe nimeni.
La 6 octombrie 2003 Elisabeta Rizea s-a
s stins din viaṭă, istoria
ei rămânând până azi un simbol al dârzeniei. Această istorie a
fost povestită chiar de ea, în anul 2000, realizatorului Mariana
Conovici. Din interviul
nterviul păstat în Arhiva de istorie orală a
Radiodifuziunii redăm un fragment transcris ṣi unul audio.
“Mi-a ajutat sfântul de am trecut prin [atâtea, că] n
n-am păr
în cap!…
M-au luat Cârnu şi cu Micuṭelu şi m-au
au suit pe un scaun. După
scaun pe o masă, dupăă masă pe alt scaun – eu vă spui ce-am
păţit!… Şi m-aa agăţat de cârlig, din cap, la domnul Iancu
Arnăuţoiu în casă, ăl mai cinstit în tot… în toată Nucşoara. Şi
om drept. [..] Poţi să-mi
mi tai capul şi acum, mor râzând! Nu mimi
am vândut sângele de român. Aşa…
Aţi început să spuneţi cum vă chinuia Cârnu…
Cârnu a venit nu ştiu de câte ori. Şi a intrat într
într-o noapte, era
podişca nu de ciment, de lemn ṣi cu cizme încălţat ṣi când
auzeam cizmele, că aveam frică… aşa făcea inima, să iasă din
mine, că zic acum mă ia, mă împuşcă, mă ia… Aşa am trăit! De
ce să mint? Dădea
dea lampa mare, intra în casă, mă ridica aşa, în
sus ṣi mă întreba de ei [de fugari]. Nu ştiu şi nu ştiu, nu ştiu – de
mă împuşca ṣi nu i-am declarat! Nu le--a mers…
Şi aveam o salcie cu gaură. Şi eu le băgam mâncare acolo şi le
scriam bilet şi le băgam în gaură […], le băgam sub crăci aicea
la cucoana Mimiţa, erau nişte crăci multe de meri curăţiţi. Şi eu
le băgam sub crăci. Şi scriam bilet şi în scorbura aia eu nn
ajungeam. Am venit acasă, am luat un trunchiuleţ,
tru
l-am băgat în
desagi. Şi l-am luat la spinare şi m-am
am băgat pe vale, aşa. Şi
ziua îl băgam colo, ca să ajung eu la scorbura aia, vezi, unde
puneam biletele. Dacă vedeam că trece armată, scriam… am
făcut eu asta, de ce să mint ?! […]
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Dar jurământ aţi depus?
Am depus, […] în camera aia, colea. Erau pe
masă: Evanghelia, crucea. Am
luat
crucea
în
mână,Evanghelia şi am jurat… Era domnul colonel Arsenescu,
era domnul Tomiţă [Arnăuṭoiu],
ṭoiu], erau nişte doctori, oameni
numai de ăştia, cu carte. Şi am jurat că nu voi trăda niciodată. Şi
aşa am făcut… Am suferit tot!“

Adevărul despre TORTURILE și
SUFERINȚELE din timpul regimului
comunist. CINE ERAU CĂLAII?
LAII?
Preotul Ionel Pavel a îndurat şapte ani de de schingiuire şi
foamete în penitenciarele Jilava, Gherla, Piteşti şi la Canal. Cu
glas tremurat el a povestit despre metodele torţionarilor
însărcinaţi să distrugă personalitatea „duşmanilor poporului”.

Drama părintelui Ionel Pavel în vârstă de 86 ani a început în
1949. Avea 21 de ani şi era student la Teologie, Litere şi la
Medicina Veterinară. A fost arestat din locuinţa părinţilor, la
data de 15 august 1949, pentru că făcea parte dintr-o
dintr organizaţie
anticomunistă care se numea „Frăţia de Cruce“.
“. A fost turnat de
un coleg pe nume Constantin Doina.
Începutul calvarului
Prin Sentinţa nr. 210 din 14 februarie 1949, Ionel Pavel a fost
condamnat de către Tribunalul Militar la şapte ani de temniţă
grea. În toţi aceşti ani, a trecut prin beciul Securităţii de la
Galaţi, Ministerului de Interne, Penitenciarului Jilava,
Penitenciarul Piteşti, Canalul Dunăre-Marea
Marea Neagră, Gherla şi
apoi iar la Jilava, de unde a fost eliberat
erat la data de 13 august
1955.
A fost închis în beciurile Securităţii din Galaţi, unde a stat stat o
zi şi o noapte într-oo cameră, fără mâncare şi fără băutură. Apoi,
a fost transferat la Bucureşti, la Ministerul de Interne. „M-au
„
dus într-o cameră de tortură, m-au
au aşezat ghemuit pe o bară de
metal, m-au legat la mâini şi la picioare şi m-au
au lovit în timp ce
învârteau bara de metal“,
“, povesteşte părintele Ioan Pavel.
„Mândra mea de altădată”
Cea mai urâtă amintire este din Penitenciarul Jilava. Colegii de
celulă ştiau că e student la Teologie şi l-au
au rugat să le cânte
ceva, pentru a le mai alunga dorul de acasă. „Hai,
„
mă Ioane,
cântă-ne
ne ceva ca să ne mai schimbăm gândurile. Mi-a
Mi venit un
dor de casă şi am început să cânt «Mândra mea de altădată». În
momentul în care am terminat de cântat, s-aa deschis brusc uşa.
Un ofiţer a întrebat «Cine a cântat, mă bandiţilor?». M
M-au luat şi
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m-au dus în Camera Neagră. Acolo nu era lumină, nu era aer,
iar pe jos erau fecale şi urină. Nu mă puteam aşeza jos, aşa că
am mers toată noaptea.. Cred că am făcut câţiva kilometri“,
kilometri îşi
aminteşte cu oroare preotul Pavel.
„Ne loveau ca pe nişte vite”
După o perioadă de stat la Gherla, a fost trimis la Jilava, cu
lanţuri la picioare şi cătuşe la mâini. „Acolo
Acolo am dormit o noapte
cu lanţuri
ri la picioarele care se umflaseră, iar metalul îmi intrase
în carne. În timpul zilei, când ne scoteau la plimbare, miliţienii
stăteau pe două rânduri pe coridor şi dădeau cu ciomagul în noi
ca în nişte vite. Asta se întâmpla în fiecare zi“,
zi povesteşte fostul
deţinut politic.
Te forţau să-ţi faci mama curvă
Pe lângă bătăile aplicate, se organizau ritualuri demenţiale
pentru distrugerea morală a victimelor. „Aveau
„
o cameră
specială, unde ne luau şi ne băteau până ce ameţeam.Te întrebau
de familie, de mamă, fraţi şi surori. Te forţau să te dezici de
familie şi să spui că mama ta este o curvă. Ei urmăreau să ne
distrugă sufleteşte”,
”, povesteşte fostul deţinut politic.

La Penitenciarul Gherla, încă din primele zile a fost repartizat în
fabrică, la tâmplărie. „Trebuia
Trebuia să fac şase bălii pe schimb, să fie
de calitate şi să nu curgă apa din ele. N-am
N
putut face norma şi
directorul Goiciu a rupt o scândură de capul meu. M
M-a trimis în
carceră unde am luat o bătaie cruntă”,
”, spune părintele Ionel. Nu
poate uita cum un coleg de la Teologie, Costică Vaman, a fost
bătut în mod barbar şi răstignit în Vinerea mare, înainte de
Paşti. “L-au
au legat de mâini şi de picioare şi l-au
l
răstignit la
fereastră. Era frig, îl ţineau în pielea goală şi îi mai aruncau câte
o găleată de apă“.
Canalul Marea Neagră
Acolo trebuia să muncim ca nişte sclavi. Trei inşi trebuia să
“Acolo
încarce un vagon cu pământ în trei sferturi de oră. Dacă nu
reuşeam, nu ne dădeau mâncare, ne băgau la carceră şi ne
băteau. Mai grav era că ne puneau să ne batem între noi. Ei
urmăreau să ne urâm semenii. Asta a fost era cea mai mare
lovitură adusă sufletului uman. Nu mai aveai certitudinea că se
va termina vreodată“.
Facă-se voia ta!
Credinţa în Cel de Sus a fost cea care i-a
i dat putere şi l-a ţinut
în viaţă. “În fiecare clipă, chiar şi în timp ce munceam, mă
rugam la Dumnezeu. Nu ceream ceva special. Spuneam doar
«Facă-se voia ta!»“,
“, mărturiseşte cu lacrimi în ochi bătrânul.
După şapte ani de temniţă grea, Ionel Pavel nu s-a
s mai dus la
Litere şi la Medicina Veterinară.
nară. A continuat Facultatea de
Teologie şi s-a făcut preot.
Metode de tortură folosite în lagărele comuniste: izolator, bătaie
la tălpi şi cătuşe americane

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Istorie
Scriitoarea Aspazia Oţel Petrescu a fost închisă 14 ani în
lagărele comuniste. Colegii de suferinţă s-au dus unul câte unul,
dar ea a rămas să aştearnă pe hârtie toate trăirile adunate după
gratii. Şi-a sărbătorit a optzeci şi noua aniversare şi spune că
„nici nu bănuiau bolşevicii câte zile i-au fost date să trăiască”.

Femeia a fost încarcerată pe vremea studenţiei, deoarece
aderase la Cetăţuia, organizaţia de tineret a femeilor din
Mişcarea legionară şi a primit 10 ani de temniţă grea. “Femeia
care ne conducea a fost ucisă şi i-am făcut un priveghi. O
camaradă ne-a pârât atunci după prenume. Cele pe care le-au
prins au declarat că eu ştiu mai bine membrele grupului,
crezând că am fugit în munţi. Am fost singura bătută să
dezvălui tot ce ştiu”.
La închisoarea de la Mislea detenţia a fost mai uşoară, deşi erau
închise toată ziua. Au reuşit să îşi organizeze viaţa într-un mod
cât mai plăcut. „Aveam câte o oră destinată rugăciunii, una
povestirilor, alta pentru învăţarea limbilor străine şi pentru
lucrul în os. Şlefuiam osul pe piatră şi făceam adevărate
capodopere, cruciuliţe, medalioane, globuri. Dintr-o fustă ruptă
în bucăţele am realizat mărţişoare, pe care le-am oferit cu ocazia
aniversărilor. În acea perioadă mi-am închipuit închisoarea ca o
poveste.”
În timp, oamenii din lagăre au făcut ateliere de cusături
româneşti, de covoare, de artă decorativă şi viaţa acolo devenise
suportabilă. “Atelierul de artă românească a devenit atelier de
confecţii. Am avut o comandă de ii şi le-am făcut prea scurte.
Noroc că aveam altele şi le-am schimbat. Cele care făceau parte
din atelierul de artă decorativă au făcut un catren plin de ironie.
Aşa a început războiul între oase şi ii: întreceri în melodii şi
creaţii literare, care aveau ca hârtie memoria şi condei gândul”.
Suferinţa era transmisă prin Morse
Când a fost mutată la Miercurea Ciuc, lagărul s-a transformat în
coşmar. „Gardienii erau ajutaţi de climat. Eram duse la izolator,
bătute la tălpi şi încătuşate pentru toate nimicurile”.
Pentru a se înţelege între ele, deţinutele au creat alfabete
secrete, care au fost descifrate de informatori până la urmă. “Cu
alfabetul Morse le-a fost ceva mai greu, pentru că linia o trasam
pe perete şi punctul îl băteam. Cei care ne ascultau obţineau
doar frânturi şi nu reuşeau să ne înţeleagă”, îşi aminteşte
Aspazia Oţel Petrescu.
Cu cât creştea persecuţia, cu atât creştea şi inventivitatea. “Pe
tuburile de la pasta de dinţi, aplatizate, ca nişte plăcuţe, şi unse
cu săpun, scriam cuvintele pentru lecţiile de limbi străine. Când
ne-au descoperit, scriam pe fundul cănii sau al ligheanului”,
spune femeia cu emoţie în glas. Obiectele circulau între celule
prin coşurile sobelor. Poeziile erau transmise pe prosoapele
întinse la uscat, însăilate în sistem Morse.
La sfârşitul celor 10 ani de temniţă, Aspazia Oţel Petrescu a fost
dusă la biroul de eliberare. “După ce am semnat biletul de ieşire
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m-au pus să ies afară şi m-au aşezat într-un pluton. Am fost
calificată drept irecuperabilă şi am crezut că merg să mă
împuşte. Ce ar putea fi mai frumos decât să mori pentru ţara?”,
spuse femeia.
În scurt timp a aflat că pedeapsa i s-a prelungit cu 4 ani şi că va
fi dusă la Mislea. “M-au închis singură foarte mult timp,
aproape că am uitat să vorbesc. Nu mă aşteptam să mai scap de
acolo”.
Pentru că a refuzat să răspundă la o anchetă, au dus-o într-o
încăpere ascunsă. “Mi-au prins mâinile la spate în cătuşe
americane, care-mi intrau în carne la fiecare mişcare. Pe jos era
ceva negru. Iniţial am crezut că sunt smocuri de paie, dar apoi
am realizat că erau şobolani. Unul dintre ei s-a urcat pe scări şi
m-a privit. Am avut nopţi întregi coşmaruri cu el”.
Un alt episod greu din lagar este când a stat la izolator, pentru
că nu a dorit să pârască. “Ne ţineau două zile flămânzi şi în a
treia zi ne aduceau jumătate de porţie de mâncare, rece ca
gheaţa. M-am făcut ca o vişină putredă, sângele a început să
reacţioneze şi miroseam a acetonă”.
După 14 ani de chinuri în lagăr, Aspazia Oţel Petrescu a văzut
din nou lumina soarelui. “Lumea de afara era altfel,
comunismul devenise victorios. Mi-a fost mai greu să mă
acomodez cu acea << libertate>>, decât cu închisoarea”,
mărturiseşte femeia.
Instituţia pentru care inchiziţia era copil mic: “Erau torturi fizice
şi psihice inumane“

Ileana Silveanu, o fostă profesoară de limba română, a scris
zece volume prin care scoate la iveală instrumentele prin care
Siguranţa îi reducea la tăcere pe cei care nu se supun.
Timişorenii nu se temeau de o anumită persoană. Lor însă li se
făcea “pielea de găină” la auzul cuvântului “Siguranţă”. Este
numele celei mai odioase instituţii din România comunistă, care
nu a ezitat să pună în aplicare cele mai inumane metode
împotriva celor care nu împărtăşeau noile orientări.
Ileana Silveanu, fiica fostului şef al Statului Major al trupelor
regale din Timişoara, colonelul Ioan Ursă, care a fost arestat de
trei ori de comunişti pentru „uneltire împotriva statului”, „crime
de război”, a descoperit şi a făcut publice crime odioase comise
de comunişti, torturile fizice şi psihice la care au fost supuşi cei
care nu le împărtăşeau crezurile.
Ileana Silveanu vorbeşte despre tratamente considerate azi
cruzime faţă de animale, dar care atunci se experimentau pe
oameni.
„Statul comunist s-a temut şi de umbra lui. A trebuit să ducem o
viaţă duplicitară: una spuneam, alta gândeam şi altceva era în
sufletele noastre. În cărţile mele descriu cum au fost trataţi
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oamenii la securitate. Erau torturi fizice şi psihice care depăşeau
imaginaţia. Inchiziţia a fost copil mic”, a mai declarat Silveanu.
Arestată patru luni
În 1949, când avea doar 16 ani, Ileana Silveanu a fost arestată,
pe motiv că a vorbit despre „omul liber”. A fost judecată şi
condamnată la patru luni de puşcărie pentru „crimă de uneltire”.
„Când am apărut la celulă, condusă de gardiană, au strigat:
luaţi-o şi pe bandita asta! Nu am avut loc în pat. Mi-au spus că
pot să dorm şi sub pat, că nu sunt aşa mare. O studentă de Arte
Plastice a împărţit apoi patul ei cu mine. Când eram scoşi afară
în curte, nu aveam voie să privim decât călcâiele celor din faţă.
Masa de dimineaţa era apă caldă diluată, la prânz zeamă în care
găseai o bucată de varză şi turtoi: o bucată de mălai”, a povestit
Ileana Silveanu.
Închisoarea se afla în clădirea de vizavi de magazinul Bega.
Tragedia familiei a continuat în anul 1951, când bunicii au fost
deportaţi în Bărăgan. Mai târziu, Siguranţa s-a transformat în
Securitate, care îşi avea binecunoscutul rol din perioada lui
Ceauşescu. „Am avut o obligaţie morală faţă de cei care s-au
sacrificat, care au ştiut să rămână demni de-a lungul anilor”, a
spus Ileana Silveanu.
[…]
Călăii rezistenţei din munţii Banatului
Mai mulţi gradaţi din Securitate s-au ocupat de urmărirea,
capturarea şi anchetarea luptătorilor de rezistenţă din Munţii
Banatului, anchete care s-au finalizat cu 22 de condamnări la
moarte, dintre care 13 au şi fost puse în aplicare.
Acţiunea de capturare a partizanilor a fost condusă de maiorul
Aurel Moiş, coordonatorul Comandamentului Unic Timiş în
1949, provenit din vechea Siguranţă. „Când va deveni maior de
Securitate, îşi va face o nedorită faimă prin bătutul la tălpi, al
arestaţilor şi va fi răspunzător de uciderea partizanilor şi
răsculaţilor din părţile Banatului, ca şi de deportările
bănăţenilor în Bărăgan”, scria Cezar Zugravu, care a avut de a
face cu Moiş ca student, în cartea „Mărturii ale suferinţei”.
La acţiunile îndreptate împotriva rezistenţei din Munţii
Banatului, înfrântă până în a doua jumătate a anilor ’50, au mai
participat maiorul Ion Irinca, anchetatorul Traian Lois, căpitanul
Gheorghe Mihălceanu sau caporarul Grigore Nedelcu.
Coordonatorul echipei de anchetatori în primii ani ai Securităţii
timişene, el însuşi un anchetator descris ca „plin de zel şi
sadism”, era Martin Schnellbach. Acesta fusese, în anii ’30, un
comunist ilegalist, la fel ca şi Viliam Ştescai, un căpitan
cunoscut ca un anchetator feroce. Un alt torţionar care a căpătat
renume la Timişoara în primii ani după război a fost Alexandru
Plăcintă, un locotenent-major de Securitate de o cruzime
devenită notorie printre cei care aşteptau să fie anchetaţi. La un
moment dat securistul ar fi fost bătut atât de rău, încât ulterior
nu a mai anchetat pe nimeni. Conform comunism.ro, tânărul
„frontierist” care l-a bătut a fost condamnat la 25 de ani de
închisoare, fiind eliberat mai repede, în 1964.
Securiştii Revoluţiei
Agenţii de Securitate implicaţi în evenimentele din decembrie
’89 au fost şi ei numiţi torţionari, deşi poate descrierea nu a fost
exactă pentru fiecare caz. Cele mai cunoscute nume sunt cele
ale securiştilor care interogau răniţii de la Spitalul Judeţean, ei
fiind responsabili şi pentru dispariţia cadavrelor trimise la
crematoriul „Cenuşa” din Bucureşti.
Fostul adjunct al şefului Miliţiei Timiş, Ioan Corpodeanu,
membru al Lotului “Timişoara”, a fost condamnat la 15 ani de
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închisoare pentru omor deosebit de grav. El este cel a care a
trimis la Bucureşti, pentru incinerare, primele cadavre ale
revoluţionarilor ucişi, împreună cu şeful său, Ion Deheleanu, şi
cu colonelul de Securitate Ioan Ghircoiaş. Corpodeanu a fost
graţiat de Ion Iliescu, în ultima sa zi ca preşedinte, chiar la 15
ani de la declanşarea Revoluţiei. Fostului maior de miliţie Iosif
Veverca a fost şi el arestat pentru implicarea în evenimentele
sângeroase din 17-18 decembrie 1989 de la Timişoara. A fost
condamnat definitiv, la 25 august 1997, de Tribunalul Militar
Bucureşti, la 15 ani de închisoare, pentru uciderea unui tânăr. A
scăpat de puşcărie pe motive medicale, iar în ultimii ani a
practicat avocatura.

Drama unui fost deţinut politic: “A fost ca la Auschwitz, doar
că nu ne-au gazat”
Constantin Vlasie povesteşte despre cea mai cumplită metodă
de distrugere a personalităţii umane inventată şi aplicată de
comunişti. Pentru tortura îndurată în Lagărul de exterminare
Gherla, gălăţeanul cere statului român despăgubiri de 600.000
lei.
Pentru Constantin Vlasie, calvarul a început în a patra zi de
Paşti, pe 27 aprilie 1949, cu 17 zile înainte să intre la
Bacalaureat. Era elev la Liceul „Roman Vodă”, din oraşul
Roman, judeţul Neamţ. În 1948, s-a înfiinţat Securitatea, iar în
1949, a făcut parte dintr-un prim lot de persoane arestate de
sinistra instituţie. Motivul: «uneltire împotriva ordinii sociale –
articolul 209 Cod Penal».
Prin decizia 1.566 din 12 decembrie 1949 Tribunalul Militar
Iaşi l-a condamnat la şase ani de puşcărie. Comuniştii i-au
arestat toată familia „Făceam propagandă împotriva regimului
comunist care abia se instaurase. Eram convinşi că vom reuşi să
schimbăm ceva. Eram tineri şi credeam în şansa noastră. Asta
până când un prieten, Titi Fântână, a vorbit de faţă cu un coleg
de şcoală, Dan Manole. Acesta din urmă ne-a pârât la Securitate
şi am fost arestaţi”, povesteşte cu amărăciune fostul deţinut.
Au urmat clipe groaznice
Gherla – casa iadului
A fost considerat „duşman al poporului” şi a fost ţinut şase luni
în beciurile Securităţii, fiind anchetat zi şi noapte. A fost
încarcerat la închisorile „Galata” Iaşi, Jilava, Peninsula Valea
Neagră, Poarta Albă şi Gherla. Calculul comuniştilor era, după
cum afirmă Constantin Vlasie: «Să radă de pe faţa pământului
toată elita românească, pe toţi care încercau să gândească, iar
poporul să devină o masă uşor de manevrat».
Fostul deţinut politic consideră că torţionarii comunişti au fost
la fel de răi ca hitleriştii. „Au fost diabolici. Ne puneau să
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mâncăm fecale, dormeam pe jos, ne băteau la tălpi până
leşinam. Erau zile când nu ne scoteau deloc afară.
Nevoile le făceam în aceeaşi cameră. Era un miros infect. Baie
făceam odată pe săptămână. Ne băgau sub duş rece. A fost la fel
ca la Auschwitz, doar că nu ne-au gazat. Închisorile erau pline
de oameni nevinovaţi”, îşi aminteşte ororile prin care a trecut
Vlasie Constantin.
«Eram un cadavru pe verticală»
La Gherla, a trecut prin „reeducare”. Pe lângă bătăile aplicate, sau organizat ritualuri demenţiale pentru distrugerea morală a
victimelor. „Au vrut să ne demoleze moralul. Aveau metode
diabolice pentru a ne face să renunţăm la credinţa noastră şi să
ne închinăm lor. Ajunsesem un cadavru pe verticală. Nu vă
puteţi imagina cum arată Iadul. Mureau oamenii pe capete.
Cădeam din picioare de foame şi foştii torţionari se lăudă acum
la televizor că ne dădeau să mâncăm ciocolată. Când am ieşit
din închisoare am aflat că cel care mă turnase, Dan Manole,
devenise colonel de Securitate la Constanţa”, spune revoltat
fostul deţinut politic.
Toată familia arestată
Securiştii nu s-au oprit până ce nu i-au distrus întreaga familie
şi i-au confiscat întreaga avere, casă, teren, animale şi cereale.
„Tatăl meu a fost închis pe motiv că era chiabur şi că făcea
parte din Partidul Naţional Ţărănesc. Mama a fost condamnată
la 52 de zile de închisoare pentru sabotaj. Fratele meu a fost
închis la Jilava pe motiv că nu a denunţat un coleg de facultate
care frecventa librăria «Americana»”, povesteşte fostul deţinut
politic.
Şi-au schimbat hainele şi conduc tot ei
Bătăile şi foametea din temniţă nu l-au făcut să-şi piardă
speranţa că torţionarii săi vor plăti pentru faptele lor. „Mi-e
scârbă de tovarăşul Ion Iliescu când îl văd zilnic la televizor. Nu
pot uita că, după 43 de ani de comunism, i-a făcut golani pe
studenţi în Piaţa Universităţii. E strigător la cer. Iliescu juca
tenis cu Ceauşescu şi acum face pe moralistul. Aceşti torţionari
trebuia să zacă în puşcării, nu să pună mâna pe putere”, declară
revoltat fostul deţinut politic.
La 81 de ani, Vlasie Constantin, a dat în judecată statul român şi
cere daune morale în valoare de 600.000 lei, pentru cei şase ani
de viaţă sacrificaţi în temniţele comuniste. „Tu nu înţelegi şi
nici nu poti pricepe. De ce în drumul lor către lumină/ Se
prăbuşesc în lanţuri făr’de vină/ Cei ce zidesc o lume care
începe“
“Mai am o singură dorinţă: vreau ca poporul român să nu mai
fie superficial. Avem nevoie de spiritualitate“.
Torţionarii Sibiului
Colonelul Gheorghe Crăciun, fost şef al Direcţiei Regionale de
Securitate Sibiu, despre care se spune că a inventat ca şi
instrument de tortură carcera de 60 de centimetri pătraţi pe 60
de centimetri pătraţi căptuşită pe interior cu cuie, şi maiorul
Nicolae Briceag, fost şef al Serviciului Raional de Securitate
Sibiu sunt persoane care au intrat în istorie pentru cruzimea de
care au dat dovadă în pedepsirea opozanţilor regimului
comunist.
Potrivit Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului,
viitorul colonel de securitate Gheorghe Crăciun s-a născut într-o
familie de ţărani greco-catolici cu şase copii, fiind de profesie
cazangiu. Absolvent a patru clase la şcoala industrială de
ucenici, Crăciun a ocupat, începând cu venirea comuniştilor la
putere, mai multe funcţii în aparatul de represiune: chestor şi
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prim-chestor de poliţie la Poliţiile Sibiu, Cluj şi Constanţa
(1945 – 1947); inspector de Siguranţă la Inspectoratul Regional
de Siguranţă Sibiu (1947, aug. 1948); şef al Direcţiei Regionale
de Securitate Sibiu (sept. 1948 – 1951); şef al Direcţiei de
regionale de Securitate Craiova (1951 – 1952); director adjunct
al formaţiunii 0722 Constanţa/Centrul de Coordonare Constanţa
din DLCM (23 oct. 1952); director al Întreprinderii de
construcţii a MAI (1954); şef al Grupului operativ din munţii
Făgăraş (1954); locţiitor (1955 – 1956) şi şef al Direcţiei
regionale MAI Braşov (feb. 1956 – nov. 1958); comandant la
penitenciarul Aiud/formaţiunea 0622 (nov. 1958 – 31 dec.
1964); locţiitor al şefului Direcţiei a III-a din MAI (ian. 1965 –
1967); locţiitor al şefului Direcţiei I din CSS (ian. 1968).
Torţionarul partizanilor

În calitate de şef al Direcţiei regionale de Securitate Sibiu,
Gheorghe Crăciun a anihilat mai multe grupuri de partizani din
zona Făgăraş, printre care şi grupul lui Nicolae Dabija şi a
arestat personal pe Vaida Voievod, A.C. Cuza, Emil Haţeganu,
precum şi persoane de etnie germană din regiune. Gheorghe
Crăciun a rămas cunoscut în istoria sistemului concentraţionar
comunist ca acela care a implementat la Aiud, în perioada
directoratului său (nov. 1958 – dec. 1964), procedeul
„reeducării târzii”. Potrivit DGP, în această perioadă, aici au
avut loc cele mai multe decese din istoria formaţiunii carcerale.
În comparaţie cu reeducarea de tip Piteşti (petrecută în
intervalul 1949 – 1952), la Aiud au fost fost utilizate alte tehnici
(„metodele lente, şocurile psihice, picătura chinezească şi
mutaţiile de natură să dezechilibreze psihicul deţinuţilor”), mai
puţin brutale, combinate într-un timp mai îndelungat, cu starea
fizică şi psihică, în cele mai multe cazuri deplorabilă, a celor
încarceraţi. Totuşi, unele lucruri au rămas nechimbate aici:
izolarea, frigul şi foamea.
A murit fără să fie judecat
În decembrie 1998, împotriva lui Gheorghe Crăciun a fost
depusă o plângere penală de către Asociaţia Română a Foştilor
Deţinuţi Politici şi Luptători Anticomunişti pentru săvârşirea
infracţiunii de genocid, încadrarea fiind apoi schimbată în omor
deosebit de grav. Rechizitoriul instrumentat împotriva
colonelului Gheorghe Crăciun constată abuzurile şi încălcările
grave ale drepturilor deţinuţilor de către fostul comandant. Iată
concluziile procurorului legate de activitatea lui Gheorghe
Crăciun la conducerea penitenciarului Aiud: „Cei ce refuzau
reeducarea erau supuşi pedepselor precum şi unui regim de
lentă exterminare; […] raţii alimentare reduse ori chiar
suspendarea
hranei,
condiţii
igienico-sanitare
necorespunzătoare, celule igrasioase şi îngheţate (fără încălzire)
care duceau la îmbolnăviri şi decese, îmbrăcăminte subţire
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neadecvată, lipsa plimbărilor în aer liber, lipsa asistenţei
medicale”. Într-o declaraţie dată procurorilor la 27 septembrie
1999, Gheorghe Crăciun preciza că este grav bolnav (surd şi
aproape paralizat). Demersul procurorilor a fost tardiv, căci
Gheorghe Crăciun a încetat din viaţă în 2001.
Nicolae Briceag, croitorul ajuns şef al Securităţii din Sibiu
Nicolae Briceag (1916-1998) a fost la început croitor, apoi
chestor de poliţie la Dej şi ulterior şeful Serviciului judeţean de
Securitate Someş. Potrivit www.militiaspirituala.ro, sub
pretextul „fugii de sub escortă”, i-a ordonat lui Vasile Paşca să-l
asasineze pe Alexa Bel, din Târgu Lăpuş, care avea de executat
un an de închisoare pentru vina de a nu-şi fi predat cotele
obligatorii din produsele agricole. Era foarte crud în anchete şi
ajutat de trei torţionari: Iulius Vaida, Sarta şi Deus. Una dintre
victimele lor, Augustin Neamţu, a fost bătut până la fracturarea
oaselor tălpilor.
La 23 noiembrie 1953 a fost nominalizat într-un „plan de
măsuri informativ-operative în vederea lichidării bandei
«Gavrilă Ioan»”, elaborat de Direcţia a III-a: „Sectorul I cu
centrul în comuna Avrig, raionul Sibiu, care va cuprinde un
număr de şase comune şi şase sate. Responsabil de sector:
maior Briceag Nicolae, şeful Serviciului Raional de Securitate
Sibiu, care va fi ajutat de nouă lucrători de securitate. Acest
sector este important prin faptul că în raza lui domiciliază
familia banditului Cişmaş Constantin şi cca 38 elemente, rude şi
sprijinitori ai banditului. Tot în acest sector mai domiciliază şi
femeia altui fugar, anume Raţiu David precum şi şase gazde şi
elemente de sprijin ale acestuia”.
În decembrie 1954 a primit ordin verbal de la ministrul Drăghici
să-l împuşte pe Ibrahim Sefit (zis Turcu), misiune executată de
patru securişti, care au îngropat victima la marginea unei
păduri. Vina fostului sprijinitor al comuniştilor era turbulenţa sa
şi agresivitatea verbală împotriva comuniştilor ajunşi la putere,
inclusiv a ministrului. Din 1956 a fost adjunctul comandantului
Miliţiei regiunii Cluj, de unde s-a pensionat în 1967. Anul
următor a fost interogat în cazul Sefit şi folosit pentru
îndepărtarea ministrului Drăghici, fără a suporta consecinţele de
rigoare pentru crima comisă.
Torţionarul Ludovic Czeller a devenit spaima regiunii Crişana.
Cine îi ajungea pe mână era victimă sigură
Nu exisă oraş în România unde torţionarii securităţii să nu-şi fi
pus amprenta asupra deţinuţilor. În penitenciarul din Oradea,
deţinuţii nu erau văzuţi cu ochi buni de aceşti călăi. Oameni
puşi la zid, mâini arse, zile în şir de stat în picioare, sau
obligatoriu ochelari atunci când erau bătuţi. Sunt doar câteva
dintre practicile torţionarilor.
Ludovic Czeller a rămas în amintirea supravieţuitorilor
lagărului comunist prin simularea execuţiilor. A făcut parte
dintr-o „elită a morţii” ce a marcat sistemul concentraţionar din
România anilor ’50. Numele său este legat direct de aplicarea
„reeducării”. El tria deţinuţii, trimiţând loturile în diferite
penitenciare din ţară, în special la Canal. Împreună cu Iosif
Nemeş şi Tudor Sepeanu a reprezentat categoria „oamenilor de
teren” implicaţi direct în evenimentele „reeducării”.
Fostul torţionar şi informator al Siguranţei şi-a început
activitatea profesională ca ucenic într-o moară şi apoi strungar.
Între 1919-1920, a participat la tentativa de bolşevizare a
Ungariei. După colapsul republicii Sovietice Ungare, a fost
internat în Abonz şi Neregyaza, de unde a evadat la 1 ianuarie
1920. S-a întors în România unde, după câţiva ani, în 1933, a
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fost arestat de Siguranţă pentru infiltrarea comuniştilor în
sindicatele din Banat.
În 1940 a fost internat în lagărul de la Caracal, iar după dictatul
de la Viena s-a întors la Oradea unde şi-a luat angajamentul faţă
de Siguranţa maghiară de a nu mai activa în mişcarea
muncitorească. Doi ani mai târziu, a fost arestat de Siguranţă şi
predat contraspionajului, care l-a şi recrutat ulterior ca
informator pentru a divulga activitatea unor membrii marcanţi
din conducerea organizaţiei de partid orădene. De la statutul de
informator al Siguranţei maghiare, Ludovic Czeller a reuşit
performanţa de a fi numit în funcţia de comisar-şef la Chestura
Poliţiei Oradea la 1 ianuarie 1945. A condus destinele
Securităţii orădene în perioada 1 aprilie 1948 – 31 mai 1950. A
rămas în amintirea supravieţuitorilor printr-o apucătură sinistră:
se juca simulând execuţiile. Asta însemna că-i scotea pe
deţinuţi, îi alinia la zid şi comanda plutonului de execuţie adus
în acest scop, neoprindu-se decât înaintea comenzii finale.
A devenit spaima întregii regiuni Crişana: „Era atât de fioros
încât numai la auzul numelui său te apuca groaza şi spaima.
Cine ajungea pe mâna lui era terminat” susţineau cei care au
căzut pe mâna lui. A fost caracterizat ca un om de o cruzime
infernală, care a comandat un „pluton” de bestii care au
exercitat cele mai inumane presiuni asupra arestaţilor din
Securitatea Oradea. Ludovic Czeller s-a sinucis la 3 iunie 1952.
Cei care au îndurat chinurile îngrozitoare ale torţionarilor îşi
amintesc cum erau chinuiţi. Atunci când erau bătuţi purtau
ochelari, în timp ce anchetatorii, mulţumiţi cu rezultatele
obţinute, îşi lăsau victimele să zacă, până la trasferarea lor întrun penitenciar, în vederea judecăţii, în aceeaşi promiscuitate a
celulelor-mormânt. Majoritatea deţinuţilor nu au avut dreptul la
plimbare, la pachet sau vorbitor. Deţinuţii care nu erau de acord
cu deciziile Securităţii le erau puse mâinile pe foc sau erau
loviţi peste faţă, ori erau ţinuţi în picioare zeci de ore.
Cine s-a “ocupat” de torturarea şi “reeducarea” duşmanilor
comunismului din Sălaj
Potrivit istoricului Marin Pop, chiar dacă sălăjenii au avut mult
de suferit de pe urma persecuţiei comuniste, neavând o
închisoare proprie, Sălajul nu a avut, de-a lungul istoriei
comuniste,
torţionari
celebri.
“Călăii”
duşmanilor
comunismului din Sălaj au fost, în special, gardienii şi
anchetatorii din închisorile comuniste din judeţele din jur, acolo
unde erau duşi, la “reeducare”, sălăjenii.
Istoricul admite că ar fi putut exista abuzuri şi acte de cruzime
fizică şi din partea reprezentanţilor Securităţii sălăjene, însă
spune că nu sunt mărturii în acest sens. În documentele
Institutului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
apare, la acest capitol, al reprezentanţilor opresiunii comuniste,
un singur nume ce are legătură cu Sălajul. Este vorba despre cel
al Evei Birtaş, născută pe 4 aprilie 1916 în oraşul Şimleul
Silvaniei, de naţionalitate evreiască (născută Rotschild). În
1944, mama ei a fost deportată de către autorităţile maghiare la
Auschwitz, unde a murit. După ce mai întâi a activat în
„Ajutorul Muncitoresc”, în 1933 Eva Rotschild a fost primită ca
membră a Partidului Comunist. De profesie croitoreasă, ea s-a
căsătorit în 1935 cu Gavrilă Birtaş, şef al Siguranţei din Oradea
şi, mai apoi, şef al Direcţiei a III-a (Contraspionaj în
penitenciare şi Miliţie), unde a coordonat direct Securitatea
închisorilor şi lagărelor (Serviciul Operativ/Serviciul Inspecţii)
al cărei scop era reeducarea deţinuţilor politici şi verificarea
purităţii ideologice a cadrelor închisorilor şi Miliţiei. În
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primăvara anului 1942 a fost numită în Aparatul tehnic al CC al
PCR ca ajutor al Ilenei Pop. Pe 15 iunie 1949 a fost numită ca
adjunctă a lui Iosif Nemeş, şeful Securităţii închisorilor
(Serviciul Operativ). Nemeş fusese numit la conducerea
structurii informative a închisorilor de către Gheorghe Pintilie,
şeful Securităţii, la propunerea lui Gavrilă Birtaş, care îi era şi
legătură superioară directă, întrucât Serviciul Operativ făcea
parte din Direcţia a III-a Securităţii. Când Nemeş pleca pe teren,
să inspecteze unităţile de detenţie, cea care îl înlocuia era Eva
Birtaş. Deseori, aceasta îşi depăşea atribuţiile şi genera tensiuni
în instituţie, intrând astfel în conflict cu Nemeş, care i-a cerut
transferul. Eva Birtaş a rămas la Securitatea închisorilor şi
lagărelor până în octombrie 1949. A participat la pregătirea
demascării (reeducării) de la închisoarea Piteşti, însă nu a prins
debutul acesteia, fiind transferată la Serviciul Cadre din Direcţia
Generală a Penitenciarelor. Ulterior, s-a întors la munca de
informaţii, activând în cadrul Securităţii din interiorul Direcţiei
Penitenciarelor, Lagărelor şi Coloniilor. Birtaş a fost pensionată
timpuriu din cauza unui ulcer duodenal.
Ucis pentru că iubea aceeaşi femeie cu şeful Securităţii

În privinţa victimelor torţionarilor comunişti, cazurile sunt
multe, unele celebre (cum este cel al Seniorului Corneliu
Coposu). Sunt şi cazuri în care detaliile au ieşit la suprafaţă de
curând. Aşa este, spre exemplu, cel al eroului de război Aurel
Ionac, împuşcat în 1950 la ordinul şefului Securităţii din Dej,
Nicolae Briceag, sub pretextul că ar fi luptat împotriva
comunismului. De fapt, Ionac era îndrăgostit de o telefonistă, la
fel ca şi Briceag. Femeia era căsătorită, iar soţul ei l-a denunţat
pe Ionac că ar fi partizan. Briceag a profitat şi a dat ordin să fie
ucis.
Aurel Ionac a fost deshumat, în iunie 2010, dintr-o groapă
umbrită de un nuc, de la marginea satului Gâlgău, judeţul Sălaj,
acolo unde a fost îngropat în urmă cu 60 de ani. Fiica lui Ionac,
Elena, una dintre puţinele rude rămase în viaţă, a cerut ajutorul
Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România
pentru a-şi putea înmormânta creştineşte tatăl.
Tot satul ştie povestea plutonierului major decorat pentru fapte
de arme. A fost împuşcat într-o noapte de vară, mişeleşte, de
către securişti, care nu i-au adus la cunoştinţă adevăratul păcat
de care se făcea vinovat. „Îi dădusem seara ultima cină. În
noaptea de 21 spre 22 august 1950 a fost strigat afară, pe nume,
şi a ieşit. Trei securişti îl aşteptau într-o maşină şi l-au forţat să
plece cu ei. Nu am ştiut nimic de el, dar spre dimineaţă oamenii
din sat ne-au spus ce s-a întâmplat“, şi-a amintit fiica lui Ionac,
Elena Szervaczius. Trupul bărbatului a fost îngropat în
dimineaţa zilei de 22 august, sau, după cum spun alţi martori ai
acelor evenimente, în ziua următoare, de către trei localnici din
Gâlgău. Carol Boboş, Ioan Suian şi Alexandru Ionac, chiar
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unchiul lui Aurel, fuseseră luaţi cu forţa din casele lor şi puşi
să-şi îngroape prietenul, respectiv nepotul, ca pe un câine. De
altfel, aşa-l şi considerau cei care nu au ezitat să-şi descarce
mitralierele în el.
„«Hai, trageţi câinele ăsta în groapă»”, le-au spus securiştii
groparilor“, povesteşte Vasile Viman, un martor indirect al
acelor evenimente. La câţiva ani de la odioasa crimă, un nepot
al bărbatului i-a pus o cruce de piatră la mormântul de sub nuc.
Informaţiile deţinute de cei de la Centrul de Investigare a
Crimelor Comunismului din România îl indică autor al
omorului pe securistul Constantin Vieru, alături de care s-au
aflat şi Ludovic Dobondi, şi Augustin Tomşa. Fapta a fost
săvârşită cu premeditare, fără să existe vreo sentinţă
judecătorească de condamnare în privinţa victimei. Niciunul
dintre ei nu mai trăieşte. Ordinul venise de sus, de la Nicolae
Briceag, pe atunci şeful Securităţii Dej, care a ordonat
împuşcarea lui pe motiv că ar fi luptat împotriva comunismului.
Câţiva ani mai târziu, adevărul a ieşit la suprafaţă: Ionac avea o
legătură de amor cu o femeie căsătorită, la care râvnea şi
Briceag. Sătenii din Gâlgău nu-şi mai amintesc numele mic al
femeii, dar ştiu că era soţia unui anume Chindrean, de altfel
prieten cu Aurel Ionac. „Era o femeie frumoasă, telefonistă în
comună. De ea era îndrăgostit însă şi maiorul Briceag“, spune
arheologul Gheorghe Petrov, cel care a condus acţiunea de
deshumare în Sălaj.
După război, instalarea regimului comunist a creat nemulţumiri
în toată ţara. Aurel Ionac era unul dintre cei care şi-au arătat
opoziţia faţă de noua conducere a ţării, intrând asfel în atenţia
Securităţii. Manifestările vehemente împotriva noului regim
erau cunoscute de Chindrean, prieten cu Ionac. Aşa că atunci
când a aflat de sentimentele pe care le avea Aurel pentru soţia
lui, nu a ezitat să-l denunţe securiştilor. Le-a spus că este
partizan, iar informaţia a picat la ţanc pentru şeful de atunci al
Serviciului Securităţii Poporului pentru fostul judeţ Someş.
Nicolae Briceag a dat o dispoziţie personală că Ionac să fie
ridicat de acasă la 21 august 1950 şi executat.
La acea vreme, Aurel Ionac era căsătorit, şi avea doi copii, un
băiat şi o fată, Elena Szervaczius, singura rămasă în viaţă dintre
rudele victimei. Elena şi fiul ei, Emil, au solicitat CICCR
deshumarea cadavrului, pentru ca acesta să fie înmormântat
creştineşte în cimitirul din sat.
Torţionarii ţăranilor vrânceni vor plăti pe lumea cealaltă
pentru atrocităţile comise
Vrâncenii care s-au răsculat împotriva regimului şi care au trăit
acum 60 de ani prigoana comunistă nu au avut şansa să afle cine
au fost cei care i-au torturat, întrucât accesul la dosarele
securităţii a fost blocat mult timp după anii 1990.
Abia în urmă cu mai mulţi ani, printr-un proiect al Institutului
Român de Istorie Recentă şi sprijinit de „Academia Caţavencu”
au fost publicate numele celor care au lucrat în fosta Poliţie
Politică.
Prin proiectul „Lista lui Secu” au fost scoase la lumină numele
a peste 4000 de securişti care au participat la torturarea foştilor
deţinuţi politici. Teologul şi ziaristul vrâncean Valentin Muscă
a fost cel care a publicat în premieră numele câtorva dintre
securiştii care i-au anchetat cu duritate pe ţăranii din Vrancea
care s-au opus colectivizării.
„Nume ca Ion Aramă, maiorul Avramescu, Gheorghe Boştină
sau Gheorghe Babei au distrus destinul unei întregi generaţii.
Datele sunt, din nefericire, sumare, informaţiile lacunare, iar
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fotografiile torţionarilor lipsesc cu desăvârşire pentru că accesul
la informaţie este blocat tocmai de Colegiul Naţional pentru
Studierea Arhivelor fostei Securităţi, din cauza manierei
birocratice prin care se eliberează documentele solicitate”, scria
Valentin Muscă în urmă cu şase ani în Ziarul de Vrancea.
Potrivit acestuia, printre securiştii care s-au evidenţiat prin
maniera dură de anchetare a fost Gheorghe Boştină, fost
locţiitor pentru pază şi regim la Penitenciarul Galaţi între anii
1957-1960. La vremea aceea Vrancea ţinea de Regiunea Galaţi,
iar anchetele se desfăşurau în judeţul vecin.
În galeria torţionarilor comunişti, un loc aparte îl ocupă
colonelul de Securitate Mauriciu Ştrul. Metoda de tortură prin
care s-a remarcat era legarea deţinuţilor cu sârmă ghimpată şi
umilinţele extreme înainte de executare. Îi plăcea să împuşte
personal deţinuţii. Şi-a perfecţionat „stilul“ în timpul reprimării
revoltelor ţărăneşti din Vrancea, din 1950-1951, unde securiştii
aflaţi sub ordinele sale îi legau cu sârmă ghimpată pe cei prinşi,
după care aceştia erau umiliţi şi scuipaţi, înainte de a fi
executaţi, după cum se consemnează în „Raportul Final al
Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din
România“ al lui Vladimir Tismăneanu.
De la sediul Securităţii din Focşani a condus reprimarea
revoltelor ţărăneşti din Vrancea din 1950-1951. În afara
torturilor cu sârmă ghimpată, a procedat şi la execuţii sumare a
zeci de ţărani şi la distrugerea mai multor sate.
Cel mai dur torţionar s-a dovedit a fi însă Ion Aramă,
comandant al Securităţii Poporului din Galaţi, care i-a torturat
pe ţăranii răsculaţi de la Vadu Roşca. „Ne-au dus la Galaţi
pentru proces, unde am luat bătaie cum nu-ţi imaginezi. Era un
ofiţer, lovea numai la gât. După câteva zile se umflase gâtul cât
capul, da’ n-am spus nimic criminalilor ăia”, îşi amintea de
„călăul” Aramă ţăranul Niţu Stan, căpetenia răsculaţilor de la
Vadu Roşca, condamnat la şase ani de închisoare, pentru
„revoltă împotriva orânduirii sociale”.
În lucrarea „Rezistenţa armată anticomunistă din România”,
scrisă de Ion Brişcă, este adus în faţă numele lui torţionarului
Aramă. „În toamna anului 1957 şi iarna 1957/1958, a avut loc
ultima mare răscoală a ţăranilor vrânceni din comunele Suraia,
Vadu Roşca şi Răstoaca, reprimată sângeros de trupele de
Securitate. În comuna Suraia, la 28 noiembrie 1957, ţăranii au
pus pe fugă pe activiştii de partid veniţi să-i lămurească de
avantajele colectivizării. În 2-4 decembrie 1957, ţăranii din
Vadu Roşca au ridicat baricade la toate intrările în sat, oprind şi
alungând pe străinii conduşi de “generalul” Ceauşescu.
Comunişti erau turbaţi, căci lecţia revoluţiei din 1956 din
Ungaria le era proaspătă în memorie. Ceauşescu a ordonat primsecretarului P.C.R din raionul Lieşti să folosească regimentul de
Securitate din Tecuci. Satul a fost înconjurat, la distanţă de 3
km, pentru ca tancurile şi maşinile să nu fie văzute. A doua zi
era ger. A apărut armata, clopotul a dat alarma. Armata a
deschis focul, fără somaţie, secerând cu mitralierele tot ce
mişca, fără discernământ. Clopotarul a fost ciuruit de gloanţe.
Satul cucerit era acoperit de sânge. Morţii au fost strânşi la
marginea satului, duşi la Focşani cu camioanele şi îngropaţi în
gropi comune. Răniţii şi peste 100 de arestaţi au fost duşi la
Securitatea din Galaţi, unde comandantul Aramă a ordonat
începerea unor anchete şi chinuri îngrozitoare. Procesul s-a
judecat la Tribunalul Militar Constanţa, iar recursul la Galaţi.
La Răstoaca şi Boţârlău, ţăranii au ocupat primăriile şi au ars
cererile de înscriere în colective, dar şi alte acte. Armata a
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deschis focul, folosind mitralierele şi tunul, ca şi la Suraia. O
parte din ţărani au reuşit să ajungă în păduri, dar alte zeci au
fost prinşi şi condamnaţi. Aşa a fost îngenuncheată populaţia
regiunii Galaţi”, scrie Ion Brişcă.
Toader Gheţu l-a turnat pe Liviu Ioan Stoiciu

Este şi cazul lui Toader Gheţu, fost maior de securitate, devenit
după Revoluţie mâna dreaptă a lui Marian Oprişan la Consiliul
Judeţean Vrancea şi mai apoi apărătorul copiilor, ca director la
Direcţia pentru Protecţia Copilului Vrancea, funcţie din care a
ieşit la pensie.
Toader Gheţu, a pierdut definitiv acţiunea intentată CNSAS,
prin care solicita să se constate că instituţia nu avea dreptul să îi
verifice dosarul de colaborator al Securităţii, întrucât singur
recunoscuse acest lucru.
Toader Gheţu a recunoscut că a fost ofiţer al fostei Securităţi
până în 1992, susţinând însă, ca mai toţi colegii săi deconspiraţi,
că în urma notelor informative pe care le semna nimeni nu a
fost arestat sau trimise în judecată.
Printre persoanele „urmărite” de Gheţu s-au aflat foarte mulţi
dizidenţi ai regimului comunist, printre care şi scriitorul Liviu
Ioan Stoiciu.
După 1990, Toader Ghetu a lucrat în Primăria Mărăşeşti, la
Prefectura Vrancea şi, ulterior, la Consiliul Judeţean. În 2003,
deţinea funcţia onorifică de reprezentant al comunităţii în
Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale,
consultanta şi drepturile omului, din cadrul Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică. Ulterior, în 2005, a devenit
director la Protecţia Copilului Vrancea.
[…]
I-a torturat pe muncitorii care s-au revoltat în 1987 la
Braşov, dar a ajuns deputat

Ristea Priboi s-a născut în 1947 în Dolj, este un fost ofiţer de
securitate, a fost angajat al SIE şi politician după revoluţie.
Potrivit Wikipedia, Ristea Priboi a absolvit Şcoala de Securitate
de la Băneasa în 1968 şi a obţinut în 1971 o diplomă de
absolvire la drept. Cu un an înainte, la 1 ianuarie 1970 a fost
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încadrat ca ofiţer în Direcţia de Informaţii Externe. A fost trimis
în mai multe misiuni de spionaj în Europa.
După 1989, odată cu dispariţia Securităţii, Ristea Priboi a
devenit ofiţer în cadrul Serviciului de Informaţii Externe. A fost
consilier al premierul Adrian Năstase şi deputat PSD de
Vrancea, în perioada 2000-2004.
Trecutul lui Ristea Priboi la Securitate a generat mai multe
scandaluri. Werner Sommerauer un fost participant la Revolta
din noiembrie 1978 de la Braşov l-a acuzat pe Priboi că ar fi
fost unul dintre actorii reprimării manifestării. Potrivit lui
Sommerauer, Priboi l-a lovit peste palme, l-a întins pe masă şi la lovit peste tălpi atât de tare încât îi crăpaseră tălpile de la
pantofi. Ristea Priboi i-a dat în judecată pentru aceste acuzaţii
pe Werner Sommeraurer şi pe istoricul Marius Oprea, dar a
pierdut procesul.
Un muncitor de la uzina Tractorul a susţinut şi el că a fost
torturat de Ristea Priboi în 1987. Mărturia a fost luată de
istoricul Stejerel Olaru, sub formă de interviu înregistrat pe o
casetă audio, de la Gheorghe Duduc. El l-a recunoscut pe Priboi
după ce l-a văzut la televizor în 2002. „Stătea în picioare între
două mese şi a asistat la întrebările care îmi erau puse de către
cei trei indivizi necunoscuţi. Dintre toţi cei care se aflau în
cameră, Priboi a fost singurul care nu s-a recomandat. Făcea
nişte semne către cei care erau acolo, inclusiv către cel care mă
tortura“. Duduc a precizat ca în urma semnelor făcute din ochi,
din umeri şi din cap de către Priboi, el era lovit mai tare, la
stomac şi la ficat. Ristea Priboi a fost suspectat de mai multe
infracţiuni economice după revoluţie, dar nu a fost găsit
vinovat. A mai fost cercetat în dosarul „mătuşa Tamara”.
Metodele sălbatice de tortură ale miliţienilor bucureşteni.
Cine au fost cei care au păstrat liniştea şi devotamentul
comuniste cu bâta
Cei mai mulţi torţionari proveneau din familii nevoiaşe, erau fie
ţărani săraci, fie muncitori necalificaţi angajaţi în perioada de
dinainte de comunism la treburile migăloase din afacerile
interbelice. Alţii erau foşti infractori, arma perfectă a
comuniştilor pentru a-i educa pe „intelectuali“. Jilava sau
Văcăreşti sunt doar o parte dintre umbrele terorii în care
torţionarii erau regi ai durerii bucureştene.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc este una dintre cele mai cunoscute
organizaţii din România care se ocupă de studierea arhivelor
comuniste şi care a publicat nenumărate cărţi pe tema întregului
sistem coercitiv al regimului comunist, pornind de la detenţiile
politice, la taberele de muncă şi până la cele mai sadice metode
de ”reeducare” comuniste.
O altă organizţie specializată pe “aparatul” torţionar comunist
care a întocmit o listă cu cei mai periculoşi torţionari din
România este Centrul Internaţional de Studii asupra
Comunismului, Memorial Sighet. Lista agenţilor, ofiţerilor şi
comandanţilor din penitenciarele din Bucureşti este extrem de
lungă, însă vom încerca să redăm o bună parte a celor mai
sonore nume.
Anghel Marin, căpitan la arestul din strada Uranus, Bucureşti
În 1960 a anchetat-o, în lotul Noica-Pillat, pe Simina
Mezincescu pe care a torturat-o lovind-o cu capul de pereţi şi i-a
smuls părul. De asemenea, potrivit site-ului 360romania.eu, a
anchetat-o şi pe soţia liderului naţional-ţărănist Ion Mihalache,
aflată în domiciliu obligatoriu, bătând-o sălbatic cu un baston
pentru că nu a vrut să semneze o declaraţie redactată de el.
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Bistran Iosif, locotenent, Securitatea Bucureşti
A condus ancheta Ecaterinei Bălăcioiu-Lovinescu, arzând ca
„nefolositoare pentru anchetă“ obiecte personale ale lui Eugen
Lovinescu, cărţi, manuscrise, autografe, scrisori.
Locul cel mai frecvent unde erau duşi deţinuţii politici în
Bucureşti este celebrul Fort 13 Jilava, temuta închisoare. Recent
a fost organizată o expoziţie în cadrul închisorii, reprezentanţii
Penitenciarului Jilava susţinând că intenţia este de a transforma
clădirea într-un memorial.
Nicolae Moromete sau „Maromet – bestia cu chip de om”

Fost comandant al închisorii Jilava în anii 1950, este unul dintre
cei mai cruzi torţionari ai regimului comunist. Deţinuţii care „iau trecut prin mâini” îl descriau ca fiind un analfabet, rău ca un
câine turbat. Născut în satul Gherăieşti, judeţul Olt, şi fost om
de serviciu la Primăria Capitalei în timpul generalului V.
Dombrovschi, a ajuns locotenent în luna mai a anului 1950.
Comandant al Jilavei până în anul 1952 avea ca ajutoare o
mulţime de călăi cu care-i teroriza pe deţinuţi. El era cel care
împuşca pe cei condamnaţi la moarte prin „sentinţe“ sau
neoficial schingiuia şi tortura până la exterminare.
Maromet era fioros ca aspect, bâlbâit şi incapabil să vorbească
corect. Îi bătea personal pe deţinuţi, chiar şi când erau scoşi la
plimbare. Unii susţin că avea chiar obiceiul să sară pe deţinuţi
cu calul.
Ca în orice sistem coercitiv există întotdeauna supuşii veşnic
solidari şefilor. Un astfel de exemplu este mâna dreaptă a
comandantului închisorii Jilava, locotenentul Ştefan. În 1950, ca
locţiitor al comandantului Maromet de la închisoarea Jilava, a
hrănit deţinuţii, o vară întreagă, cu iarba cosită de deasupra
fortului pe care a fiert-o. Era deosebit de violent cu deţinuţii.
Gheorghe Enoiu, supranumit „Măcelarul de la Interne”

Enoiu a fost un colonel de Securitate, fost director al Direcţiei
de Anchete Penale a Ministerului Afacerilor Interne. Celebru
pentru cruzimea cu care îi bătea pe cei anchetaţi, Enoiu a
participat la câteva dintre cele mai cunoscute anchete printre

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

istorie
care se numără şi liderul comunist
munist Lucreţiu Pătrăşcanu, liderii
stalinişti Ana Pauker, Teohari Georgescu şi Vasile Luca.
O altă anchetă extrem de dură pe care Gheorghe Enoiu a
coordonat-oo a fost cea a deţinuţilor torţionari implicaţi în aşa
aşanumitul proces de reeducare de la Piteşti. Grupul condus de
fostul student legionar Eugen Ţurcanu a fost anchetat, între
1952 şi 1954, de serviciul condus de Gheorghe Enoiu. 22 de
inculpaţi sunt condamnaţi la moarte după un proces ţinut cu
uşile închise, iar 16 dintre ei, inclusiv Ţurcanu, au fost executaţi
la închisoarea Jilava, în noaptea de 17 decembrie 1954
1954. Dintre
ceilalţi 6 condamnaţi, 4 au murit ulterior tot la închisoarea
Jilava, în secţia specială de exterminare numită Casimca
Casimca.
Tot Enoiu este cel care coordonat anchetele studenţilor ieşiţi în
stradă în toamna anului 1956, când s-au
au organizat mai multe
mişcări de protest prin ţară ca ecou al Revoluţiei din Ungaria.
Anchetele au fost extrem de dure, aşa cum foarte bine
povesteşte unul dintre cei mai cunoscuţi deţinuţi politici,
scriitorul Paul Goma, student la acea vreme.
L-a bătut în cap până a înnebunit şi s-aa spânzurat
Pe pagina sa de internet oficială, Paul Goma a publicat o „Listă
„
a securiştilor, 1949-1989”.
”. Despre Gheorghe Enoiu, scriitorul
explica: „ENOIU GHEORGHE – căpitan în 1956, când
câ
se
ocupa de legionari şi de studenţi. Altfel numit „Măcelarul” –
erau mulţi măcelari în Securitate. M-aa bătut şi pe mine (floare la
ureche pe lângă ce au pătimit Petrişor, Ivasiuc, Cocioran,
Costică Iliescu). El este vinovat de moartea studentului Ştefa
Ştefan
Negrea; l-a bătut în cap, numai în cap – până a înnebunit – s-a
spânzurat la Gherla”, scria Goma.
Maiorul Butyka Francisc
Şeful Direcţiei de Anchete Penale în Securitatea Statului (din
1952), şeful Direcţiei Anchete Penale al Regiunii Bucureşti
(1958). S-aa ocupat de lotul Pătrăşcanu şi a fost principalul
anchetator al lui Vasile Luca. După arestarea Ecaterinei
Bălăcioiu-Lovinescu,
Lovinescu, aceasta fiind grav bolnavă, ii-a propus
asistenţă medicală în schimbul scrierii unei scrisori către fiica
sa, Monica Lovinescu, cu o ofertă de colaborare a acesteia cu
regimul. Cum era de aşteptat, Ecaterina a refuzat, ceea a dus la
moartea deţinutei. (Sursa:http://www.cuvantul-ortodox.ro
ortodox.ro)

Dosarul Revoluției
ției a fost închis. Nu avem
vinovați, victimele s-au împușcat
șcat singure.
Citiți
ți întreaga ordonanță de clasare
Procurorii militari au clasat, brusc, după 25 de ani de
așa
șa zise cercetări, dosarul în care investigau evenimentele
din 1989 ce au dus la moartea a peste 1.000 de persoane și
rănirea altor peste 3.000. Unii s-au împușcat
șcat singuri, alții au
fost în eroare, în cazul altora faptele s-au
au prescris sau au
fost deja judecate de instanțele
țele din România, alții nu mai
pot fi cercetați pentru că s-aa schimbat Codul Penal.

R

omânia Curată prezintă fragmente din ordonanța de
clasare dată de procurorii militari:

„În 112 dosare, Secţia Parchetelor Militare (Direcţia
Procuraturilor Militare) şi celelalte parchete militare au dispus
trimiterea în judecată a 275 de inculpaţi, din care:
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– 25 de generali (10 din cadrul MApN şi 15 din cadrul MI)
– 114 ofiţeri ( 32 din cadrul MApN şi 82 din cadrul MI)
– 13 subofiţeri (8 din cadrul MApN şi 5 din cadrul MI)
– 36 militari în termen
– 87 civili.
În celelalte dosare (4.544, n.r.), constatându-se
constatându
existenţa unor
cauze care au împiedicat punerea în mişcare a acţiunii penale
au fost dispuse soluţii de netrimitere în judecată, reţinându-se,
în cele mai multe situaţii, cazul prevăzut de art. 10 lit. e
C.pr.pen anterior cu referire la eroarea de fapt, dar şi cazul
prevăzut la art. 10 lit. g C.pr.pen anterior referitor la
intervenţia amnistiei, prescripţiei ori a decesului făptuitorului.”
Cercetări pe două perioade distinct:
ct: până pe 22 decembrie
și după 22 decembrie
Procurorii militari au împărțit
țit cercetările pe două perioade
distinct: una
na până la 22 decembrie 1989, marcată de fuga
dictatorului Nicolae Ceaușescu,
șescu, și cea de după 22 decembrie.
„În acest sens s-a reţinut că perioada cuprinsă între
16.12.1989-22.12.1989, până la plecarea fostului preşedinte
Nicolae Ceauşescu din clădirea Comitetului Central al
Partidului Comunist Român (CC al PCR), a fost caracterizată
de acţiuni violente de reprimare a manifestaţiilor anticomuniste
şi antidictatoriale din mun. Timişoara, Cluj şi Bucureşti,
respectiv de măsuri de împiedicare a extinderii acţiunilor de
protest în celelalte localităţi ale ţării.
Folosindu-se de pârghiile puterii absolute pe care o deţinea în
partid şi în stat, Nicolae Ceauşescu, cu aprobarea Comitetului
Politic Executiv al Partidului Comunist Român, a acţionat, încă
de la început, pentru reprimarea brutală a manifestaţiilor,
dispunând implicarea unor forţe supranumerice şi eterogene,
aparţinând miliţiei, securităţii şi armatei.
În baza deciziilor şi ordinelor primite de la nivel central,
conducerea politică şi militară locală, sub directa coordonare a
unor factori de conducere politică şi militară de la nivel
central, a luat măsuri pentru punerea în executare a acţiunii de
reprimare şi a ordonat intervenţia forţele de ordine, care a avut
ca rezultat uciderea, rănirea prin împuşcare, vătămarea
corporală şi reţinerea unui număr mare de persoane.
S-a constatat însă că persoanele cu funcţii de conducere şi
execuţie, politice şi militare, de la nivel central şi local,
implicate, în perioada 16-22.12.1989,
22.12.1989, în organizarea,
conducerea, coordonarea şi punerea în executare a măsurilor
de reprimare a manifestanţilor au fost judecate şi condamnate
definitiv, existând în cauză autoritate de lucru judecat.
În ceea ce priveşte perioada cuprinsă între 22.12.1989 şi
sfârşitul anului 1989 s-a reţinut că acesta a fost caracterizată
prin vid de putere, stare de confuzie, panică şi haos.
Dacă până la momentul în care fostul preşedinte Nicolae
Ceauşescu a părăsit sediul C.C. al P.C.R., forţele de ordine au
acţionat, în baza ordinelor şi măsurilor dispuse de factorii
politici şi militari, împotriva manifestanţilor care demonstrau
pentru înlăturarea regimului comunist, libertate şi democraţie,
după acest moment, în condiţiile în care euforia generală
privind victoria revoluţiei a fost urmată în scurt timp de o stare
de teamă privind posibilitatea revenirii lui Nicolae Ceauşescu
la conducerea ţării, cu ajutorul unor forţe fidele, nu a mai
existat o acţiune a organelor statului împotriva manifestanţilor
ci o acţiune comună îndreptată, conform percepţiei create,
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împotriva unor elemente contrarevoluţionare, care acţionau
împotriva voinţei întregii populaţii.
În acest context, pe fondul lipsei de cooperare şi coordonare,
iniţiativele unor militari şi civili de a pătrunde în anumite
imobile ori de a verifica acoperişurile unor clădiri, fără
încunoştinţarea celorlalte forţe aflate în zonă, au creat derută
şi reprezentări greşite, cu consecinţa deschiderii focului
concentrat şi producerii a numeroase victime. De asemenea,
starea de oboseală şi stres acumulată a afectat aprecierea
lucidă şi obiectivă a realităţii înconjurătoare, existând situaţii
în care dispozitive militare, mixte, ori civile au deschis, cu
uşurinţă, focul asupra unor imobile, inclusiv asupra unor
autoturisme aflate în deplasare care nu au oprit la filtrele
organizate, în condiţiile existenţei doar a unor bănuieli
neverificate că s-ar fi efectuat focuri de armă din direcţia
imobilelor sau autoturismelor respective. Pe fondul aceleaşi
stări de oboseală şi stres, au existat şi situaţii în care s-au
executat focuri de armă între militari din incinta aceleiaşi
unităţi sau între unităţi militare”.
Procurorii militari: victimele s-au împușcat singure
Materialul de cercetare efectuat în dosarul 11/P/2014 se referă
la 709 persoane decedate, 1.855 persoane rănite prin împuşcare,
343 persoane rănite în alte împrejurări sau care au suferit
diferite traume, respectiv 924 persoane reţinute, susțin
procurorii. „Din cele 709 persoane decedate, 161 sunt ofiţeri,
subofiţeri şi militari în termen. În unele situaţii decesul s-a
datorat manevrării imprudente a armamentului, victimele fiind
din rândul celor care s-au aflat în imediata apropiere a
făptuitorilor. De asemenea, nu în toate cazurile decesul s-a
produs prin împuşcare, existând situaţii în care decesul s-a
datorat altor cauze (ex. agresiune, incendiere, accident rutier,
accident aviatic etc.). În unele situaţii, există autoritate de lucru
judecat, în sensul că autorii infracţiunilor de omor au fost
trimişi în judecată şi condamnaţi. În alte situaţii cu privire la
împrejurările în care s-a produs decesul s-au dispus soluţii de
netrimitere în judecată, soluţii care nu au fost, ulterior,
infirmate. Nu în toate cazurile decesul s-a datorat unei fapte
prevăzute de legea penală, existând situaţii în care decesul a
fost urmare unui act suicidal (împuşcare, precipitare etc.),
manevrării imprudente a armamentului din dotare de către cel
în cauză sau s-a datorat unor cauze patologice.
Din cele 1855 persoane rănite prin împuşcare, 420 sunt ofiţeri,
subofiţeri şi militari în termen. Ca şi în cazul persoanelor
decedate, există situaţii în care rănirea s-a datorat manevrării
imprudente a armamentului. În unele situaţii există autoritate
de lucru judecat, în sensul că autorii au fost trimişi în judecată
şi condamnaţi. În alte situaţii s-au dispus soluţii de netrimitere
în judecată, soluţii care nu au fost, ulterior, infirmate. Există şi
situaţii în care, deşi susţin că au fost rănite în diferite
împrejurări, persoanele în cauză nu au prezentat acte medicale
care să ateste existenţa unor leziuni sau s-a stabilit că leziunile
nu au fost produse prin împuşcare.
Din cele 343 persoane rănite în alte împrejurări sau care au
suferit diferite traume, 68 sunt ofiţeri, subofiţeri şi militari în
termen. În principal leziunile produse se datorează unor
agresiuni dar există şi situaţii în care leziunile se datorează
unor accidente (ex. ruperea unor elemente din structura de
rezistenţă a imobilelor avariate în contextul evenimentelor,
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activarea accidentală a unor dispozitive din sistemul de
apărare al unităţilor militare etc.) sau autoaccidentări precum
şi situaţii în care unele persoane au suferit afecţiuni
neuropsihice. De asemenea există şi situaţii în care unele
persoane, deşi susţin că au suferit diferite leziuni, nu au
prezentat acte medicale în acest sens sau s-a stabilit că nu au
suferit leziuni de natură traumatic.”
Procurorii au dispus astfel clasarea cauzei:
– sub aspectul infracţiunilor de propagandă de război, genocid,
tratamente neomenoase, infracţiuni de război contra proprietăţii
şi altor drepturi, respectiv infracţiuni contra umanităţii,
reţinându-se că faptele cercetate nu sunt prevăzute de legea
penală, nefiind caracterizate de tipicitate în raport cu normele
legale incriminatoare.
– sub aspectul infracţiunii de omor, tentativă de omor şi
instigare la infracţiunea de omor, reţinându-se, după caz,
împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale sau
existenţa autorităţii de lucru judecat, dar şi faptul că decesul nu
s-a datorat unei fapte prevăzute de legea penală sau că fapta nu
există;
– sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă, reţinându-se că
faptele nu sunt prevăzute de legea penală;
– sub aspectul infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi instigare
la infracţiunea de lovire sau alte violenţe, reţinându-se, după
caz, că fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală,
respectiv că s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii
penale;
– sub aspectul infracţiunii de vătămare corporală şi instigare la
infracţiunea de vătămare corporală, reţinându-se că s-a împlinit
termenul de prescripţie a răspunderii penale;
– sub aspectul infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal şi
instigare la infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal,
reţinându-se, după caz, împlinirea termenului de prescripţie a
răspunderii penale sau existenţa autorităţii de lucru judecat, dar
şi existenţa unei cauze de neimputabilitate, respectiv eroarea;
– sub aspectul infracţiunii de furt şi distrugere, reţinându-se
împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale;
– sub aspectul infracţiunii de ultraj, reţinându-se împlinirea
termenului de prescripţie a răspunderii penale;
– sub aspectul infracţiunii de purtare abuzivă şi instigare la
infracţiunea de purtare abuzivă, reţinându-se că a intervenit
amnistia.
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UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI NATO:
COMPETIȚIE
ȚIE SAU COLABORARE?

Prof. Gabriel BRÎNZĂ - Huşi
Odată cu sfârşitul celui de-al
al doilea război mondial,
distrugerile și suferinţa produse de acesta au creat un cadru
internaţional favorabil construcţiei unor instituţii
internaţionale care să contribuie, prin activităţile și
misiunile lor, la diminuarea
nuarea riscurilor naşterii conflictelor.
Apăreau astfel, prin îndelungi negocieri de etapă, NATO și
Uniunea Europeană. Relaţiile dintre cele două, sinuoase uneori,
fructuoase alteori, s-au
au complicat în ultimele două decenii.
Transformările mediului internaţional
aţional odată cu sfârşitul
Războiului Rece și construirea unei noi ordini mondiale,
apariţia globalizării și a terorismului, reprioritizarea intereselor
naţionale, noile evoluţii socio-economice,
economice, toate acestea și-au
pus amprenta asupra dezvoltării NATO și UE. Ambele instituţii,
deşi au scopuri și misiuni diferite, trec totuşi prin procese
similare de adaptare și transformare a funcţiilor lor, fiind
condiţionate de evoluţia relaţiilor între actorii internaţionali de
pe scena mondială.
În prezent, asistăm la discuţii din ce în ce mai
aprofundate asupra rolului NATO ca organizaţie politico
politicomilitară și a relaţiei pe care aceasta ar trebui să--l aibă cu recent
creata componentă de apărare a UE. Aceste dezbateri sunt
influenţate de gradul de percepţie a ameninţărilor
lor și de modul în
care statele abordează implicarea lor internaţională în
diminuarea sau eradicarea acestora. Aria similară de activitate a
NATO și PESA (Politica Externă și de Securitate Comună a
UE), precum și faptul că mai mult de două treimi din membrii
membr
celor două organisme sunt comuni, la care se pot adăuga
complexitatea și varietatea sarcinilor care revin comunității
internaţionale în vederea soluţionării diferitelor crize, au
contribuit, de asemenea, la intensificarea discuţiilor asupra
rolului acestor două organisme
și a modalităţilor de
contracarare a ameninţărilor de securitate prin intermediul lor.
În rândurile ce urmează ne propunem o privire critică
asupra rolurilor și relaţiilor dintre NATO și UE, încercând să
surprindem nuanţele cooperării șii faţetele competiţiei.
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)
reprezintă expresia legăturii transatlantice dintre Europa și
America de Nord. NATO a luat naştere în aprilie 1949 și
instituia o alianţă de apărare colectivă ce avea ca bază lega
legală
Articolul 51 din Carta Naţiunilor Unite, cel care reafirma
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dreptul inerent al statelor independente la apărare individuală și
colectivă1. Sarcinile fundamentale pe care NATO și le-a asumat
sunt securitatea, consultarea, descurajarea și apărarea,
managementul situaţiilor de criză și parteneriatul, în timp ce
scopurile fundamentale ale acesteia sunt apărarea libertăţii și
securităţii membrilor și crearea unui mediu de securitate stabil2.
În acelaşi timp, NATO mai urmăreşte și lărgirea și întărirea
parteneriatului, cooperării și dialogului cu celelalte țări din zona
euroatlantică, precum și pregătirea și angajarea activă în
gestionarea crizelor3.
În 1957, șase state europene puneau bazele
Comunității
ții Economice Europene, viitoarea Uniune Europeană,
care numără
ră astăzi 28 de membri, vechi state aliate și rivale4.
Pornită eminamente ca o construcţie economico-politică,
economico
UE își
va descoperi treptat și valenţele de politică externă și securitate.
Fiind cea mai mare și mai bogată piaţă, cu 455 milioane de
consumatori, cu peste 28% din PIB--ul mondial, cu 35% din
importurile mondiale și cu 34% din exporturi5, UE trebuia
inevitabil să-și
și asume și responsabilități în domeniul securităţii
internaţionale. Căderea Cortinei de Fier a generat o ordine
internaţională fără precedent
edent în lumea contemporană. Lumea
bipolară, cea a echilibrului de puteri existentă de aproape
jumătate de secol a fost înlocuită de una nouă, bazată pe
existența
ța unei puteri hegemonice singulare: SUA. Această stare
de fapt i-aa determinat pe mulţi analişti să considere Europa
drept un organism slab structurat, aflat sub tutela americană. De
câțiva
țiva ani încoace, asistăm însă la încercări din ce în ce mai
energice ale europenilor de a scăpa de acest ingrat statut se
subordonare. UE este un organism în plină transformare,
tr
care
doreşte să determine SUA să o privească măcar ca pe un
partener mondial egal, și nu doar ca pe o piaţă regională formată
din state aliate prin intermediul NATO6.
Elaborarea unei strategii de securitate europeană face
parte, cu siguranţă, din această politică de afirmare a Uniunii
Europene ca organizaţie internaţională de prim rang,
independentă politic și militar de Statele Unite. Altfel spus, UE
se doreşte a fi o entitate capabilă, prin sine însăși,
însă să asigure
prosperitatea și securitatea tuturor cetăţenilor săi. Problema ss-a
dovedit însă a fi mai delicată decât se credea, interesele și
1 Dan Marcel Bărbuț, Viitorul conlucrării NATO cu principalele organizaţii
internaţionale,, în Gabriel Oprea, Gheorghe Toma, Constantin Onișor,
Oni
Teodoru Ștefan
(coord.), Securitate colectivă, comună și prin cooperare,
cooperare Bucureşti, Editura Academiei
Naţionale de Informaţii, 2009, p. 21.
2 Ion Ungureanu, Participarea României la misiuni NATO
NATO, în Gabriel Oprea,
Gheorghe Toma, Constantin Onișor,
șor, Teodoru Ștefan (coord.), op.cit, pp. 372-373.
3 Petre Anghel, Instituţii europene și tehnici de negociere în procesul integrării
integrării,
Bucureşti, Editura Universității
ții din Bucureşti, 2003, (f.p.), consultat la
http://ebooks.unibuc.ro/StiintePOL/anghel/8.htm.
4 Loredana Enăchescu, NATO șii Politica Europeană de Securitate și Apărare, p.
113, în Sfera Politicii, nr. 123-124, anul XIV, 2006.
5 John McCormick, Să înţelegem Uniunea Europeană. O introducere concisă
concisă,
Bucureşti, Editura Codecs, 2006, p. 294.
6 Lucian Stăncilă, Andrei Șerban, Mihai Manolache, Uniunea Europeană și noul
mediu internaţional de securitate,, Bucureşti, Editura Universității
Universită de Apărare ,,Carol,, I,
2010, p. 33.
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opţiunile proprii ale statelor membre ale Uniunii generând
confuzie și dificultăți. Interiorul UE a fost și încă mai este
dominat de două curente de opinie: pro-atlanticii (Marea
Britanie, Olanda, Portugalia etc.) și pro-europenii (Franţa, Italia,
Spania, uneori Germania etc.). Pe perioada Războiului Rece,
pro-atlanticii au dominat deoarece principala preocupare în
domeniul apărării era securitatea împotriva unui atac sovietic,
acesta fiind în totalitate în sfera de acţiune a NATO. Astfel,
europenii erau atunci obişnuiţi să-și structureze politica de
apărare în cadrul organizaţiei nord-atlantice, ghidaţi de
conducerea americană. După 1989, pro-europenii vor câştiga
însă teren, în parte din cauza schimbărilor din politica SUA.
Astfel, dacă în anii ’60 Kennedy afirma disponibilitatea SUA de
a suporta ,,orice povară” și de a depăşi ,,orice dificultate” în
lupta contra comunismului, la mijlocul anilor ’90 retorica
americană s-a modificat. Administraţia de la Washington
admite nevoia de a împărţi orice povară cu UE, cerându-i
acesteia să-și asume responsabilități mai mari. Au urmat apoi
controversele cu privire la modul de a gândi un război contra
terorismului și neînţelegerile cu privire la atacul din Irak din
2003, atac condus de SUA. Toate aceste lucruri au scos în
evidență faptul că opinia publică europeană este din ce în ce mai
mult în favoarea unei politici europene independente de cea a
NATO. Nu este de mirare de ce în Eurobarometrul din 2003,
75% dintre europeni erau în favoarea unei politici externe
independentă de cea a Statelor Unite1.
Dorinţa europenilor de a avea o politică de apărare
proprie își are începuturile imediat după al doilea război
mondial. Franţa, Marea Britanie, Belgia, Olanda și Luxembourg
semnau tratatele de la Dunkirk (1947) și Bruxelles (1948), în
urma cărora se puneau bazele realizării Uniunii Europei
Occidentale (UEO) și se vorbea pentru întâia oară de ,,apărarea
colectivă europeană”. Aşadar, prin Tratatul de la Bruxelles se
prevedea organizarea unei apărări colective împotriva oricărei
agresiuni în Europa, ameninţarea sovietică înlocuind-o pe cea
germană. Înfiinţarea NATO în 1949 ducea la golirea de
substanţă a Tratatului de la Bruxelles și a UEO și, pentru a evita
fenomenul de duplicare a eforturilor de apărare, competențele
militare ale UEO erau transferate Alianţei Nord-Atlantice2.
Stând mulţi ani în umbra NATO, UEO a reintrat în atenţie în
1984, odată cu eşecul planului de a da Cooperării Politice
Europene o orientare spre securitate. UEO trecea primul ei
modest test în anii 1987-1990, când a coordonat problema
minelor antipersonal din Golful Persic, în timpul războiului
dintre Iran și Irak, însă Războiul din Golf din 1990-1991 i-a
depăşit clar capacitățile3. În prima jumătate a anilor ’90, UEO a
cunoscut un proces de consolidare, prin cooptarea unor noi
membri, prin înfiinţarea unor structuri instituţionale permanente
1 John McCormick, op. cit., p. 304.
2 Lucian Stăncilă, Andrei Șerban, Mihai Manolache, op. cit., pp. 80-81.
3 John McCormick, op. cit., p. 305.
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(Comitetul Militar, Institutul pentru studii de securitate de la
Paris, Centrul Satelitar de la Torrejon, Celula de Planificare
etc.)4, precum și prin apariţia forţelor multinaţionale europene
(EUROCORPS în 1992, EUROFOR și EUROMARFOR în
1995)5.
Unul din momentele cheie ale conturării unei politici
europene de securitate proprii l-a reprezentat Tratatul de la
Maastricht (1992), atunci când apărea conceptul de Politică
Externă și de Securitate Comună (PESC). Capitolul V al acestui
tratat stabilea obiectivele PESC: salvgardarea valorilor comune,
întărirea securităţii Uniunii și a statelor membre, menţinerea
păcii, promovarea cooperării internaţionale și dezvoltarea și
consolidarea democraţiei. Trebuie precizat, lucru foarte
important, că apărarea europeană urma să vizeze doar
gestionarea crizelor interne, prin operaţii de menţinere și
restabilire a păcii și misiuni umanitare de tip Petersberg6
(Declaraţia de la Hotelul Petersberg din Bonn, din 19 iunie
1992, stabilea limitele misiunilor la care europenii urmau să
participe7).
După ce Tratatul de la Maastricht a hotărât că UEO să
devină atât braţul armat al UE cât și mijlocul de întărire a
pilonului european al Alianţei Atlantice, Uniunea Europei
Occidentale a trecut printr-o reorganizare generală. Tratatul de
la Amsterdam (1997, intrat în vigoare în 1999) aducea o și mai
mare apropiere între UEO și UE, iar hotărârile luate la
Petersberg erau incluse în tratatele UE. Mai mult, întâlnirea
franco-britanică de la Saint-Malo, din 4 decembrie 1998,
sublinia clar nevoia Uniunii Europene de a avea capacitatea
militară de acţiune autonomă8. Poziţia flexibilă pe care
premierul britanic Tony Blair o arăta cu această ocazie (o
noutate până atunci) deschidea noi orizonturi eforturilor
europene de creare a unei politici de securitate proprii. În aceste
condiţii era lansat în 1999 conceptul de Politică Europeană de
Securitate și Apărare (PESA). PESA afirma nevoia dezvoltării
unei capacitaţi de decizie autonome și, în cazul în care NATO
nu era angajată, nevoia lansării și coordonării unor operaţiuni
militare sub autoritatea UE în situaţii de criză. Concepută
instituţional ca parte integrantă a Pilonului II UE – Politica
Externă și de Securitate Comună - , PESA primea și o
dezvoltare structurală prin Consiliul European de la Helsinki

4 Doina Diaconescu, Politica Europeană de Securitate și Apărare Comună –
PESCA, în Gabriel Oprea, Gheorghe Toma, Constantin Onișor, Teodoru Ștefan (coord.),
op. cit. , p. 62.
5 Emanuela Monica Pencea, Relaţia NATO-Uniunea Europeană între colaborare și
competiţie, în Gabriel Oprea, Gheorghe Toma, Constantin Onișor, Teodoru Ștefan
(coord.),op. cit., p. 248.
6 Nicolae Dolghiu, Vasile Popa, NATO și UE. Determinări și finalități, Bucureşti,
Editura Universității Naţionale de Apărare, 2004, p. 7.
7 Mihai Gogancea-Vătășoiu, Relaţiile transatlantice în domeniul securităţii și
apărării, în Gabriel Oprea, Gheorghe Toma, Constantin Onișor, Teodoru Ștefan (coord.),
op. cit. , p. 124.
8 Lucian Stăncilă, Andrei Şerban, Mihai Manolache, op. cit., p. 89.
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(decembrie 1999)1. Obiectivul global Headline Goal prevedea
punerea la dispoziţia UE a unui pachet de forțe și capabilități
care să permită derularea misiunilor de tip Petersberg. Din
această perspectivă, statele membre se angajau să creeze, până
în 2003, o Forţă de Reacţie Rapidă a UE, care să dispună de 5060.000 de soldaţi, care să poată fi mobilizată în 60 de zile și
care să poată fi menţinută în teatru cel puţin un an2.
Perioada
1999-2000
cunoştea
noi
inovaţii
instituţionale. Apariţia unui Înalt Reprezentant pentru Politica
Externă și de Securitate Comună sau înfiinţarea Comitetului
Politic și de Securitate, a Comitetului Militar European sau a
Statului Major Militar European3, toate acestea sunt expresii ale
dorinţei și voinţei Uniunii Europene de a-și crea propriul sistem
de securitate. Aceste lucruri căpătau și confirmarea NATO în
urma summit-ului de la Washington din aprilie 1999, atunci
când şefii de stat și de guvern ai Alianţei acceptau în mod
oficial existența Identității Europene de Securitate și Apărare
(ESDI)4. Respectându-se prevederile Tratatului de la
Amsterdam și a Declaraţiei de la Saint-Malo, erau formulate
mai multe principii, cele mai importante fiind dreptul de acţiune
autonomă a UE și dreptul acesteia de a lua decizii și de a aproba
acţiuni militare acolo unde nu era angajată NATO5. Iniţiată la
nivelul NATO pe baza Declaraţiei de la Bruxelles din 1994 și a
elementelor agendei de la Berlin din 19966, ESDI reprezenta
poziţia oficială a SUA asupra politicii dusă de UE în ultimii ani
în domeniul securităţii și apărării.
Totuşi, o viziune americană unitară asupra dimensiunii
de apărare a UE este încă în curs de definire. În general,
asumând o abordare bipartizană prudentă și reticentă,
administraţia americană a oferit sprijin dimensiunii de securitate
și apărare a UE, condiţionat însă de aplicarea principiului celor
3 D (evitarea duplicării, decuplării și discriminării)7. Întradevăr, chiar dacă toate statele membre NATO au recunoscut
necesitatea ca europenii să dispună de capabilități militare,
independente de contribuţia SUA, a existat temerea ca acestea
ar putea duce la crearea unei alianţe pur europene și la
discriminarea statelor europene care sunt membre ale NATO
dar nu și ale UE. De aceea, principiul creării unei forțe europene
,,separabile, dar nu separate”, afirmat încă din 1996 la Consiliul
Nord-Atlantic de la Berlin, a stat și stă la baza Identității
Europene de Securitate și Apărare8.

1 Mihai Gogancea-Vătășoiu, op. cit., p. 125.
2 Manualul NATO, p. 104, consultat la www.clr.ro/menu1/manualul nato.pdf.
3 Ibidem, p. 94.
4 Manualul NATO, p. 99.
5 Petre Anghel, op. cit., (f.p.).
6Nicolae Dolghiu, Vasile Popa, op. cit., p. 11.
7 Teodor Frunzeti, Viitorul securităţii europene, în Constantin Moștoflei (coord.),
Surse de instabilitate la nivel global și regional. Implicaţiile pentru România, Bucureşti,
Editura Universității Naţionale de Apărare, 2004, p. 85.
8 Petre Anghel, op. cit.,(f.p.).
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Un moment important al relaţiilor UE-NATO l-a
reprezentat încheierea Acordurilor ,,Berlin Plus” (2003),
acorduri care permiteau accesul UE la mijloacele și
capabilitățile colective ale NATO9. Încheierea acestor
angajamente a permis lansarea primelor operaţiuni militare ale
UE (Concordia, în martie 2003 în Macedonia și Althea, în
Bosnia-Hertegovina în decembrie 2004 )10.
Dificultăţile din teatrele de operaţiuni și nevoia unor
intervenţii rapide în zonele de risc, au fost conştientizate și de
NATO și de UE. Răspunsul acestora la noile provocări de
securitate a dus la înfiinţarea unor unități ce puteau acţiona
imediat oriunde pe glob și, lucrul cel mai important, erau
dispuse să coopereze. De altfel, pentru a coopera, atât NATO
cât și UE, trebuiau să se concentreze asupra întăririi
capabilităților lor cheie, asupra creşterii interoperabilităţii și
coordonării doctrinei, planificării, tehnologiei, echipamentului
și instruirii. În această direcţie, NATO a creat Forţa de Răspuns
(NRF) iar UE a înfiinţat Grupurile Tactice de Luptă. Fiind
conştiente de potenţiala suprapunere între NRF și Grupurile
Tactice de Luptă, NATO și UE au început să coopereze pentru a
se asigura că cele două forțe se pot completa reciproc. Totuşi,
actualele programe de achiziţii nu corespund cerinţelor forţelor
multinaţionale de astăzi. Rolurile NATO și UE în acest
domeniu ar trebui să devină complementare, iar colaborarea
între cele două organizaţii ar trebui ridicată la un nou nivel
pentru a oferi siguranţa obţinerii unor rezultate în urma folosirii
cu eficiență a fondurilor11.
Cooperarea NATO – UE ar trebui să se întemeieze pe
conştientizarea scopurilor și intereselor comune. Atât Alianţa
cât și Uniunea urmăresc edificarea unei arhitecturi de securitate,
gestionarea crizelor și menţinerea unor capabilități militare
eficace și suficiente pentru descurajarea oricărui derapaj
internaţional. Totodată, majoritatea statelor membre ale Uniunii
Europene sunt și membre ale NATO ori participante la
Parteneriatul Euro-Atlantic și Parteneriatul pentru Pace. Astfel,
se relevă o frontieră comună a spaţiului de securitate și
cooperare euroatlantic, în cuprinsul căruia un set de valori
specifice sunt asumate, protejate și apărate de totalitatea statelor
membre NATO și UE, concomitent cu angajamentul de acţiune
constantă și eficientă în relaţiile din interiorul și exteriorul celor
două construcţii politice, pe baza dialogului, parteneriatului și
cooperării.
Multă vreme, relaţia UE – NATO a fost filtrată prin
prisma intereselor pe care fiecare stat membru al Uniunii le
avea, lipsa unui consens politic împiedicând o colaborare
9 Mihai Gogancea-Vătășoiu, op. cit., p. 126.
10 Adrian Pop, NATO și Uniunea Europeană: cooperare și securitate, (f.p.), în
Revista NATO, vara 2007, consultată la
http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/romanian/art6.html.
11 Ibidem, (f.p.).
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fructuoasă. Întotdeauna au existat la nivelul UE doua nuclee:
cel europenist și cel atlanticist. Poziţiile pe care acestea două leau avut de-a lungul timpului au influenţat cooperarea UE –
NATO. Mult timp lideră a grupului atlanticist, Marea Britanie
optează în prezent spre o politică de echilibru între SUA și
partenerii ei europeni, combinând pro-atlanticismul ei
tradiţional cu o implicare consistentă în dezvoltarea PESA a
Uniunii. Totuşi, cabinetul de la Londra apreciază că autonomia
misiunilor UE este circumscrisă strict de dependența de
mijloacele NATO și de necesitatea sprijinului politic din partea
SUA. În schimb, Franţa a manifestat o poziţie diferită, ea
erijându-se în liderul nucleului europenist. Prudența politicii
externe franceză a determinat această țară să realizeze că
neimplicarea Marii Britanii în proiectul securităţii europene ar
putea provoca eşecul PESA. De aceea, cele două țări împreuna
cu Germania formează astăzi ,,directoratul franco-germanobritanic” ce încearcă iniţierea cooperării UE-NATO1.
Relaţiile instituţionale între NATO și UE au fost
lansate în 2001, bazându-se pe măsurile luate în timpul anilor
’90 pentru promovarea unei mai mari responsabilități europene
în materie de apărare. Schimbul de scrisori între Secretarul
General NATO și Președenția UE din ianuarie 2001, au definit
domeniul de aplicare al cooperării și modalităţile de consultare
pe probleme de securitate între cele doua organizaţii. De la
mijlocul anului 2000, grupuri de lucru ad-hoc NATO – UE au
susţinut întâlniri pentru a discuta probleme de securitate iar în
primăvara lui 2001, Secretarul General al NATO era invitat,
pentru întâia oară, să informeze Consiliul UE pentru Afaceri
Generale asupra politicii NATO.2. Principiile politice care stau
la baza relaţiei au fost stabilite în Declaraţia NATO – UE cu
privire la PESC din decembrie 2002. Pe plan militar au fost
stabilite aranjamente permanente de legătură pentru a facilita
cooperarea la nivel instituţional. Astfel, o echipă permanentă de
legătură NATO a operat la Personalul Militar al UE din
noiembrie 2005 și o celulă UE a fost înfiinţată la SHAPE
(Comandamentul Strategic pentru Operaţiunile NATO din
Mons, Belgia) în martie 2006.
Cooperarea la nivel politic și instituţional s-a
concretizat și într-o colaborare practică, în teatrele de
operaţiuni. Un exemplu de colaborare fructuoasă între NATO și
UE a fost Acordul Cadru de la Ohrid (august 2001) pentru
prevenirea războiului din Fosta Republica Iugoslavă a
Macedoniei. Imediat, NATO lansa operaţiunile Essential
Harvest, Amber Fox și Allied Harmony, misiuni care au
asigurat stabilitatea în zonă până în martie 2003.
Responsabilităţile Operaţiunii Alled Harmony erau preluate în
aceeaşi lună de prima misiune de menţinere a păcii a Uniunii
1 Pentru mai multe amânunte despre poziţia statelor UE față de NATO, vezi
Teodor Frunzeti, op. cit., pp. 84-86 și John McCormick, op. cit., pp. 304-305.
2 Manualul NATO, p. 105.
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Europene: Operaţiunea Concordia. Un alt exemplu pozitiv este
Bosnia-Hertegovina. În decembrie 2004, NATO își încheia
activitatea Forţa de Implementare (IFOR), care durase nouă ani.
Aceasta a fost preluată de UE, care a iniţiat imediat Operaţiunea
Althea. La fel ca în operaţiunile din Fosta Republică Iugoslavă
a Macedoniei, Comandantul Suprem Aliat Adjunct din Europa
al NATO a fost numit Comandant Operaţional, acţionând sub
îndrumarea politică și orientarea asigurate de Comitetul Politic
și de Securitate al Uniunii Europene3. Balcanii n-au reprezentat
singura zonă de cooperare între UE și NATO. Să nu uităm că
cele doua instituţii joacă un rol cheie în realizarea păcii și
stabilităţii în Afganistan și că ele au susţinut misiunea Uniunii
Africane în Darfur (Sudan), în special în ceea ce priveşte
transportul aerian. Totodată, începând din 2008, forţele navale
ale UE și NATO sunt lansate împreună spre coasta Somaliei
pentru misiuni anti-piraterie.
Alături de operaţiuni, dezvoltarea capacitaţilor este un
alt domeniu unde cooperarea este esenţială și unde exista un
potenţial de creştere ulterioară. Grupul de Capacitate NATO –
UE a fost înfiinţat în 2003 tocmai pentru a asigura coerența și
consolidarea reciprocă a eforturilor de dezvoltare a
capacitaţilor. Acest lucru este valabil pentru iniţiative precum
Grupurile de Luptă ale UE din cadrul ,,Headline Goal-2010”,
dar și pentru Forţele de Răspuns NATO. Nu trebuie uitată nici
cooperarea în domeniul combaterii terorismului și a proliferării
armelor de distrugere în masă. UE și NATO fac schimb de
informaţii în ceea ce priveşte activităţile lor în domeniul
protecţiei populaţiei civile împotriva atacurilor chimice,
biologice, radiologice și nucleare.
Dacă perspectivele cooperării rămân ipotetice,
divergențele dintre cele două structuri sunt însă realități
concrete. De altfel, relaţiile transatlantice au fost când calde,
când reci, lucru logic dacă plecam de la premisa că UE și
NATO sunt și aliate dar și concurente. Relaţiile au fost mult mai
strânse după terminarea celui de-al doilea război mondial, SUA
jucând un rol decisiv în înlăturarea nazismului și în
reconstrucţia Europei. Relaţiile s-au răcit la începutul anilor ’60,
atunci când Charles de Gaulle și-a manifestat îngrijorarea cu
privire la influența americană în Europa. Era perioada când
NATO mai era numită, cu ironie, ,,North America and The
Others”, SUA confundându-se de fapt cu această alianţă
militară. Relaţiile au continuat să se răcească pe măsură ce au
apărut divergențele cu privire la războiul din Vietnam și la
deschiderea diplomatică arătată de Germania Europei de Est.
Colapsul din 1971 al sistemului monetar Bretton-Woods nu
numai că a marcat începutul restrângerii treptate a
leadershipului global al SUA, dar pentru mulţi europeni a
accentuat și ideea că SUA refuză să mai țină cont de opinia

3 Adrian Pop, op. cit., (f.p.).

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Actualitate
Europei în problemele mondiale critice. Era perioada în care
Comunitatea Economică Europeană ajungea din urmă SUA din
punct de vedere economic, schimburile comerciale dintre cele
două parţi scăzând în favoarea celor cu Europa de Est. În acea
perioadă ambele părţi continuau să aibă multe opinii comune cu
privire la politica externă și la promovarea democraţiei în lume,
dar și destule divergențe. Primul exemplu de divergență a venit
în 1979, când Comunitatea a întârziat să critice invazia sovietică
din Afganistan și nici un stat din CEE, cu excepţia Germaniei
Federale, nu a susţinut boicotarea Jocurilor Olimpice de la
Moscova de către SUA, în 1980, ca replică la această invazie1.
Cea mai serioasă dispută din relaţiile transatlantice a
venit odată cu invadarea Irakului în 2003, sub conducerea SUA.
Administraţia Bush, nereuşind să obțină aprobarea unei rezoluţii
ONU, a hotărât realizarea atacului împreună cu Marea Britanie.
Această criză a împărţit guvernele europene în trei tabere:
susţinătorii politicii americane (Marea Britanie, Danemarca,
Italia, Spania, Olanda etc.), adversarii acestei politici (Franţa,
Germania, Austria, Belgia etc.) și neutrii (Portugalia, Suedia,
Finlanda etc.). Situaţia s-a tensionat și mai mult atunci când
secretarul american pe probleme de apărare, Donald Rumsfeld,
producea stupoare catalogând Franţa și Germania ca fiind
,,vechea Europa”care generează probleme în criza irakiană.
Oricât de divizaţi erau liderii europeni, mult mai semnificativă a
fost convergența remarcabilă a opiniei publice, cea care s-a
opus sistematic conflictului. Sondajele dezvăluiau că în Marea
Britanie, Franţa sau Germania, între 70 și 90% din populaţie era
împotriva războiului. Mai mult, unele din guvernele pro-război,
precum cele de la Londra sau Madrid, au întâmpinat probleme
din partea electoratului, cazul Tony Blair fiind elocvent în acest
sens. O anchetă din iunie 2003 arăta că încrederea în SUA ca
lider mondial se redusese considerabil și că mai mult de
jumătate din cei chestionaţi dorea o mai mare implicare a UE la
nivel global. În Germania, 81% dintre cei intervievaţi
răspundeau că UE este mai importantă decât SUA pentru
interesele lor esenţiale (in 2002 proporţia era de 55%). Și mai
interesant era rezultatul altei anchete care revela că 53% dintre
europeni considerau SUA o ameninţare la adresa păcii
mondiale, în aceeaşi măsură ca și Coreea de Nord sau Iran2.
Este prea devreme încă să se poată evalua complet impactul
acestei dispute asupra relaţiilor transatlantice, însă nu există
nicio îndoială că ele s-au schimbat. După părerea analiştilor,
disputele au arătat că vederile SUA și UE sunt acum atât de
diferite încât este posibil să iasă la rampă un nou actor, care să
aducă perspective și soluţii noi la problemele globale de astazi.
Trăgând linie, putem afirma că există o serie de factori care pot
determina
menţinerea
sau
accentuarea
diferendelor

transatlantice, cu efecte pentru securitatea internaţională,
respectiv:
-

intensificarea competiţiei economice și mai ales
comerciale dintre UE și SUA;
manifestarea
unor
interese
geopolitice
divergente, ca urmare a modificării priorităților
în perioada post-Război Rece: orientarea SUA
spre o politică globală, în timp ce spaţiul
european este caracterizat de o politică la nivel
regional;
diferenţele de percepţie la nivelul opiniei
publice, cu privire la mijloacele și metodele ce
trebuie utilizate pentru asigurarea securităţii
internaţionale.
Această ultimă perspectivă merită a fi nuanţată. Deși nu
încape discuţie cu privire la superioritatea NATO în domeniul
militar, există un aspect care este deseori trecut cu vederea în
analiza rolului global al UE, acesta fiind conceptul de ,,politică
subtilă”. Văzută ca o capacitate de a obţine ceva prin atragere și
nu prin coerciţie și centrată pe ideea de cultură și mai puţin pe
ameninţarea cu violența, acest concept se leagă de faptul că
SUA, în special sub administraţia Bush, a început să fie asociată
în mintea multora mai degrabă cu puterea brută. Acest lucru
este cauza pierderii credibilităţii politicii externe a SUA.
Neavând resursele sau structurile de comandă comune pentru a
putea lansa o operaţiune militară independentă și de amploare,
UE a devenit, dimpotrivă, adepta folosirii puterii subtile în
relaţiile cu alte țări. Într-o lume în care violența, ca tactică la
nivel statal, este din ce în ce mai respinsă, folosirea diplomaţiei,
a influenței politice și presiunii concurenței economice ar putea
da UE un avantaj strategic care să reducă nevoia dezvoltării
unei capacitaţi militare comune importante.
În ultima perioadă, climatul relaţional al UE cu NATO
traversează etape de redefinire a raporturilor strategice,
problematica securităţii focusându-se, în prezent, pe
identificarea răspunsului la întrebarea: vor avea americanii și
europenii un sistem comun de securitate? Fostul Secretar
General al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, preciza, potrivit
EUObserver, că nu există încă o capacitate reală de abordare a
crizei globale de către cele două structuri, apreciind că ,,este
uimitor cât de distant a rămas parteneriatul strategic dintre cele
două instituţii, în pofida eforturilor de apropiere”. Înaltul oficial
NATO atrăgea atenţia că europenii văd uneori în această
colaborare o ,,acceptare a influenței excesive din partea Statelor
Unite”. În schimb, fostul Înalt Reprezentant al UE pentru
Politica Externă și de Securitate, Javier Solana, punea
nefuncționalitatea relaţiilor NATO-UE pe seama bugetului
extrem de mic pe care statele europene îl alocă apărării
comune3.
Într-adevăr, americanii au continuat și după
prăbuşirea

1 John McCormick, op. cit., pp. 315-316.
2 Ibidem, pp. 308-309.

p. 40

Uniunii

Sovietice

să

aloce

resurse

imense

3 Emanuela Monica Pencea, op. cit., p. 246.
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modernizării aparatului lor militar, ajungând în prezent la peste
un miliard de dolari cheltuiţi zilnic de Pentagon. Europenii în
schimb, au perceput sfârşitul Războiului Rece ca pe o şansă de a
încasa dividentele păcii, în sensul reducerii constante a
bugetelor apărării până la pragul critic situat sub 2% din PIB.
Astfel, bugetul american depășește totalul bugetelor similare
însumate ale celorlaltor opt țări (următoarele în ordinea mărimii
bugetelor alocate apărării), superioritatea tehnologică în materie
de armament a Washingtonului perpetuând dependența militară
a Europei față de NATO1.
Tonul pesimist al majorității analizelor ce vizează
evoluţia relaţiei de cooperare dintre NATO și UE este pe deplin
justificat. Una dintre soluţiile identificate în cadrul acestor
analize a fost aceea a împărţirii rolurilor și responsabilităţilor
celor două organizaţii. Privită de unii ca unica opţiune pentru
asigurarea unui mecanism eficient de cooperare, nu reprezintă
însă, soluţia ideală. În primul rând, nu se pune problema
cantonării vreuneia dintre organizaţii într-un perimetru strict de
acţiune, în condiţiile existenței unui mediu de securitate
globalizat, la nivelul căruia interdependența factorilor de risc,
precum și ameninţările generate de aceştia este extrem de
accentuată. Din această perspectivă, ambele organizaţii și, în
special UE, trebuie să posede întreaga gamă de instrumente care
să permită derularea de angajamente la scară globală. În al
doilea rând, potenţiala împărţire a tipurilor de capabilități pe
care cele două structuri pot să le dezvolte nu este fezabilă. Cu
atât mai mult cu cât la nivelul Uniunii unul dintre elementele
esenţiale ale dezvoltării integrate a PESA-PSAC o reprezintă
capacitatea segmentului industrial european. Din această
perspectivă este dificil de estimat asupra şanselor proiectului
european în condiţiile unor limitări în ceea ce priveşte tipurile
de capabilități pe care segmentul european ar putea să le
genereze.
Din perspectiva celor prezentate, ar rezulta concluzia
că cele două organizaţii sunt condamnate să fie rivale. Într-o
oarecare măsură această concluzie se validează, dar mult mai
importantă este problema identificării unei formule
instituţionale care să poată răspunde acestei rivalități. În
condiţiile unei integrări din ce în ce mai pronunţate, problema
care se pune cu acuitate este în ce măsură structura actuală a
NATO răspunde necesitaţilor convieţuirii cu alte organizaţii cu
responsabilități similare. Din acest punct de vedere, se poate
avansa ipoteza că pe termen mediu și lung problema opţiunii
angajamentului statelor membre va fi unul dintre elementele
forte ale agendei transatlantice, în strânsă legătură cu cea a
reconfigurării Alianţei Nord-Atlantice. Asupra modului în care
aceste evoluţii se vor articula este dificil de estimat. Variabilele
problemei sunt diverse, pornind de la modul în care va evolua

PESA-PSAC și până la efectele reintegrării recente a Franţei în
structurile militare ale Alianţei. Ţinând cont că Franţa reprezintă
unul dintre motoarele esenţiale ale agendei integraționiste în
domeniul securităţii și apărării europene, mult mai probabilă ar
fi varianta translatării comportamentului european în cadrul
NATO, în sensul coagulării identității europene. Concretizarea
acestei ipoteze va determina fără îndoială o modificare majoră a
paradigmei de funcţionare a Alianţei, în sensul reconfigurării
rolurilor și responsabilităţilor pe care aceasta va fi chemată să le
îndeplinească. Dacă rezultatul va consta într-o nouă Alianţă cu
valenţe exclusiv politice sau, dimpotrivă, o alianţă mai robustă
militar ca până în prezent, este greu de estimat.
Concluzionând, putem spune că NATO și Uniunea
Europeană vor fi implicate într-o relaţie din ce în ce mai
complicată, UE angajându-se din ce în ce mai mult în probleme
care erau tradiţional în domeniul de expertiză al NATO.
Relaţiile dintre cele două instituţii vor fi afectate și de
perspectiva creării unei capacităţi europene de apărare
independente, care va acționa în afara cadrului oferit de NATO.
Această evoluţie va implica cu siguranţă o reacţie hotărâtă din
partea SUA prin care să menţină cu orice preţ actualul echilibru
euroatlantic, dar și o intensificare a construcţiei europene în
domeniul politic, economic și militar, cu scopul contrabalansării
influenței mondiale a SUA și transformării UE într-un pol real
de putere. Fiindu-le comune valorile după care se ghidează în
acţiune dar și interesele de securitate globală, UE și NATO au
totuşi şanse să coopereze. Posibilitatea realizării acestui lucru
depinde însă de voinţa Europei de a-și asuma responsabilități
sporite și de acceptul SUA de a împarţi comanda și viziunea
asupra gestionării relaţiilor internaţionale.
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eurosceptic, pe care preşedintele Comisiei Europene l-a calificat

Vremuri potrivnice pentru Uniunea
Europeană

recent, chiar dacă în glumă,, un dictator. Numai în Italia
premierul socialist a reuşit să-ii ţină în şah pe eurocritici.
eurocritici Oare ce
se petrece cu Europa? Eurocriticii, indiferent că sunt de stânga
sau de dreapta, sunt pe val, mai mult decât
dec oricând.

Uniunea Europeană se afundă tot mai adânc în criză
criză.
Scepticismul este în creştere, iar capacitatea de reformă
reformă, în
scădere, apreciază Deutsche Welle.
elativ recentele victorii la urne ale euroscepticilor şi

R

eurocriticilor din Polonia, Spania, Marea Britanie şi
Finlanda trebuie să fie, până şi în ochii ultimului

căuzaş al integrării, fie el cât de romantic, dovada că UE se
confruntă cu masive probleme. Probleme care se prevede că se
vor agrava în lunile ce vin.

Mai multă Europă?
Dacă ne uităm pe hartă, Germania este de
de-a dreptul încercuită.
Guvernul de la Berlin reacţionează faţă de euroscepticismul tot
mai pronunţat care se lăţeşte la marginile UE prin săparea unui
şanţ de apărare. În reuniunea la vârf a UE,
UE şefa executivului
german, Angela Merkel, a propus, împreună cu preşedintele
Franţei, François Hollande, o cooperare aprofundată în cadrul
zonei euro, din care fac parte 19 state.

Din motive foarte diferite, nemulţumirile stau ssă dea în clocot
într-o întreagă serie de state membre. În nucleul UE,
UE care are
tendinţa de a se micşora, compus din Germania,, Olanda, Belgia,

Ce-ii drept, un astfel de plan a mai fost dat în lucru de ţările
zonei euro cu doi ani în urmă, când criza monedei comune

Luxemburg şi, în parte, Franţa, guvernele se fac că nu observă
transformările şi fac politică la fel ca până acum
acum. Se pare că, în

traversa un moment de vârf, de care astăzi nu mai vrea să ştie
nimeni. Angela Merkel respinge o modificare a tratatelor UE,

cele din urmă, vor eşua, fiindcă forţa centrifugă a devenit între
timp irezistibilă.

de felul celei cerute de premierul britanic David Cameron. Dar
premierului britanic îi suflă vântul în pânze după alegerile pe

Presiuni dinspre stânga şi dreapta

care le-aa câştigat atât de convingător
convingător. Acelaşi vânt îi este lui
Merkel de-a dreptul potrivnic. Privind realist,
realist modificarea

Grecia, guvernată de radicali, riscă din clipă în clipă să dea

tratatelor UE nu poate fi impusă în situaţia te
tensionată de acum,
mai ales că ar fi necesară organizarea unor plebiscite în mai

faliment. Ieşirea ţării din zona euro cel puţin trebuie luată în
calcul. În Marea Britanie, referendumul vizând ieşirea din UE
se apropie cu paşi repezi,, iar rezultatul nu poate fi anticipat.
În Spania şi Portugalia, mişcările de stânga iau proporţii
proporţii,
punând
în
dificultate
susţinătorii
usţinătorii politicii UE de
până acum.
Mai la est
est, în Polonia,
alegerile prezidenţiale au
fost surprinzător câştigate
de
un
politician
conservator,,
ale
cărui
convingeri eurosceptice nu
se deosebesc prea mult de
cele ale britanicilor. Iar
alegerile parlamentare din toamnă i-ar
ar putea readuce la putere
pe euroscepticii polonezi.
În Finlanda, o formaţiune critică la adresa UE face pentru prima
dată parte din guvern. Iar în Ungaria, premier este un
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multe state membre.
Mai multă solidaritate?
O amplă reformare a UE este dificilă şi fiindcă revendicările
criticilor şi motivele ce se află în spatele lor sunt cât se poate de
diferite. Britanicii vor mai puţină UE şi,
şi în consecinţă, o
reducere a contribuţiei la bugetul comunitar.
comunitar Situaţia lor
economică este relativ acceptabilă şi de aceea consideră că nu
au nevoie de UE. Polonia şi Spania profită de UE,
UE iar economia
lor creşte. Totuşi cetăţenii acelor ţări văd în UE sursa propriilor
nemulţumiri. Ţările membre din sudul continentului solicită din
partea Germaniei, în cadrul UE, mai multă solidaritate şi un
management comun al datoriei. Cu alte cuvinte, mai mulţi bani.
Dar guvernul german nu este dispus să dea satisfacţie acestor
solicitări, deşi germanilor le merge relativ bine din punct de
vedere economic. Nu există soluţie de ieşire din impas.
impas Cel
puţin nu una vizibilă şi la îndemână.
îndemâ
Comisia Europeană
încearcă pe mai departe să-şi
şi finanţeze planul de investiţii menit
să creeze locuri de muncă.
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Statele membre stau în expectativă. Comisia Europeană

• Deschiderea „pasajului nordic” între Atlantic şi Pacific,

propune o mai echitabilă distribuţie a refugiaţilor între statele
membre. Dar statele membre refuză. Comisia Europeană

posibilă în condiţiile încălzirii globale şi a topirii parţiale a
calotei glaciare, nu numai că ar face traseul vaselor comerciale

încearcă să negocieze cu SUA un tratat de liber schimb.
schimb Dar mai
ales germanii sunt sceptici. Oriunde te uiţi, ţelurile comune

transcontinentale
ale în emisfera nordică mai scurt şi mai profitabil
(există deja companii care promovează ruta arctică de transport

veritabile sunt tot mai rare.

maritim, cu rezultate încă modeste, dar oricum în creştere în
ultimii ani), însă ar deschide o poartă generoasă, insuficient

Vlăguiţi, pe marginea prăpastiei?

reglementată, spre
pre un bazin de resurse foarte promiţător, cu
statut internaţional deocamdată controversat;

Voinţa de reformă profundă, menită să-ii mulţumească simultan
şi pe britanici şi pe spanioli, greci, polonezi sau germani nu se
arată la orizont. Probabil că tergiversarea şi improvizarea vor
ţine în continuare loc de soluţie. Măcar până la prezidenţialele
din Franţa, din primăvara lui 2017, când formaţiunea
eurosceptică de dreapta Front Național speră să repurteze o
victorie răsunătoare. Dar, cel târziu când Franţa se va alătura
taberei eurosceptice, Uniunea, cu toate florile şi buruienile ei
crescute vreme de 60 de ani, îşi va da obştescul sfârşit
sfârşit. De
aceea, Germania are datoria să acţioneze. Săparea şanţului de
apărare nu este suficientă.

• Chestiunea drepturilor teritoriale asupra Dorsalei Lomonosov
(reper important al teritorialităţii în Oceanul Arctic, care
traversează practic Polul Nord) opune Ru
Rusia Canadei şi
Danemarcei, fiecare din cele trei state pretinzând, conform
Convenţiei asupra Dreptului Maritim din 1982, că această
creastă submarină este o prelungire a propriului teritoriu
continental;
• Se estimează că Arctica ar deţine circa 13% din re
rezervele de
petrol şi 30% din resursele de gaze la nivel planetar, ceea ce ar
putea schimba substanţial, în condiţiile exploatării rentabile a

Războiul neobservat al Nordului? Puterile
arctice se pregătesc pentru marea
mar miză a
deceniilor viitoare
Valentin NAUMESCU
Idei şi puncte-cheie:
• Miza Nordului devine de la an la an o temă strategică, politică,
economică, ştiinţifică şi comercială (posibil, în viitor, chiar şi
militară) de interes major, nu numai pentru puterile arctice, dar
şi pentru alte puteri interesate să obţină acces la noul „Far

acestora, tabloul mondial al intereselor şi influenţelor în
domeniul energiei. Alte resurse minerale sunt, de asemenea,
asem
prospectate (cărbune, fier), pentru a nu mai vorbi de extinderea
zonelor de pescuit oceanic, aşa cum rezultă din analiza Foreign

Policy în Focus, din noiembrie 2014;
• Relansarea recentă a temei „luptei împotriva încălzirii

globale”, de către preşedintele
ntele Barack Obama, pare să fie
vârful icebergului unei strategii mai ample de abordare a
politicii globale a Americii în secolul 21, inclusiv cu referire la
zona Nordului; „Arctic Strategy”, anunţată de Pentagon în
2013, este doar sâmburele politicii Sta
Statelor Unite cu privire la
mizele Nordului, cel puţin din perspectiva intereselor de

West” al planetei;

securitate, iar menţinerea a nu mai puţin de 27.000 de militari în
bazele din Alaska indică fidel dimensiunea impresionantă a

• Puterile arctice (Statele Unite, Rusia, Canada, Norvegia,

acestui interes strategic (spre comparaţie, în tot flancul estic al
NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră, sunt rulaţi maxim

Islanda, Danemarca, Suedia, Finlanda), dar şi China, Uniunea
Europeană în ansamblu, India sau Japonia ca puteri nonarctice

5.000 de militari americani);

îşi profilează tot mai pregnant şi în felurite moduri prezenţa,
interesele şi strategia de acţiune dincolo de Cercul Polar, iar
tensiunile rezultate din ciocnirea acestor interese şi strategii
concurente cresc pe măsura confirmării
mării imenselor oportunităţi
care apar în regiune;
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• Rusia pare, la rândul ei, hotărâtă să nu piardă această nouă

aventuri, Arctica se pregăteşte să devină nouă linie a

mare competiţie geostrategică, arătându-şi ca de obicei muşchii,
acum şi dincolo de Cercul Polar, după cum şi China, ca putere

frontului în războiul global pentru resurse.

non-arctică, arată o surprinzătoare şi deosebit de percutantă
implicare în misiunile exploratorii şi comerciale din regiune;

Abordările şi argumentele marilor puteri sunt însă diferite.

• Canada îşi afirmă energic interesele prioritare în regiunea
arctică, fiind de ani buni în situaţia de a-şi deteriora sever

ezită să sugereze că ar putea folosi forţa militară, pentru a-şi
apăra interesele.

relaţiile cu Rusia, pe
tema
drepturilor

China ar cumpăra tot, dacă totul ar fi de vânzare.

suverane asupra zonei;
•

Summit-urile

Consiliului Arctic sunt
din ce în ce mai
tensionate, deşi cele opt
puteri arctice membre
susţin la unison că zona
ar trebui să fie una a
păcii şi colaborării ştiinţifice (da, dar aparţinând cui?);
• Uniunea Europeană şi puterile arctice europene, non-EU sau
EU (Norvegia, Islanda, Danemarca, Suedia, Finlanda), deşi
teoretic motivate pentru această competiţie şi având argumente
geografice, economice şi ştiinţifice importante, par deocamdată
actorii cei mai puţin asertivi şi cei mai paşnici în ecuaţia de
putere a Nordului, lăsând impresia că ar putea pierde startul
cursei pentru influenţă şi control asupra Arcticii.
Recent, fiind invitat să susţin o prelegere la Şcoala
internaţională de vară a NATO pentru tineret, am avut ocazia să
port o conversaţie informală cu un ofiţer belgian de la
Academia Militară Regală din Bruxelles, care a afirmat fără
nicio ezitare că „ceva major se va petrece în Nord, în următorii
cinci-zece ani”.
Desigur, când auzi din gura unui ofiţer de rang înalt, din
categoria celor care de regulă vorbesc puţin, pentru că ştiu
multe (spre deosebire de jurnalişti, unde e invers), că „ceva
important” se va petrece într-o anumită regiune a globului, te

Rusia invocă tradiţia îndelungată a preocupărilor sale ştiinţifice
şi întinsa sa vecinătate cu mările îngheţate ale Nordului, dar nu

Statele Unite, pe baza argumentului geografic dat de Alaska, a
celui legat de capacitatea ştiinţifică ridicată şi a interesului faţă
de politicile globale pentru protecţia mediului, se vor angaja
puternic în regiune, coalizând probabil Canada şi unele ţări
europene membre ale NATO, precum Norvegia sau Danemarca.
De altfel, ultimul dintre demnitarii americani care a vizitat
insula norvegiană Svalbard, cel mai nordic punct locuit cu
adevărat de cetăţeni obişnuiţi (nu de militari, meteorologi sau
cercetători), este influentul senator republican John McCain.
Cu ocazia exerciţiului militar planificat şi anunţat în prealabil,
Arctic Challenge, din mai a.c., derulat sub conducerea
Norvegiei de un grup de state din spaţiul euro-atlantic (Statele
Unite, Marea Britanie, Franţa, Germania, Olanda, Norvegia,
Suedia, Finlanda, Elveţia), Rusia a răspuns imediat, cu contramanevre militare de amploare neanunţate, provocând mai multe
incidente în spaţiul aerian al ţărilor scandinave, cu risc crescut
de confruntare militară.
Aşa cum am arătat şi în preambul (vezi, de exemplu, Arctic
Strategy), mobilizările de resurse militare atât de masive pentru
teritorii practic nelocuite indică interesul marilor puteri în
menţinerea controlului asupra unor zone cu rezerve identificate
sau potenţiale uriaşe.
Din

punct

de

vedere geopolitic,
Polul Nord este
interesant şi
perspectiva

din
trei

urmă nu ar putea fi interesantă...

întâlnirii a
continente

Lumea îşi împinge spre limitele ei geografice orizontul de

(America de Nord,
Europa şi Asia),

cunoaştere şi mai ales interesul de exploatare, profit şi putere.
Multă vreme subiect de romane ale copilăriei şi filme de

fiecare reprezentat
în
această

poţi gândi la tot felul de lucruri interesante, dar probabil nu la
vernisajul unei expoziţii de pictură... Şi nu pentru că aceasta din
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competiţie
petiţie de asumare a influenţelor de mari puteri ale ordinii

Heartland-ul
ul (aproximativ Europa de Est, în înţelegerea actuală)

internaţionale actuale (Statele Unite, Canada, Uniunea
Europeană, Rusia şi chiar China, deşi aceasta din urmă pare că

va controla lumea, de ce nu am crede noi astăzi că cine va
câştiga Arctica va deţine cheile dezvoltării emisferei nordice în

nu e la locul ei în teritoriile îngheţate ale Oceanului Arctic – dar
ce mai contează,
ontează, când China pare că devine prima putere în

secolul 21? (Sursa: Contributors.ro)

Africa?!).
Jocul politic e complicat suplimentar de schimbările climatice

Primele
imele bancnote române
românești. Emisiunea
biletelor ipotecare

care afectează Arctica. Ceea ce sperie „environmentaliştii” din
întreaga lume îi bucură pe investitori. Groenlanda ddeja a
înverzit. Oceanul Arctic devine din alb, albastru. Vasele vor
putea traversa pe la nord, dinspre Atlantic spre Pacific şi invers,
în perioade din ce în ce mai lungi ale anului. Resursele de
hidrocarburi vor deveni accesibile. Potenţialul de afaceri,
interesele strategice şi lupta pentru putere vor schimba curând
Nordul îngheţat, din zona liniştită a expediţiilor cu sănii trase de
câini şi a eroilor aventurieri, într-un
un imens laborator de făcut
bani.
Instituţia reprezentativă, Consiliul Arctic, înfiinţ
înfiinţată în 1996,
pare astăzi depăşită de viteza, amploarea şi complexitatea
schimbărilor din regiune. Deşi majoritare, cele cinci state
europene nu reuşesc să se impună, iar Rusia oricum nu e genul
de putere care să pară că ţine cont prea mult de dreptul
internaţional
naţional şi de deciziile organismelor reprezentative globale
sau regionale, oricare ar fi acestea.
Preliminariile războiului Nordului, fie el rece sau fierbinte (vom
vedea în cei „cinci-zece ani” de care vorbea ofiţerul de la
Bruxelles), au cuprins deja cancelariile din capitalele marilor
puteri. Echilibrul de forţe al emisferei nordice ar putea depinde
în mare măsură, în deceniile viitoare, de deznodământul acestei
competiţii emergente.
Nu ştiu unde este România pe această hartă care se naşte acum,
a alianţelor,
anţelor, strategiilor şi intereselor nordice. Să nu întrebaţi ce
treabă avem noi cu Oceanul Arctic, căci ar trebui atunci să ne
amintim de sondele de foraj româneşti din deşertul Orientului
Mijlociu, de acum câteva decenii. Aş vrea să cred însă că există
undeva, într-oo instituţie guvernamentală sau academică, măcar
un mic colectiv de specialişti care încearcă să articuleze
informaţiile tot mai interesante care ne vin dinspre Nordul „tot
mai cald”, punându-le
le apoi la dispoziţia strategilor şi
decidenţilor naţionali.
Dacă fondatorul geopoliticii moderne, Halford Mackinder,
credea acum mai bine de o sută de ani că cine va controla
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Prof. Marian BOLUM - Bârlad
După încercările de realizare a unor bilete de bancă, în
anii 1853 și 1856, demersurile sunt reluate după aducerea pe
tronul României a domnitorului/regelui Carol I (1866
(1866-1914).
n mai 1866 este elaborat un proiect de lege, de către
ministrul de finanţe I. C. Brătianu, pentru realizarea
realiza
unei
emisiuni de hârtie-monedă înn vederea echilibrării finanţelor
statului, în condiţiile în care România trecea printr
printr-o puternică
criză. Proiectul prevedea autorizarea
rea guvernului să emită „bilete
de tezaur la curs forţat” în sumă de 12.000.000 franci sau
32.400.000 lei. Biletele erau garantate cu o parte din domeniile
statului, statul angajându-se
se să vândă domeniile care garantau
emisiunea şi să primească
mească biletele cu o primă de 10%,
retragerea urmând să se facă în cel mult şase ani de la adoptarea
legii1. Motivul real al acestei emisi
emisiuni era însă acoperirea
necesităţilor armatei, care era mobilizată pentru a preveni un
atac al trupelor turceşti
ceşti în condiţiile în care puterea suzerană nu
era mulţumită de alegerea lui Carol I ca domn al României.

Î

Pentru studierea proiectului a fost înfiinţată
înfi
o comisie
parlamentară, iar la 29 mai 18662 documentul a fost prezentat
pre
Adunării. Datorită criticilor virulente ale opoziţiei, care
considera că biletele vor produce grave probleme economice
eco
şi
financiare, proiectul este retras iar I. C. Brătianu demisionează
din guvern.
În condiţiile izbucnirii unei noi crize in Balcani, ideea
realizării unei emisiuni de hârtie-monedă,
monedă, sub forma biletelor
bilete
ipotecare, revine în actualitate, deoarece implicarea Ro
României în
conflict era previzibilă, iar acest fapt însemna cheltuieli
financiare importante ce nu puteau fi asigurate din resursele
curente (colectarea taxelor şi a impozitelor era re
redusă, sub
50%), nici dintr-un
un împrumut intern (deficitele bugetare mari şi
criza internă determină chiar suspendarea temporară
tempor
a plăţii
pensiilor şi salariilor) şi nici dintr-un
un împrumut
îm
extern (datorită
rezervelor pe care le manifesta capitalul
talul bancar european pentru
această zonă).
Legea pentru emiterea biletelor ipotecare, prezentată de
ministrul finanţelor Vasile Boerescu şi susţinută de primul
1 I.Bănaru, Un document numismatic în Buletinul Societăţii Numismatice Române
Române, anul
XVI, nr. 40, octombrie–decembrie
brie 1921, Bucureşti,1922, p.119-120.
p.119
2 Ibidem.
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ministru Ion C. Brătianu, a fost votată de Senat la 4 iunie iar de
Adunarea Deputaţilor la 7 iunie, a fost promulgată la 10 iunie şi
a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 132 din 12 iunie 1877,
sub numele de Legea pentru emisiunea de bilete ipotecare în
sumă de 30 milioane lei1. Această lege era asemănătoare cu
proiectul din 1866 şi era o completare a Legii pentru înfiinţarea
unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monedelor
naţionale2 din 1867, lege ce nu făcea precizări cu privire la
emisiunile de bancnote.
Legea3 autoriza Ministerul de Finanţe să emită bilete
ipotecare, în aceleaşi condiţii ca şi biletele de bancă, cu valori
de 5, 10, 20, 50, 100, şi 500 lei. Biletele erau garantate până la
retragerea din circulaţie printr-o ipotecă asupra unor domenii
ale statului în valoare de 60.000.000 lei. Ele aveau gravate
semnăturile ministrului de finanţe şi a doi membri din Consiliul
special constituit cu această ocazie, iar la punerea în circulaţie a
biletelor se adăuga şi semnătura casierului central. Statul acorda
deţinătorilor o primă de 10 % şi urma să le retragă treptat, în
termen de maximum şase ani, după punerea în vânzare a
domeniilor ipotecate. Din motive de siguranţă se preciza că nu
va mai putea fi făcută o nouă emisiune până nu se retrag toate
biletele, iar cei care vor emite o sumă mai mare decât suma
prevăzută de lege şi falsificatorii vor fi pedepsiţi conform
Codului penal.
Deşi valoarea emisiunii s-a fixat la 30.000.000 lei, s-au
emis bilete în valoare de 26.260.000 lei (costul emisiunii a fost
de 285.215 lei) deoarece la inventarierea moşiilor statului
negrevate de ipoteci s-a constatat că suma acestora este de
52.512.037,37 lei 4 (legea prevedea că emisiunea va fi garantată
cu moşii în valoare de două ori mai mare).
Biletele ipotecare, lucrate de G. Duval, A. Bramtot şi P.
Dujardin, au fost tipărite la Paris în atelierele Băncii Franţei,
delegaţi ai României însărcinaţi cu supravegherea acestei
activităţi fiind Emil Costinescu şi Eugeniu Carada.
Controlul emisiunii și operațiunile specifice erau realizate de
către un Comitet al biletelor ipotecare format din șase membri.
Dimensiuni: 152 x 86 mm. Hârtie albă. Filigran: „Traian” în
medalionul din stânga în profil spre dreapta, culoare mai închisă
decât hârtia5.
Avers: Culoare albastru-deschis, desen clasic. Chenar
din fire drepte întrerupt în colțurile de pe latura superioară
valorii de „5” poziționată oblic, radial spre centru.

1 V.N.Popp, Primele bilete de bancă emise în România. Bilete ipotecare în Colecţionarul
Român, nr 8, decembrie 2006 articol preluat din Buletinul Societăţii Numismatice Române,
anul XVII, nr. 41-42, ianuarie-iunie 1922.
2 Erwin Schäffer, Bogdan Stambuliu , România proiecte, probe monetare, și catalogul
monedelor emise, vol I, Galeria numismatică, București, 2009, p. 317.
3C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, vol. I, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1997, p. 227.
4 Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 288.
5 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 325.
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5 lei 18776
În centru, sus, sunt tipărite inscripţia BILET HYPOTECAR,
numărul de control, valoarea nominală CINCI LEI, Casier Cal al
Tezaurului şi un spaţiu destinat semnăturii autorizate. În partea de
jos se află un postament cu stema „cap de bour” și data emisiunii,
12 JUNIU 1877. În stânga postamentului, sprijinindu-se pe un
soclu, este prezentată o țărancă cu simbolurile agriculturii având în
stânga un copil ce cântă la fluier în timp ce în plan secund, alături
de coarnele unui plug, sunt doi copii ce poartă coșuri cu fructe. În
dreapta postamentului este prezentată o țărancă, sprijinită de același
soclu, ce poartă simbolurile activităților casnice iar în plan secund
sunt doi copii cu simbolurile industriei și comerțului. În stânga şi în
dreapta este imprimat câte un medalioan alb cu o ramă
ornamentală ce are un desen clasic și inscripția ROMANIA, în
partea superioară, repetată pe fiecare medalion de două ori. Pe
medalionul din stânga este imprimată în filigran efigia împăratului
Traian, laureat spre dreapta. Pe medalionul din dreapta sunt
imprimate trei semnături şi funcţiile celor care semnează:
MINISTRU DE FINANCIE (I. Câmpineanu) şi MEMBRII AI
COMITETULUI BILETELOR HYPOTECARE (D. Sturdza și C.
Athanasiu). Seria şi numărul sunt de culoare neagră şi sunt dispuse
în diagonală.
Revers: Culoare albastru-deschis, desen arabescuri. Chenar
din fire drepte întrerupte în colțuri de desene clasice. În partea
centrală, sus, este tipărit un medalion cu valoarea „5”. În centru
este imprimat textul penalităţilor, pe opt rânduri:
FALSIFICATORII ACESTOR BILETE CUM ŞI TOŢI ACEIA
6 http://georgeh-colectii.blogspot.ro/2010/06/bilete-ipotecare-1877.html
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CARI VOR FI CONTRIBUIT LA EMITEREA UNEI SUME
MAI MARI DE BILETE DE CĂT CELE PREVĂZUTE PRIN
LEGEA DE FACIA SE VOR PEDEPSI COFORM ART.112 ŞI
URMĂTORII
DIN CODICILE PENAL. Sub textul
penalităților
ților se află stema ţării. În stânga şi în dreapta sunt
prezente două medalioane
edalioane rotunde dispuse simetric, iar sub ele
titulatura statului, ROMANIA. Medalionul din stânga este alb
iar medalionul din dreapta conține
ține efigia împăratului Traian
laureat spre stânga, în filigran.
În afara chenarului, pe ambele feţe, sunt prezentaţi, în
stânga jos desenatorii, A. BRAMTOT et G. DUVAL fec., iar în
dreapta gravorul, P. DUJARDIN sc.
Biletul ipotecar de 5 lei a fost tipărit în 431.156 de
exemplare cu o valoare totală 2.155.780 de lei1.

valoarea „10”. În centru, sus, este imprimată o acvilă în zbor spre
dreapta, cu o cruce în cioc. Dedesubt inscripţia BILET
HYPOTECAR, numărul de control, valoarea nominală DECE LEI,
Casier Cal al Tezaurului şi un spaţiu destinat semnăturii autorizate.
În partea de jos se află un postament cu stema „cap de bour” și data
emisiunii, 12 JUNIU 1877. În stânga și în dreapta postamentului
sunt prezentate două femei sprijinite de soclu şi copii, în plan
pla
secund. Această alegorie reprezintă agricultura, industria, comerţul
şi activităţile gospodăreşti. În stânga şi în dreapta, sub cele două
medalioane rotunde
tunde în care era înscrisă valoarea „10” este imprimat
câte un medalioan
lioan alb cu o ramă ornamentală ce
c are un desen
clasic. Pe medalionul din partea stângă este imprimată efigia în
filigran a împăratului Traian laureat spre dreapta. Pe medalionul
din partea dreaptă sunt imprimate trei semnături şi funcţiile celor
care semnează: MINISTRU DE FINANCIE şi MEMBRII
MEM
AI
COMITETULUI
TULUI BILETELOR HYPOTECARE.
HYPOTE
Seria şi numărul
sunt de culoare neagră şi sunt dispuse în diagonală.
Revers: Culoare albastru-deschis,
deschis, desen arabescuri. Chenar
din fire drepte întrerupte în colțuri
țuri de desene clasice. În partea
centrală, sus, este tipărit un cap de bour sub care avem un
medalion cu valoarea „10”. În centru este imprimat textul
tex
penalităţilor, pe opt rânduri: FALSIFICATORII ACES
ACESTOR
BILETE CUM ŞI TOŢI ACEIA CARI VOR FI CONTRIBUIT
LA EMITEREA UNEI SUME MAI MARI DE BILETE DE
CĂT CELE PREVĂZUTE PRIN LEGEA DE FACIA SE VOR
PEDEPSI COFORM ART.112 ŞI URMĂTORII
DIN
CODICILE PENAL. Sub textul penalită
penalităților se afla stema ţării.
În stânga şi în dreapta este imprimată valoarea
va
nominală DECE
LEI. Central sunt realizate două medalioane
medalioan rotunde dispuse
simetric, iar sub ele titulatura statului, ROMANIA. Medalionul
din stânga este alb iar medalionul din dreapta con
conține efigia
împăratului Traian laureat spre stânga, în filigran.
În afara chenarului, pe ambele feţe, sunt prezentaţi, în
stânga jos desenatorii, A. BRAMTOT et G. DUVAL fec., iar în
dreapta gravorul, P. DUJARDIN sc.
Biletul ipotecar de 10 lei a fost tipărit în 614.350 de
exemplare cu o valoare totală de 6.144.500 de lei3.

10 lei 1877
Dimensiuni: 152 x 107 mm. Hârtie albă. Filigran: „Traian” în
medalionul din stânga în profil spre dreapta, culoare mai închisă
decât hârtia2.
Avers: Culoare albastru-deschis,
deschis, desen clasic combinat cu
arabescuri. Chenar din fire drepte întrerupt pe latura de sus de
doua medalioane rotunde,
tunde, ornamentale, în care este înscrisă
1 Ibidem, p. 324.
2Ibidem, p. 326.
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3 Ibidem, p. 324.
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împăratului Traian în filigran iar în partea dreaptă două ţărănci cu
sape pe umeri. În colţurile de jos, în cartu
cartușe ornamentale, este
prezentată stema ţării în poziţie oblică spre centru.
În afara chenarului, pe ambele feţe, sunt prezentaţi, în stânga
jos, desenatorii A. BRAMTOT et G. DUVAL fec. iar în dreapta
gravorul P. DUJARDIN sc.
Biletul ipotecar de 20 de lei a fost tipărit în 153.946 de
exemplare cu o valoare totală de 3.078.920 de lei3.
20 lei 18771
Dimensiuni: 180 x 107 mm. Hârtie albă. Filigran: „Traian” în
medalionul din dreapta în profil spre stânga, culoare mai
deschisă decât hârtia2.
deschis, desen clasic. În centru,
Avers: Culoare albastru-deschis,
sus, este imprimată inscripţia BILET HYPOTECAR, data
emisiunii, 12 JUNIU 1877 și valoarea nominală DOUE-DECI
DOUE
LEI.
În centru, sunt imprimate trei semnături şi funcţiile celor care
semnează, MINISTRU DE FINANCIE şi MEMBRII AI
COMITETULUI BILETELOR HYPOTECARE
CARE apoi Casier Cal al
Tezaurului şi un spaţiu destinat semnăturii autorizate. În partea de
jos este prezentat podul lui Traian de la Drobeta. În partea stângă,
pe un postament cu inscripţia ROMANIA este prezentată o
alegorie, simbolizând
zând unirea Daciei (o femeie ce poartă o
ramură de palmier) cu Roma (un soldat roman), sub priviri
privirile lui
Traian. Într-un
un plan secundar este imprimat un trofeu al
biruinței.
ței. În partea dreaptă este prezentat un medalion (susținut
de aripile unei acvile) alb, rotund, cu efigia împăratului Traian
în filigran, ce are deasupra, într-un
un panou ornamentat, valo
valoarea
„20”, iar dedesubt, într-un
un scut oval, stema ţării înconjurată de
drapele, arme şi unelte. Seria şi numărul sunt de culoare neagră
fiind dispuse în diagonală.
Revers: Culoare albastru-deschis,
deschis, desen clasic. Chenar șpalier
cu viță de vie. În centru, sus este imprimat un medalion cu iniţiala
„R” iar suspendate de ornamentele chenarului, alte două
medalioane cu valoarea „20”. În centru este imprimat un altar
așezat pe un postament,
ment, având deasupra un vas cu flori şi pe
fronton, într-un cartuș oval, valoarea
loarea „20”. Pe corpul altarului
este amplasat un panou cu textul penalităţilor dispus pe nouă
rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR BILETE CUM ŞI TOŢI
ACEIA CARI VOR FI CONTRIBUIT LA EMITE
EMITEREA UNEI
SUME MAI MARI DE BILETE DE CĂT CELE PREVĂZUTE
PRIN LEGEA DE FACIA
IA SE VOR PEDEPSI COFORM ART.
112 ŞI URMĂTORII DIN CODICILE PENAL. Altarul este
flancat de flori, frunze de lauri, viţă de vie şi fructe. În partea
stângă este imprimat un medalion rotund, alb, cu efigia

1http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/ROM/ROM0003.htm
2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 326.
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50 lei 18774
Dimensiuni: 184 x 126 mm. Hârtie albă. Filigran: „Traian” în
medalionul din dreapta în profil spre stânga, culoare mai
deschisă decât hârtia5.
Avers: Culoare albastru-deschis,
deschis, desen clasic. În centru,
sus, o acvilă în zbor spre dreapta, cu o cruce în cioc și având în
gheare o eșarfă
șarfă cu data emisiunii, 1877 12 JUNIU. Dedesubt se
află textul BILET HYPOTECAR, numărul de control și valoarea
nominală CINCI-DECI
DECI LEI. În centru, sunt imprimate trei
semnături şi funcţiile celor care semnează, MINISTRU DE
FINANCIE şi MEMBRII AI COMITE
COMITETULUI BILETELOR
HYPOTECARE apoi Casier Cal al Tezaurului şi un spaţiu destinat
semnăturii autorizate. În partea de jos este prezentat podul lui
3 Ibidem, p. 324.
4 http://harapinalba.go.ro/filehires/br_01.jpg
http://www.bancnoteleromanesti.go.ro/
5 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 327.
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Traian de la Drobeta. Înn partea stângă, pe un postament cu
inscripţia ROMANIA este prezentată o alegorie, simboli
simbolizând
unirea Daciei (o femeie ce poartă o ramură de palmier) cu Roma
(un soldat roman), sub privirile lui Traian. Într-un
un plan secundar
este imprimat un trofeu al biruinței
ței ce are în partea superioară
efigia zeului Marte și o cunună de lauri. În partea dreaptă este
prezentat un medalion (susținut
ținut de aripile unei acvile) alb,
rotund, cu efigia împăratului Traian în filigran, ce are deasupra
un medalion ornamentat cu valoarea
oarea „50”, iar dedesubt, într
într-un
scut oval, stema ţării înconjurată de drapele, arme şi unelte.
Seria şi numărul sunt de culoare neagră fiind dispuse în
diagonală.
Revers: Culoare albastru-deschis,
deschis, desen clasic. Chenar șpalier
cu viță de vie. În centru, sus, un cartușș cu inscripția ROMANIA
iar în stânga și în dreapta două medalioane cu valoarea „50”. În
centru este imprimat un altar așezat
șezat pe un posta
postament, având
deasupra un vas cu flori şi pe fronton, într-un
un cartu
cartuș oval,
valoarea „50”. Pe corpul altarului este amplasat un panou cu
textul penalităţilor dispus pe nouă rânduri: FALSIFICATORII
ACESTOR BILETE CUM ŞI TOŢI ACEIA CARI VOR FI
CONTRIBUIT LA EMITEREA
REA UNEI SUME MAI MARI DE
BILETE DE CĂT CELE PREVĂZUTE PRIN LEGEA DE
FACIA SE VOR PEDEPSI
DEPSI COFORM ART. 112 ŞI
URMĂTORII DIN CODICILE PENAL. Altarul este flancat de
flori, frunze de lauri, viţă de vie şi fructe. În partea stângă este
imprimat un medalion rotund, alb, cu efigia împăratului Traian în
filigran iar în partea dreaptă două ţărăncii cu sape pe umeri. În
colţurile de jos, în cartușe
șe ornamentale, este prezentată stema ţării
în poziţie oblică spre centru.
În afara chenarului, pe ambele feţe, sunt prezentaţi, în stânga
jos, desenatorii A. BRAMTOT et G. DUVAL fec. iar în dreapta
gravorul P. DUJARDIN sc.
Biletul ipotecar de 50 de lei a fost tipărit în 70.538 de
exemplare cu o valoare totală de 3.526.900 de lei1.

100 lei 18772
Dimensiuni: 160 x 140 mm. Filigran: „Traian” în medalionul
din dreapta în profil spre stânga, culoare mai închisă decât
hârtia și „zeița Roma” în medalionul din stânga în profil spre
dreaptă, culoare mai deschisă decât hârtia3.
Avers: Desen clasic de culoare albastru-deschis,
albastru
roz și maro.
Chenar din fire drepte. Deasupra inscrip
inscripția BILET
HYPOTECAR iar dedesubt:
esubt: data emisiunii, valoarea nominală,
UNA SUTA LEI și numărul de control. În centru o femeie ce
personifică România înconjurată de mai mulți
mul copii ce
reprezintă abundența,
ța, comerțul, cultură și arta. Personajul
central este așezat
șezat pe un postament pe care
car este înscris, central,
ROMANIA. Compoziția
ția centrală este flancată, lateral, de
funcțiile (MINISTRU
MINISTRU DE FINANCIE, MEMBRII AI COMITE
COMITEal
TULUI BILETELOR HYPOTECARE și Casier C al Tezaurului)
și semnăturile autorizate. Deasupra, în stânga și în dreapta, sunt
tipărite două medalioane rotunde ce prezintă valoarea „100” iar
dedesubt câte un cartușș cu inscripția ROMANIA și alte două
medalioane, rotunde, albe ce prezintă în filigran efigia
împăratului Traian și efigia zeiței Roma. Pe diagonală, de
culoare neagră, sunt
unt inscripţionate seria și numărul. În afara
chenarului, în stânga jos, se află numele desenatorilor, A.
BRAMTOT et G. DUVAL fec. iar în dreapta numele gravorului
P. DUJARDIN sc.
Revers: Desen clasic de culoare albastru
albastru-deschis, roz și
maro. Chenar din fire drepte întrerupt în părțile
păr
laterale de
desenele stilizate ce înconjoară medalioanele cu filigran și în
colțuri
țuri de rozete. Central, este amplasat un medalion ce are în
partea superioară o acvilă cruciată cu aripile întinse. Acvila are
în gheare stema
tema României. În centrul medalionului se află textul
penalităților,
ților, pe nouă rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR
BILETE, CUM SI TOTI ACEIA CARI VOR FI CONTRIBUIT
LA EMITEREA UNEI SUME MAI MARE DE BILETE DE
CAT CELE PREVEDUTE PRIN LEGEA DE FACIA SE VOR
PEDEPSI CONFORMU ART.112 SI URMATORII DIN
CODICELE PENAL. În jurul medalionului cu textul

1 Ibidem, p. 324..
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2 http://www.allnumis.ro/bancnota/romania/100-lei-1877
1877-12-iunie-specimen-279
3 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 328.
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penalităților este prezentată o alegorie compusă din doi bărbați,
două femei și un copil ce reprezintă: industria, agricultura și
activitățile casnice. În partea inferioară a medalionului este
scris, circular, cu litere stilizate, ROMANIA. Compoziția
centrală este flancată, sus, în stânga și în dreapta, de valoarea
nominală, UNA SUTA LEI iar jos, de câte un medalion rotund,
alb, înconjurat de ornamente clasice, ce conține în filigran efigia
împăratului Traian, respectiv a zeiței Roma. Sub cele două
medalioane este imprimat câte un cartuș oval în care este
înscrisă valoarea „100”. În afara chenarului, în stânga jos,
numele desenatorilor, A. BRAMTOT et G. DUVAL fec. iar în
dreapta numele gravorului P. DUJARDIN sc.
Biletul ipotecar de 100 lei a fost tipărit în 46.024 de
exemplare în valoare de 4.602.400 de lei1.

500 lei 18772
Dimensiuni: 210 x 140 mm. Hârtie albă. Filigran: „Traian” în
medalionul din dreapta în profil spre stânga, culoare mai
deschisă decât hârtia iar „zeița Roma” în medalionul din stânga
în profil spre dreaptă, culoare mai deschisă decât hârtia3.
Avers: Culoare albastru-deschis, desen clasic. Deasupra un
panou cu inscripția BILET HYPOTECAR și data emisiunii, 12
JUNIU 1977. În stânga și în dreapta panoului sunt amplasate
1 Ibidem, p. 324.
2 http://www.bancnote-monede.ro/5-10-20-50-100-500-lei-12-iunie-1877-1880/
3 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op cit, p. 328.
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două figuri alegorice. În centru sunt imprimate: valoarea nominală
CINCI SUTE LEI, numărul de control, trei semnături şi funcţiile
celor care semnează, MINISTRU DE FINANCIE şi MEMBRII AI
COMITETULUI BILETELOR HYPOTECARE și Casier Cal al
Tezaurului. În stânga și în dreapta acestor înscrisuri câte un
medalion rotund, alb, cu filigran. În partea de jos este imprimată,
într-un scut oval, stema țării iar dedesubt o eșarfă cu inscripția
ROMANIA. În stânga și în dreapta valoarea nominală „500” și câte
o firidă cu figuri alegorice. În partea stângă, deasupra, este figurată
o țărancă în picioare ce ține în mâini ustensile de tors iar dedesubt,
pe un postament pe corpul căruia este înscrisă valoarea „500”, este
așezată o țărancă ce toarce și un copil cu un fluier în mână. În
partea dreaptă, deasupra, sunt prezentate două țăranci în picioare,
una având sub brațul drept un snop de grâu iar cealaltă pe umărul
drept un coș cu fructe şi dedesubt, pe un postament, pe corpul
căruia este înscrisă valoarea „500”, este așezată o țărancă ce ține un
copil în brațe iar în spatele ei un copil, în picioare ce are o sapă pe
umărul stâng. Pe diagonală, de culoare neagră, se află seria și
numărul. În afara chenarului, în stânga jos, numele
desenatorilor, A. BRAMTOT et G. DUVAL fec. iar în dreapta
numele gravorului P. DUJARDIN sc.
Revers: Culoare albastru-deschis, desen clasic. Câmpul
conține, în rânduri ondulate, inscripția LEGEA PEDEPSEȘTE
PE FALSIFICATORI. Ansamblu arhitectonic susținut de două
cariatide, în stânga, Iustitia zeița securității iar în dreapta
Fortuna, zeița abundenței. Pe rama de sus este prezentat un
cartuș cu titulatura statului, ROMANIA. Aceeași ramă este
decorată, în stânga cu un cap de leu, iar în dreapta cu un cap de
taur. În interiorul ansamblului, sus, un panou cu textul
penalităților, pe trei rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR
BILETE, CUM SI TOTI ACEIA CARI VOR FI CONTRIBUIT
LA EMITEREA UNEI SUME MAI MARE DE BILETE DE
CAT CELE PREVEDUTE PRIN LEGEA DE FACIA SE VOR
PEDEPSI CONFORMU ART.112 SI URMATORII DIN
CODICELE PENAL. Dedesubt, pe un piedestal pe care este
figurat un caduceu, bustul alegoric al Romei. În stânga și în
dreapta bustului câte un medalion rotund, alb, cu filigran. Sub
ansamblul arhitectonic pe un podium, despărțit în două de
piedestalul bustului alegoric, două reprezentări ale latinității,
Lupoaica cu Romulus și Remus și în colțuri, sub cele două
cariatide, în două cartușe, valoarea „500”. În afara chenarului, în
stânga jos, numele desenatorilor, A. BRAMTOT et G. DUVAL
fec. iar în dreapta numele gravorului P. DUJARDIN sc.
Biletul ipotecar de 500 lei a fost tipărit în 13.505 de
exemplare în valoare de 6.752.500 de lei4.
Biletele ipotecare nu au fost folosite la finanţarea războiului
de independentă, deoarece trecerea armatelor ruse pe teritoriul
României (conform convenţiei din aprilie 1877, Rusia îşi plătea
4 Ibidem, p. 324.
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cheltuielile de aprovizionare) determină o înviorare a economiei şi
o sporire a veniturilor statului care încasează într-o proporţie mai
mare impozitele sau obţine venituri mai mari din unele servicii
publice (poştă, telegraf, taxe vamale, căi ferate, monopolul sării
ş.a.) . Această situație determină apariția unui excedent bugetar. În
aceste condiţii biletele vor fi puse în circulaţie după data de 10 mai
1878, până în octombrie 1879, iar resursele rezultate vor fi folosite
la acoperirea altor nevoi ale statului: construirea liniei ferate
Buzău–Marăşeşti (9.000.000 lei), achiziţionare de armament
(2.586.081 lei) sau acoperirea cheltuielilor curente în anii 1879
şi 1880 (14.673.919 lei)1 .
Deşi au avut caracteristicile banilor de hârtie, biletele
ipotecare nu s-au depreciat şi nici nu au creat fluctuaţii de curs
deoarece: valoarea emisiunii anunţate a fost respectată, au fost
utilizate în alte scopuri decât finanţarea războiului, o parte din ele
au înlocuit circulaţia monedelor de aur ce au fost tezaurizate şi a
rublelor retrase, cupiurile de valori mici au circulat împreună cu
moneda de cinci lei de argint astfel că au suplinit nevoia de noi
semne monetare, unii deţinători le-au tezaurizat, considerândule titluri de împrumut, iar alţii au fost atraşi de prima de 10%
oferită astfel că valoarea biletelor care au circulat era relativ
mică, deşi valoarea totală a emisiunii era relativ mare, timpul
cât au fost în circulaţie a fost relativ scurt2.
Retragerea biletelor ipotecare a fost prevăzută în articolul
VIII al legii din 12/27 iunie 1877. Conform acestui articolul,
vânzarea moşiilor statului ipotecate în acest scop trebuia să
înceapă în 1879 iar ultimul termen de retragere din circulaţie
trebuia să fie 1883, la şase ani de la promulgarea legii însă la
presiunile marilor proprietari, care nu doreau scăderea preţurilor
pământului, articolul VIII este modificat, în martie 1880, astfel
că vânzarea se amână, iar perioada de retragere se prelungeşte la
opt ani, justificându-se această măsură prin faptul că biletele au
fost puse în circulaţie mai târziu decât termenul prevăzut3.
Soluţionarea concretă a acestei probleme a fost stabilită
prin legea de înfiinţare a Băncii Naţionale a României din 17/29
aprilie 1880. În articolul XXX din dispoziţiile tranzitorii se
preciza că „Banca va fi obligată ca, în termen de 4 ani cel mult,
să retragă din circulaţiune biletele ipotecare emise în virtutea
legii din 12 Iunie 1877, înlocuindu-le cu bilete de banca emise
peste limitele fixate de articolul XII. Biletele ipotecare, astfel
retrase, se vor păstra în casele băncii şi vor fi schimbate al pari
şi fără primă în monedă, la casele Statului, proporţional cu
vânzarea proprietăţilor domeniale, care formează garanţia lor”4.
Prin acest articol Banca Națională a României se substituia
1http://numismatica.finantare.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Ite
mid=112
2 Ibidem.
3 Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 233.
4 Legea pentru înfiinţarea unei bănci de scompt şi circulaţiune în Monitorul Oficial nr.90
din 17/29 aprilie 1880, p.2792.
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creditorilor statului, preluând o creanţă ipotecară cu scadenţă
îndepărtată, practic acorda un credit ipotecar, fapt ce încălca
prevederile articolului X din aceeaşi lege.
Deoarece tipărirea noilor bancnote nu se putea realiza
într-un timp foarte scurt, iar emisiunile anterioare nu acopereau
necesarul de bani de pe piaţă, la propunerea lui Eugeniu Carada,
director în cadrul Băncii Naţionale a României, s-a hotărât
punerea în circulaţie a biletelor ipotecare, pe care să se aplice un
supratipar.
La 9 septembrie 1880 guvernatorul Băncii Naţionale a
României, Ion I. Câmpineanu a cerut Consiliului general să
aprobe preluarea biletelor ipotecare din rezerva Ministerul de
Finanţe, 283.492 bilete, cu valorile nominale de 20, 50, 100 şi
500 lei şi punerea lor în circulaţie, după aplicarea pe fiecare
bilet a însemnelor Băncii Naţionale a României şi a
semnăturilor autorizate. Biletele ipotecare, în valoare de
13.512.240 de lei, au fost predate de Ministerul de Finanțe către
Banca Naţională a României la 26 septembrie 1880 iar la 10
octombrie 1880, Comitetul biletelor ipotecare este de acord cu
transformarea lor în bilete de bancă5.
Operațiunea de aplicare a supratiparului era complicată
deoarece Banca Naţională a României nu avea nici specialiștii și
nici utilaje necesare pentru această activitate. Clişeele tip necesare pentru aplicarea supratiparului au fost realizate cu un
xilograf, câte unul pentru fiecare categorie de bilete, iar tipărirea
s-a făcut prin presare cu mâna, deoarece s-a urmărit ca
însemnele Băncii Naţionale a României să acopere în întregime
vechile înscrisuri 6.
Pe avers, frontal, în arc de cerc inscripţia BILET
HYPOTECAR şi data emisiunii 12 Juniu 1877 sunt acoperite cu
un text, de culoare neagră, pe patru rânduri: BANCA
NAŢIONALA/ A/ ROMANIEI/ 9 SEPTEMBRE 1880. În
centru, cele trei semnături şi funcţiile celor care semnează,
MINISTRU DE FINANCIE şi MEMBRII AI COMITETULUI
BILETELOR HYPOTECARE, sunt anulate de supratiparul
aplicat ce cuprinde funcţiile şi semnăturile reprezentanţilor
Băncii Naționale a României, GUVERNATOR/ CASIERUL
BĂNCEI / CENSORUL DELEGAT. Semnăturile autorizate
aparțin guvernatorului I. I. Câmpineanu, casierului D. Bilcescu
şi cenzorului S. Ioanide.
Pe avers, frontal, în arc de cerc inscripţia BILET
HYPOTECAR şi data emisiunii 12 Juniu 1877 sunt acoperite cu
un text, de culoare galbenă, pe două rânduri: BANCA
NAŢIONALA A ROMANIEI/ 9 SEPTEMBRE 1880. În centru,
cele trei semnături şi funcţiile celor care semnează, MINISTRU
5 S. Rosentuler, S. Martin, R. Cârjan, Prima emisiune de bancnote a Băncii Naţionale a
României, Imprimăria Băncii Naţionale a României, Bucureşti, 2006, p. 25.
6 http://www.ciupercutz.ro/numismatica/bilete-hypotecare-1877-1880
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DE FINANCIE şi MEMBRII AI COMITETULUI
BILETELOR HYPOTECARE,
CARE, sunt anulate de supratiparul
aplicat ce cuprinde funcţiile şi semnăturile reprezentanţilor
Băncii Naționale a României, GUVERNATOR/
TOR/ CASIERUL
1
BĂNCEI / CENSORUL DELEGAT . Semnăturile
turile autorizate

echivalentul în bilete ipotecare anulate)3.

aparțin
țin guvernatorului I. I. Câmpineanu, casierului D. Bilcescu
şi cenzorului S. Ioanide.

100 lei 1877 cu supratipar4

20 lei 1877 cu supratipar2
Biletele au fost puse în circulaţie la 28 noiembrie /10
decembrie 1880 şi au circulat până în decembrie 1888, când
statul le răscumpără de la Banca Naţională a României.
În 1882, Banca Naţională a României retrage din cir
circulaţie
bilete ipotecare în valoare
re de 24.339.000 lei (în 1885 se mai
aflau în circulaţie bilete cu o valoare totala de doar 378.315 lei),
însă statul nu poate să le răscumpere, deoarece nu vânduseră
moşiile ipotecate. În aceste condiţii în 1885, anul când trebuiau
retrase toate biletele, se încheie o convenţie
venţie între Ministerul de
Finanţe şi Banca Naţională a României
mâniei prin care termenul de
răscumpărare a fost prelungit de la 12 iunie 1885 până la 30
iunie 1912, statul urmând să vândă în fiecare an moşii în
valoare de cel puțin 1.000.000 lei (aceste sume urmau a fi
cedate băncii de emisiune care trebuia să trimită guvernului
1 http://transylvanian-numismatics.com/portal/modules/AMS/
numismatics.com/portal/modules/AMS/ article.php?storyid=33
2 S. Rosentuler, S. Martin, R. Cârjan, op.cit., p. 22.
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Guvernul conservator nu este de acord cu această măsură
şi prezintă un proiect de lege, adoptat în decembrie 1888, prin
care emisiunea biletelor ipotecare urma să fie lichidată nu prin
vânzarea domeniilor statului ci printr
printr-un împrumut de
25.898.347 lei reprezentând suma vărsată băn
băncii pentru plata
biletelor
letelor aflate în depozit (25.741.300) şi pentru cele aflate încă
în circulaţie(împrumutul va fi lansat de statul român în anul
1889 şi va fi în valoare de 32.500.000 lei)5.
Biletele ipotecare
care cu supratipar au fost primele bancnote
care poartă însemnelee Băncii Naţionale a României. Primele
bancnote ale Băncii Naţionale a României au fost emise cu data
de 19 ianuarie 1881, au valoarea nominală de 20 lei6 şi au fost
tipărite în atelierele
rele băncii din Bucureşti folosindu-se
folosindu
clişee şi
hârtie cu filigran de la Banca Franţei. Cu data de 28 februarie
1881 au fost tipărite,
rite, în aceleaşi condiţii, bancnotele de 100 şi
1.000 lei. Desenul
senul acestor bancnote a fost realizat de Georges

3 S. Rosentuler, S. Martin, R. Cârjan, op.cit., p. 27.
4 Ibidem , p.23.
5 Costin C. Kiriţescu, op.cit., p.336.
6 Ioan Dogaru, Catalogull monedelor şi bancnotelor româneşti
româ
emise în perioada 18531977, Bucureşti, 1978, p. 34.
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Duval, iar gravura clişeelor din cupru de Pierre Dujardin1.
Emisiunea
nea biletelor ipotecare a fost un succes deoarece
biletele au contribuit la rezolvarea unor probleme financiare ale
statul român (evitându-se contractarea unor împrumuturi
prumuturi externe
care de cele mai multe ori se dovedeau a fi oneroase) şi pentru că
nu au determinat devalorizarea monedei
nedei naţionale cum se întâmpla,
de regulă, după tipărirea unor astfel de însemne monetare.

utilizarea unui număr restrâns de monede, printre ele aflându-se
aflându
una austriacă, numită zwanziger. La noi era cunoscută drept
sfanţul de argint, sau mai simplu, doar şfanţ.

Leul împlineşte 180 de ani. De unde vine
denumirea de “leu”
Putem vedea astfel de unde se trage celebra expresie “nu am
nici un şfanţ”. O altă monedă era paraua otomană. Expresia de
rigoare ”nu face două parale” vine de la faptul că moneda avea
o valoare redusă și era confecționată din material prost, astfel că
o folosire intensă o tocea și monezile chiar se lipeau unele de
altele.

Istoria leului românesc începe cu secolul al XVII
XVII-lea când în
Principatele dunărene se foloseau ca monedă taleri olandezi,
löwenthaler, care aveau gravat pe ei un leu rampant, locuitorii
denumindu-ll generic “leu”. Această monedă a fost folosită în
Țările Române până în a doua jumătate a secolului XVIII şi
chiar după ce talerul fusese scos din uz, el încă reprezenta o
unitate de calcul imaginară sub numele de “leu”, la care se
raportau toate preţurile în anii ce au urmat.
Mai este de menţionat că moneda naţională a vecinilor noştri de
peste Dunăre este leva care în traducere
aducere înseamnă tot “leu”,
trădând aceeaşi origine ca cea a leului românesc. De la
löwenthaler, pronunțat daler, vine și denumirea monedei SUA,
dolar. Din cauza lipsei unor legi monetare bine definite la noi au
început să fie folosite câteva zeci de tipuri de valută străină.
Prin Regulamentele Organice din 1831 şi 1832 ss-a hotărât

1 http://www.bnr.ro/Inceputurile--1053.aspx
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Leul devine oficial monedă a românilor pe 16 septembrie 1835
când domnul Țării Românești, Alexandru Ghica, instituie ca
monedă a țării, leul, unitate teoretică de cont, echivalentul a 60
de parale. Tranzactiile, taxele, impozitele se calculau în lei, dar
se plăteau în monedă străină. În Moldova, domn
domnitorul Mihail
Sturdza, ar fi dorit în 1835 să bată monedă, dar Imperiul
Otoman, nu ar fi acceptat ca un stat vasal să aibă propria
monedă, deoarece ar fi fost un semn al independenţei. După
unirea Principatelor şi Cuza a tatonat ideea unei monede
naţionale,, care urma să se numească român sau romanat, dar din
nou Înalta Poartă s-a opus.
Încă din 1859, Alexandru Ioan Cuza l-a
l însărcinat pe consulul
francez la Iaşi, Victor Place, să negocieze baterea unor monede
româneşti la monetăria din Paris. Acestea urmau să se numească
„români”. Un român ar fi cântărit 5 grame de argint şi ar fi fost
împărţit în 100 de „sutimi”, ca monedă divizionară. Ion Heliade
Rădulescu a propus numele de „romanat”, după modelul
bizantin. Proiectul nu a putut fi realizat.
La 1860, s-a bătut totuşi o monedă de bronz de 5 parale, dar
aceasta nu a circulat. În 1864, după ce Cuza a impus regimul
său autoritar, chestiunea a fost reluată şi s-au
s
bătut câteva
monede de probă.
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Este vorba de piesele de „5 sutimi”, care aveau pe avers efigia
e
domnului şi inscripţia „Alecsandru Ioan I”. Ele nu au fost puse
în circulaţie niciodată. O astfel de monedă poate fi văzută la
Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti.

DESPRE MORALĂ,
ÎNȚELEPCIUNE
ȚELEPCIUNE ȘI BIBLIE
Ec. Aurel CORDAȘ - Iaşi

Prima Constituţie a ţării, cea din 1866, ignora complet problema
suzeranităţii
eranităţii Imperiului Otoman asupra Principatelor, dovedind
încă de atunci dorinţa statului român de a îşi căpăta
independența. O primă bătălie s-aa dat prin intermediul politicii
monetare. La 22 aprilie 1867 este stabilită moneda naţională
leul, o monedă bimetalică
imetalică cu etalonul la 5 grame de argint sau
0,3226 grame de aur şi având 100 de diviziuni, numite bani. Un
leu echivala cu un franc francez. Monedele de 5, 10 şi 20 de lei
erau din aur, iar cele de 1 şi 2 lei, precum şi cele de 50 de bani
erau din argint.
t. Până la înfiinţarea Monetăriei statului (1870),
primele monede au fost bătute la Birmingham.
Minsitrul de finanțe,
țe, Ion C. Brătianu, a început tratativele cu
Poarta pentru ca aceasta să admită punerea efigiei domnitorului
Carol I pe monedele de aur și argint
gint ce urmau a fi emise.
Tratativele nu au dat roade, dar guvernul român a comandat
monedele de aur de 20 de lei (”pol”), fără a ține seama de
pretențiile
țiile Imperiului Otoman. Aceste monede au fost puse în
circulație
ție în 1868, având efigia domnitorului și inscripția
in
”Carol
I domnitorul românilor”. Tirajul a fost de doar 200 de piese.
Dintre acestea, câteva zeci au fost zidite la temelia castelului
Peleş, iar altele au fost dăruite parlamentarilor, miniştrilor, unor
diplomaţi străini, guvernului turc, familiei Hohenzollern de la
Sigmaringen şi unor capete încoronate din Europa. Imediat
după emitere, a urmat protestul Porții,
ții, precum și al AustroAustro
Ungariei, care considera titulatura domnului român periculoasă
pentru siguranța Austro-Ungariei
Ungariei care stăpânea Transilv
Transilvania și
Bucovina. Sub presiunea celor două Mari Puteri, monedele au
fost retrase în 1870, când au fost bătute 5000 de monede din aur
și 400.000 de argint, fără a cuprinde însă ”semnul” menit să
evidențieze
țieze suzeranitatea sultanului. Începând cu 1872 s-au
s
bătut monede de 50 de bani, 1 leu și 2 lei fără ca Poarta să mai
protesteze.
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Termenul de morală reprezintă „totalitatea
convingerilor, deprinderilor, sentimentelor reflectate în
principii, norme care reglementează comportamentul și
raporturile dintre indivizi, precum și dintre acestea și
colectivitate, în funcție
ție de categoriile bine și rău, dreptate și
nedreptate, întemeiate pe conștiință
știință și opinie publică”.
(***-1969).
ai pe scurt și fără dicționare filozofice, morala este
un ansamblu de judecăți
ți ce privesc binele și răul,
destinate să conducă comportamentul oamenilor.
Funcția
ția valorilor morale este aceea de a orienta acțiunea umană.
Așadar, caracteristică, însușirea principală
cipală a unui scop moral
este acela de a fi bun. Binele devine astfel, un instrument
principal de evaluare, în virtutea căreia se iau decizii de către
oameni. Deci, puterea morală este pusă în valoare de necesitatea
conviețuirii
țuirii sociale. Aceasta arată gradul
grad în care membrii unei
colectivități
ți sunt capabili să trăiască împreună fără a face rău
unul altuia și naturii înconjurătoare (C.L. Bihan-1999).
Bihan
Standardul de bunătate este Dumnezeu. Numai El este
bun (Marcu10,18) și voia Lui exprimă tot ce este „bun plăc
plăcut și
desăvârșit” (Romani 12,2).
Învățătura
țătura morală este comunicată la modul imperativ
și nu ca un enunț.
ț. A se vedea Prov. 5,1 șiș. a.
Deoarece Dumnezeu reprezintă esența
esen
binelui în
propria Sa persoană, idealul suprem al omului moral, potrivit
Bibliei, este căutarea lui Dumnezeu și imitarea Lui în gândurile
noastre pentru că ele vor fi cuvinte.. Cuvintele noastre vor fi
fapte. Faptele noastre vor fi obiceiuri.
obiceiuri Obiceiurile noastre sunt
caracterul nostru. Caracterul nostru devine destinul nostru.
Religia și morală sunt inseparabile, precum clădirea de
fundație. Învățătura
țătura morală este vie și prezintă încredere datorită
fundamentului religios. Astfel Decalogul (cele Zece Porunci)
stă la baza unei morale ale cărei dimensiuni sociale sunt
impresionante, deoarece în el sunt prezente suma normelor
de conviețuire,
țuire, de comportare a oamenilor unii față de alții
și față de colectivitate. Aceste precepte din Decalog cer
poporului evreu să condamne omorul, furtul, adulterul,
idolatria, mărturia falsă, râvnirea la bunurile altuia.
Decalogul a devenit o lege morală cu valabilitate universală.
El poate fi citit pe fațada
țada ONU fiind considerat un fel de
constituție a lumii.
I.2. Din dicționarul limbii
imbii române aflăm că
„înțelepciunea
țelepciunea este capacitatea superioară de înțelegere și de
judecare a lucrurilor. Cumpătare, prudența,
pruden
moderația
determinată de experiență, sau de spirit de prevedere”
(-1983).
Înțelepciunea
țelepciunea este capacitatea de a utiliza în mod
corect cunoștințele „este cel dintâi lucru spre lauda lui
Dumnezeu”. Înțelepciunea
țelepciunea și cunoașterea sunt elemente de
bază pentru obținerea
ținerea unei capacități de gândire care ne va

M
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apăra în viață.
ță. Rezultă că înțelepciunea este în ultimă instanță
viața.

Domnului Iisus Hristos. Noul Legământ îl completează pe cel
deja existent, dându-ii dimensiuni globale.
În esență,
ță, atât Vechiul cât și Noul Testament sunt
reflectarea unui legământ/contract biblic, prezent în două
ipostaze, în evoluția lor de la exclusivismul iudaic la
cuprinderea aproape a întregii lumi, în acțiunea generală de
răscumpărare și salvare a omului din păcatul primar.
II. VECHIUL TESTAMENT
„Evreii au geniu religios. Ei au creat două religii,
iudaică și creștină.
nă. Mai glorioase nu văd alte religii în lume…
Sunt o rasă superioară, sunt părinții
ții religiei noastre. Pentru ei
cultura înseamnă religie. Restul este artă și știință. Cultura
înseamnă la ei spirit și numai ei au lăsat cultură pe unde au stat,
evreii. Cultura Europei e iudaică și civilizația multiformă,
iudeo-germano-latino-slavă.. Petre Țuțea

Scrierile sfinte ale iudaismului și creștinismului care
cuprind învățături
țături referitoare la toate împrejurările vieții omului
și a relațiilor sale cu divinitatea poartă denumirea de Biblie
(Carte).Biblia
).Biblia a fost scrisă în decurs de 1500 de ani, începând
cu prima carte Facerea/Geneza (aprox.
aprox. 1400 î.Hr.) și
terminând cu Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul (c. 100
d.Hr.), sub inspirație divină.
literar
de o
3. Biblia este un monument literar-religios
incontestabilă valoare morală și dogmatică în viața
comunităților creștine de-aa lungul întregii istorii, având un rol
hotărâtor în formarea culturilor și limbilor europene, continuă
să dețină
țină un prim loc în cultura religioasă a timpului.
Biblia se compune din două părți,
ți, fiecare numită
testament, traducerea unui termen grecc care înseamnă
legământ. Înn timpurile biblice, un legământ era un contract, sau
un acord oficial. Prin mai multe legăminte, ce aveau valoare de
jurământ Dumnezeu încheie un „contract”, înțelegere
în
cu
Avraam, căreia îi promite că-l va binecuvânta și că îi vva dărui
mulți descendenți. După cea eliberat poporul lui Israel din robia
egipteană, Dumnezeu i-aa dat prin Moise Legea vieții,
făgăduindu-i că dacă o va respecta și-ii va rămâne credincios, îl
va așeza într-un
un pământ binecuvântat, roditor și întins, unde
curge lapte și miere: țara sau Pământul Făgăduinței, Canaanul,
unde va putea trăi în veci. Miezul legii îl găsim în cele zece
porunci (Exod. 20,3; Deut. 5,7), care exprimă sintetic sfin
sfințenia
vieții,
ții, a căsătoriei și familiei,a proprietății, și adevărului.
(R.Ciobanu-1993; J.D. Duglas-2008)
Așadar, Legământul (Testamentul) face ca
Dumnezeu să intervină necontenit în viața
ța aleșilor săi: îi
călăuzește
ște când pleacă la drum, îi apără în caz de primejdii,
sancționează
ționează răul și răsplătește binele, comunică direct cu ei
prin teofanii(arătare a lui Dumnezeu)și
și vise. La rândul său,
omul se obligă să asculte poruncile Domnului (V. Pal-1997;
-1994).
Vechiul Testament este un nume dat de către cre
creștini
scrierilor sfinte ale evreilor în care se poveste
povestește despre
legământul făcut de Dumnezeu
zeu cu poporul evreu şi faptele
religioase ale acestui popor.
Noul Testament sau Noul Legământ cuprinde
scrierile inspirate de Duhul Sfânt, ale apostolilor și ucenicilor
lui Hristos având ca temă Vestea cea bună, Nașterea,
Na
Viața,
Învățătura, Persoana, Faptele,
ele, Calvarul, Moartea și Învierea
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Numit și Biblia ebraică, cuprinde evenimentele din
istoria omenirii, de la Adam (crearea lumii), până la venire pe
lume a Domnului Iisus Hristos. Se vorbe
vorbește și despre ajutorul
oferit de Dumnezeu evreilor, ca popor ales.
Prima, și cea mai importantă parte a Vechiului
Testament pe care evreii o numesc Torá(lectură,
Torá
studiu, lege),
iar grecii îi spun Pentateuh (cinci cărți,
ți, cinci suluri, cinci teci),
conține cele cinci cărți
ți atribuite lui Moise. În afara povestirilor,
Pentateuhul –Cărțile Legii sau Legea lui Moise conține suma
obligațiilor,
țiilor, dispozițiilor, prevederilor rituale și juridice, mai pe
scurt, o culegere de legi evreiești.
ști. Caracteristica principală a
acestor legi este teocrația (formă de guvernământ în care
autoritatea emană de la divinitate și se realizează prin
intermediul preoților).Cele
ților).Cele cinci cărți ale lui Moise sunt:
Facerea (Geneza), Ieșirea
șirea (Exodul), Leviticul, Numeri
(Numerele) și Deuteronomul (A doua lege).
lege
II.1. GENEZA (FACEREA)

Despărțea pământului de ape – frescă de Michelangelo Buonarroti, Capela
Sixtină, Vatican, 1511 [i] „Și
Și a zis Dumnezeu: «Să fie o tărie prin mijlocul
apelor și să despartă ape de ape!» Și a fost așa.” (Facerea/Geneza 1,6)

Geneza este o carte istorică. Ea cuprinde evenimentele
din protoistoria omenirii de la creația
ția lumii de către Dumnezeu,
până la moartea lui Iosif. Cartea se împarte în două mari păr
părți:
protoistoria omenirii și istoria patriarhilor.
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a. Protoistoria omenirii (creația
ția cerurilor și a
pământului, căderea în păcat,potopul, criza de la Babel
Babel, numit
mai târziu Babilon). Forța de creație este cuvântul divin
divin, șase
zile fiind suficiente pentru separarea cerurilor de pământ, acesta
de ape,pentru a crea lumina, stelele, soarele și luna, „luminători
ai pământului”, vegetația
ția și animalele. Ultima creație a fost
omul, din „țărâna pământului”;Dumnezeu „i-aa suflat în nări
suflare de viață și omul s-aa făcut un suflet viu”. Acest om se
numește Adam (în lb. gr., pământ) iar perechea, creată din
coasta lui, Eva (în lb.gr., viață).

căsătore
cu Rebeca,
Canaan. Sara naște pe Isaac care se căsătorește
aceștia au fii pe Iacov și Isau.
Iacov, căruia Dumnezeu i-aa schimbat numele în Israel,
(„Cel ce s‑a luptat cu Dumnezeu”), nepotul lui Avram,a avut
doisprezece fii care au devenit strămo
strămoșii semințiilor stabilite în
Canaan și au format noul popor, Israel.
Cartea Genezei se încheie cu familia lui Israel (urmașii
lui
ui Avraam)care se refugiază în Egipt într-o
într perioadă de mare
foamete. Acolo sunt bine primiți,
ți, dar treptat, ajung în stare de
robie. Iosif, unul din fii lui Iacov, ajunge sclav în Egipt și din
sclav a devenit sfetnic al faraonului, punând bazele unui sistem
siste
fiscal eficient (vezi și zeciuiala). Aceasta ss-a petrecut probabil
în secolul XVIII î.Hr. Înainte de a muri, Iosif a profe
profețit că
Dumnezeu urma să scoată într-oo bună zi pe evrei din Egipt.
Geneza, prima carte a Bibliei, ne furnizează lec
lecții
despre căsătorie,
ie, custodia persoanelor și a proprietății, modul de
a transfera bunuri, precum și legi care reglementează moștenirea
cuiva, se stabilește
ște dreptul primului născut. Ne mai sunt
furnizate lecții
ții de inteligență, credință, fidelitate, ascultare,
respect, bunele maniere și curaj.(
-1994).



Crearea lui Adam – frescă de Michelangelo Buonarroti, Capela Sixtină[
Sixtină[ii]
„Și
Și a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul și după asemănarea
Noastră, ca să stăpâneasca peștii mării, pasările cerului,
lui, animalele domestice,
toate vietățile
țile ce se târăsc pe pământ și tot pământul!” (Facerea/Geneza 1, 26)

Primii oameni trăiau în Eden(grădina raiului),
localizată între fluviile Tigru și Eufrat, în Mesopotamia (o parte
din Irakul de astăzi), unde au făcut primulpăcat
(neascultarea).Dumnezeu le-aa dat lui Adam și Evei două
porunci. Mai întâi, le-aa spus să cultive pământul, să se
îngrijească de locuința
ța lor pământească, și în cele din urmă să o
populeze cu descendențiilor. Apoi, le-aa spus că puteau să
mănânce din toți
ți pomii acelei grădini întinse, cu excepția
„pomului cunoașterii binelui și răului”(Geneza 2,17), cu alte
cuvinte, pomul rațiunii și al îndoielii. (E. Cozma--2000).
Păcatul și moartea intră în lume. Dumnezeu ii-a alungat
pe Adam și Eva din Paradis.
is. Eva a rămas însărcinată și l-a
născut pe Cain, primul copil, care îl va ucide pe fratelui său
Abel. Adam și Eva au avut și alți fii și fiice, printre care Set,
care devine tatăl lui Enoh, cu strănepotul Noe.
Oameni și îngeri răi ruinează pământul, Dumn
Dumnezeu
aduce Potopul. Numai Noe este salvat. Noe a avut trei copii,
Sem, Ham și Yafet, care vor deveni părinții
ții unor popoare:
semiții, africanii, indoeuropenii.
b. Istoria patriarhilor, istoria părin
părinților poporului
evreu,este istoria lui Avraam , a fiului său Isac, a nepotului
Iacov și a strănepotului Iosif. Istoria evreilor ca popor începe cu
acceptarea de către Abraham (Avram) a credinței
ței lui Dumnezeu.
În schimb, evreilor li s-a oferit Canaanul (Țara
Țara Făgăduinței).
Canaanul era o regiune a vechii Palestine, o fâșie
fâ
fertilă de-a
lungul coastei mediteraneene.
Au trecut 350 de ani de la Potopul din zilele lui Noe.
Avram, primul dintre patriarhii lui Israel,a primit chemarea lui
Dumnezeu de a-și
și părăsi casa din orașul caldeean Ur (cetate
veche din sudul Mesopotamiei,
ei, astăzi localitatea Tell Muqayar,
pe malul drept al Eufratului. În Ur s-aa găsit primul cod de legi
din lume, cunoscut sub numele de Ur-Nammu,
Nammu, c. 2050 î.Hr.)
șide a pleca în căutarea unui alt loc. Acesta va fi Israel, tărâmul
făgăduinței.
ței. Avram a ascultat fără ezitare. A pornit într
într-o lungă
călătorie împreună cu soția să Sară și nepotul Lot și a ajuns în
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II. 2. IEȘIREA (EXODUL)
Cartea Exodului (12,40)
12,40) afirmă că evreii au trăit în
Egipt 430 de ani, lângă delta Nilului și au construit orașul lui
Ramses. Tema cărții
ții este eliberarea din robia egipteană, ca o
suplinire a promisiunii făcute în Geneză (15, 13-14).
13
Apare în istorie Moise, mare legislator, profet,
conducător al triburilor de evrei, care ascultă sfatul lui
Dumnezeu pentru a-ll determina pe faraon (nu se specifică
numele) să-ii lase pe evrei să plece din Egipt spr
spre a se întoarce în
țara promisă lui Avram, Țara Canaanului.
Înafara călăuzirii poporului evreu către Țara
Făgăduinței,o
ței,o altă misiune încredințată lui Moise de Dumnezeu,
a fost unificarea și organizarea evreilor pentru a forma poporul
ales. Constituirea poporului
orului lui Iahve se face pe baze
teocratice,Dumnezeu însuși
și fiind conducătorul.
De atunci încoace, poporul lui Israel privește
prive miracolul
eliberării din Egipt,traversarea
traversarea Mării Roșii,
Ro
cum i-a hrănit
Dumnezeu cu mană cerească și le-aa dat apă din stâncă (Exod.
(Exod
14), ca pe cea mai clară dovadă a faptului că el este poporul ales
a lui Dumnezeu. Acesta îl va ocroti în permanență.
permanen
Moise conduce poporul evreu spre Canaan, pe traseul
mergând din Valea Nilului spre Peninsula Sinai. Cel mai
important eveniment al acestei
ei perioade a avut loc la Muntele
Sinai, în sudul peninsulei Sinai,unde Dumnezeu i S-a
S arătat lui
Moise după ieșirea
șirea din robia egipteană, dându
dându-i Legea după
care să-și călăuzească neamul.
ției de pe Muntele Sinai/Horeb reflectă
Relatarea revelației
legătura, legământul
gământul dintre Dumnezeu și executarea poruncilor
de către poporul evreu, prin care poporul lui Israel s-a
s obligat să
se închine numai lui Iahve/Iehova și nici unui alt Dumnezeu.
Peninsula Sinai este o zonă deșertică
de
între Africa și
Asia, delimitatăla vest de golfulSuez și la est de golfulAquaba.
A fost teritoriul de transmigrare a vechilor evrei spre și dinspre
Egipt
Tradiția
ția spune că Moiseprimește de la Dumnezeu
aproximativ 600 de legi. Dintre acesteaTablele
acestea
Legii sau
Decalogul (Cele Zece Porunci) sunt cele
ce mai cunoscute, fiind o
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formă sintetizată a acestora.Legileconstituie călăuză, cale de
urmat, învățăturile
țăturile pentru viitor al poporului lui Israel. În
esență, sunt primele legi date în pustiu (Exodul 20, 1-17).
1
Specialiștii
știi afirmă că nu este exclus ca Moise (Moses),
în tinerețea
țea sa trăită în Egipt, să fi cunoscut reforma religioasă a
lui Amenhotep/Akhenaton/Amenofisal IV-lea
lea (c.1375-c.1350
(c.1375
î.Hr.), care a încercat să impună monoteismul prin cultul unic al
Soarelui, al zeului Aton (V.Pal-1997;
1997; H.C. Matei-1990).
Matei
Morala perioadei Exodului este înaltă, bine conturată și
reglementată de Decalog, precum și de celelalte norme din
Cartea Legământului.Astfel, Dumnezeu cere poporului evreu să
se poarte cu milă și dreptate față de străini.
ță de toți cei neajutorați,
Bunătatea trebuie arătată față
săraci, orfani, văduve, căci aceștia
știa se află permanent în atenția
lui Dumnezeu.
„Să nu judeci strâmb pe străini. Fere
Ferește-te de fapte
nedrepte; pe cel nevinovatși
și pe cel drept să nu
nu-l ucizi; celui
nedrept să nu-ii dai dreptate de dragul unor daruri.”(Exod. 23,
6-9)
Invidia și lăcomia sunt interzise de Sfânta Scriptură.
În ce privește
ște morala familiei, este ocrotită prin lege
fidelitatea conjugală, iar copii sunt educați
ți în spiritul ascultării
ascul
și respectului față de părinți.
„Să nu te desfrânezi.” (Exod. 20,14)

„Cel ce va vorbi de rău pe tatăl și pe mama sa să fie
dat morții.” (Exod. 21,15)
Morala evreilor este net superioară față
ță de alte religii
ale antichității.
„Dacă va lovi cineva ochiul robului său sau ochiul
slujnicei sale și aceea vor orbi, liberi să-ii lase pentru ochiul
lor. Iar dacă va rupe dintele robului său sau a roabei sale,
pentru dintele lor să-ii lase liberi… Iar dacă taurul va împunge
rob sau roabă, stăpânului lor i se vor
or plăti 30 de sicli de argint,
iar taurul va fi ucis cu pietre.”(Exod. 21, 26-32)
Camăta este interzisă între evrei, iar haina luată zălog
de la sărac, trebuie restituită până la asfințit.
„Dacă-l împrumuți
ți cu bani pe fratele sărac de lângă
tine, nu-l zori și nu-ii pune camătă. Dacă aproapelui tău îi vei
lua ca zălog haina, să i-oo dai înapoi înainte de asfin
asfințitul
soarelui, căci ea e învelitoarea lui, e singurul vestmânt cu care
să-și
și acopere goliciunea; în ce va dormi el? Așadar, dacă el va
striga către Mine, Eu îl voi auzi, că milostiv sunt Eu.”(Exod. 22
, 25-27)
Furtul este pedepsit cu asprime.
„Dacă va fura cineva un vițel
țel sau o oaie și le va
înjunghia sau le va vinde, cinci viței
ței va plăti pentru un vițel și
patru oi pentru o oaie.”(Exod. 22,1)
Caracterul de morală al dreptății
ții este subliniat de
Legea Talionului.
„Iar de va fi vătămat … atunci să se plătească via
viață
pentru viață,
ță, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru
mână, vânătaie pentru vânătaie.”(Exod. 21,23-24)
24)
k. Se instituie, de asemenea,
a, Sabatul (Shabatah) ca zi
de odihnă, de care se bucură și sclavii și chiar vitele.
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„Adu-ți
ți aminte de ziua odihnei, ca să o sfințești. Șase
zile să lucrezi; în ele fă-ți
ți toate treburile, dar ziua a șaptea este
odihna Domnului, Dumnezeului tău; în ea să nu faci nici o
muncă, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici boul
tău, nici străinul ce poposește
ște la tine.”(Exod. 20,10)
Legea sabatului este aplicată prin extensie, și
pământului. Anul sabatic este motivat însă de milostenia față
fa de
săraci și față de animalele sălbatice.
„Șase ani să-ți
ți semeni țarina și să-i
să aduni roadele, iar în
al șaptelea îi vei da odihnă, lăsând-oo nelucrată; din ceea ce a
rămas se vor hrăni săracii neamului tău și vor mânca fiarele
câmpului. Tot așa
șa vei face cu via ta și cu măslinii tăi.”
(Exod.23, 10-11; V. Pal-1997)

Omul viu este cel care recunoaște
recunoa iubirea
lui Dumnezeu” - Sfințire
țire de biserică la
Răducăneni, Protopopiatul II Ia
Iași
Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iaşi
Sub acest titlu, în DOXOLOGIA, foarte frumos este
prezentat articolul cu privire la slujba arhierească ce s-a
s
desfăşurat în Duminica a XXIII
XXIII-a după Rusalii,
Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, a slujit în Parohia Răducăne
Răducăneni din Protopopiatul
II Iași,
și, unde a sfinţit frumoasa biserică cu hramul „Sfânta
Cuvioasă Parascheva. Sărbătoarea a fost cu atât mai deosebită
cu cât, alături de Chiriarhul locului și de preotul paroh, la slujba
de sfințire
țire și apoi la slujba Sfintei Liturghii
Litur
au participat zeci de
preoți,
ți, dar și 2000 credincioși de toate vârstele, ce au așteptat cu
răbdare să treacă prin sfântul altar. La final, IPS Mitropolit
Teofan a oferit diplome și distincții de vrednicie preoților și
ctitorilor implicați în lucrările de construcție și de
înfrumusețare.
Lucrările de construcție
ție ale Bisericii „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” - Răducăneni au debutat în toamna anului 1991, cu
binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în acea
vreme Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Sub coordonarea
părintelui Radu Brânză, s-aa întocmit documentația
documenta
și s-a
realizat ridicarea bisericii până la cota +2 m. Lucrările au fost
preluate de părintele Florin Cristea, care a realizat zidăria până
la cota +8,2 m, după care au fost cont
continuate de părintele Liviu
Constantin Lăzărescu, actualul paroh, care a și finalizat
construcția
ția și pictura în vara acestui an.
Ca o încununare a lucrărilor, slujba de sfinţire prin
stropire cu apă sfinţită şi prin ungere cu Sfântul şi Marele Mir a
fost oficiată
ciată de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de
un numeros sobor de preoți
ți și diaconi. Slujba de târnosire a fost
urmată de Sfânta Liturghie, săvârşită pe o scenă special
amenajată în curtea lăcaşului de cult, la care au participat 2000
credincioşi.
i. Atât în timpul slujbei Sfintei Liturghii, cât şi după
finalul acesteia, credincioşii prezenţi la sărbătoarea Parohiei
Răducăneni au intrat în altarul noului lăcaş sfinţit, unde ss-au
închinat, primind binecuvântare de la un preot.
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După rostirea Sfintei Evanghelii, a urmat cuvântul de
învăţătură al Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei, în care
ierarhul arătat care este mandatul pe care îl avem noi, creștinii să fim oameni vii şi să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru
binefacerile primite: „Omul viu este cel care recunoaște iubirea
lui Dumnezeu arătată prin Iisus Hristos și care se manifestă prin
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, prin zidirea de biserici, prin
viața creștină în sânul familiei, la locul de muncă și în viața
națiunii. Omul care este sănătos, care a fost binecuvântat de
Dumnezeu cu familie și cu cele de trebuință, are un mandat: să-i
mulțumească lui Dumnezeu pentru toate binefacerile care sunt
revărsate asupra lui și să-i aducă și pe ceilalți la credință”.

CALINIC BOTOŞENEANUL, episcop vicar al Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei.
Un cuvânt forte, până la terminarea turnării temeliei de
2 m şi ridicarea până la cota plus 4,35 m, lucrări realizate cu
aportul S.C. “Construcţii Unu” S.A. Iaşi, apoi Staţiunea de
Maşini Agricole Răducăneni, pe atunci director d-l inginer
Remus JUDELE care, dezinteresat a ajutat Biserica în
construcţie al cărui cârmaci, părintele Radu Brânză a ştiut să
sensibilizeze sufletele enoriaşilor săi din Răducăneni şi Roşu,
lăsând cale deschisă spre un « mâine » plin de dragoste faţă de
Mântuitorul Iisus Hristos şi Maica Sa, Fecioara Maria. Trecând
peste foarte multe greutăţi, inerente fiecărui trăitor, dar având
sprijinul primăriei şi consilierilor din acea vreme, credinţa
oamenilor şi jertfa materială şi bănească, construcţia bisericii
merge o bucată de vreme apoi stagnează, intrând într-un con de
umbră şi tăcere pentru o perioadă de patru ani (1992 -1996) din
lipsă de fonduri, cu toate că s-au făcut numeroase deplasări la
satele şi comunele din vecinătate. Noile alegeri locale aveau să
aducă în fruntea comunei pe d-l Gheorghe Tomulescu (Nelu) şi,
nu peste multă vreme la Biserica “Cuvioasa Parascheva” avea
să fie reluate lucrările de construcţie.

Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”
În cadrul slujbei arhierești, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei l-a hirotesit întru duhovnic pe tânărul preot Bucătăriu
Ciornei Mihai Gabi de la Parohia „Sf. Apostol Toma” - Roșu
din localitatea Răducăneni, Protopopiatul Iași 2.
După împărtășirea a numeroși credincioși cu Sfintele
Taine, părintele protopop Vilie Doronșică a dat citire unei copii
a hrisovului de sfinţire, act semnat de IPS Mitropolit Teofan şi
pus la slujba târnosirii în piciorul Sfintei Mese din Altar.
La sfârşit, IPS Mitropolit Teofan i-a hirotesit pe preoții
Liviu Constantin Lăzărescu și Florin Cristea întru iconomi
stavrofori, părintelui Radu Brânză i-a acordat o distincție de
vrednicie iar ctitorilor ce au sprijinit la ridicarea locașului de
închinare le-a oferit distincții și diplome de vrednicie.
Scurt istoric al Bisericii
Demn de menţionat şi onorabil totodată este faptul că
în toamna anului 1991 când s-a pus piatra de temnelie a
bisericii şi s-a sfinţit Crucea, locul unde avea să fie pe viitor
Sfântul Altar la cârma comunei Răducăneni, primar se afla
prof. Claudiu ISPIR. Cu acest prilej, părintele Radu Brânză a
primit “brâul albastru” pentru activitatea deosebita în domeniul
lucrării bisericesti, sub raport liturgic, didactic, misionarpastoral, cultural-publicistic, social, gospodaresc-edilitar sau
administrativ-economic, rang onorific bisericesc echivalent cu
titlul de sachelar ; suita de preoţi aflată atunci în Răducăneni
avea în mijlocul lor pe nimeni altul decât Înalt Prea Sfinţia Sa
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Momente de la sfințirea Bisericii
După ridicarea Bisericii cu hramul « Sf. Ap. Toma”
din satul Roşu, iată părintele Radu Brânză merge în inima
Iaşului, dând ascultare Preaînaltului Mitropolit al Moldovei şi
Bucovinei, Daniel, astăzi Patriarhul României. Fii ai satului,
Lupu Georgel, Grasu Mihai, Alexa Gheorghe, Avădănii
Grigore, Băhnăreanu Gheorghe ş.a., coordonaţi îndeaproape de
epitropul Gherghe Mândru, au făcut numeroase demersuri şi
sacrificii în continuare alături de noul venit la cârmuirea
bisericii vechi a satului cu hramul “Sf. Mucenic Dimitrie”
poposind vreme de şapte ani nimenia altul decât pr. CristeaCristian Florin şi presbiterea Gabriela-Mihaela.
Pestrită din punct de vedere al opţiunilor vis-a-vis de
tăria în credinţă, ortodocşi însă, comunitatea cunoaşte o înflorire
nemaiîntâlnită sub îndemnul catehetic al pr. Cristea. Poate şi
studierea religiei în şcoală avea un cuvânt de spus, de ce nu
orele de cateheză cu elevii care voiau să depăşească anumite
lacune din punct de vedere al simbolisticii creştine – gazdă fiind
Clubul Copiilor Răducăneni; nobil din fire dar hotărât,
dezmorţeşte dezinteresul creştinului de a participa la Sfânta
Liturghie, foarte multe familii având – după 20, 25 sau 30 de
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ani de convieţuire împreună, să-şi unească destinele şi în faţa
Sfântului Altar, nu numai civil, la Primărie.
Începând cu anul 2001 lucrările de construcţie la
biserica ortodoxă din inima Răducăneni-ului începe în forţă :
Societatea de construcţii S.C. « Cezari-Impex », serioasă şi
profesionistă execută următoarele : turnarea a 75 m.c. beton şi
poziţionarea a 4500 kg fier beton (stâlpi de susţinere,
contraforţi, cafas, centura a doua de la cota plus 4,35 m, cele
210 milioane lei cheltuite provenind din donaţiile oamenilor dar
mai ales a d-lui Ion Solcanu, fost senator de Iaşi, bani care
aveau să ducă la ridicarea eşafodului, cofrarea arcelor de boltă,
a cupolelor şi a semicalotelor, placarea cu cărămidă, armarea cu
fier beton şi turnarea betonului. Susţinerea venind şi din partea
primăriei locale, în persoana d-lui Neculai Botezatu şi
consilierilor locali din acea vreme. Grijă aparte faţă de aceste
lucrări l-a avut în mod deosebit Înalt Prea Sfinţitul DANIEL,
Mitrolopitul Molovei.
În toată acesta perioadă, părintele Cristea avea să se
ocupe şi de pictura interioară a Bisericii « Sf. Ap.Toma » din
satul Roşu dar şi ridicarea Bisericii de lemn cu hramul « Cei
40 de mucenici » din cătunul Trestiana, pe care avea să o
definitiveze pr. Lercă Florentin-Constantin, Sfântul Altar,
Catapeteasma şi obiectele de pe Sfânta Masă fiind realizate pe
întreaga cheltuială a familiei Botezatu Neculai, primarul
comunei Răducăneni de atunci.
Trebuie menţionat că după plecarea la cele înalte a
epitropului Gheorghe Mândru, noul consiliu administrativ al
bisericii are, alături de pr. Cristea pe neobositul Gheorghe
Lupu, fiu al satului Roşu stabilit în Răducăneni ;
Continuarea lucrărilor de ridicare a Bisericii în
construcţie de la Răducăneni, primar ing. Neculai Botezatu care
alături de consilierii locali alocă trimestrial sume importante de
bani pentru acest locaş şi cele dimprejur, sprijinul indubitabil a
senatorului Ion Solcanu ( cu orientare pesedistă), face ca
biserica să fie ridicată până la cotă plus 8,2 metri, turnându-se
totodată şi centura de legătură. Noul primar ales, în persoana lui
Constantin Irimia din satul Bazga promitea multe ; o boală
sfâşietoare avea să-i curme zilele la numai doi ani de
funcţionare ca primar al Răducăneni-ului, interimatul fiind luat
de către următorul consilier, ales, în persoana domnului Neculai
Botezatu, funcţionar la liceul din Răducăneni.
Unii mai pleacă, vârsta spunându-şi cuvântul, alţii
reînnoiesc garda, până la 1 septembrie 2004 când vai, Biserica
rămâne fără cârmaci… Oarecum dezorientaţi, parohienii pierd
încrederea în trimişii bisericii, fiecare mergând să se roage pe
unde poate: în satul Bazga (pr. Petru Pârău), Bohotin (pr.
Bercaru Ştefan), Isaiia (pr. Voicu Mihail-Gabriel) şi,
indubitabil, la Gura Bohotinului, paroh fiind părintele Iuşcă.
Foarte multă lume din Răducăneni şi-a făcut atunci din pr.
Iuşcă duhovnicul personal.
Lucrurile aveau să se definitiveze oarecum prin venirea
la cârma duhovnicească a Bisericii Ortodoxe din Răducăneni a
pr. Constantin-Liviu Lăzărescu, în februarie 2004, de Sf.
Mucenic Haralambie.
Cred că a fost cea mai grea luptă a părintelui Lăzărescu
cu comunitatea din Răducăneni ! Dacă până atunci oamenii
spuneau şi vorbeau despre duhovnicii lor adresându-se cu
numele mic: (pr. Florin, pr. Radu, pr. Ghiţă), acum era doar pr.
Lăzărescu. Venirea şi plecarea preoţilor din comună, nu ca
altădată statornici ca Părinţele Ghiţă sau
pr. Valucă
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îndepărtează lumea de Casa Domnului la toate acestea
adăugându-se şi mentalităţile occidentului prin plecarea şi
venirea tineretului după locuri de muncă şi un trai mai bun.
Fireşte, bătrânii nu mai au forţa necesară şi puterea de
convingere de a determina tineretul să doneze bani pentru
continuarea lucrărilor de construcţie şi noul epitrop, Radu Ion,
tenace peste fire caută să grăbească lucrurile : părintele,
îndeaproape sprijinit de parohieni, consilieri şi mult prea
grăbitul epitrop,se acoperă biserica, se tăbluieşte – demn de
menţionat cu banii strânşi cu mare trudă în batistuţele
bătrânilor, a donatorilor şi contribuţia anuală dată de primăria
bisericilor din întreaga zonă Răducăneni. Nu trebuie uitată nici
echipa de constructori şi electricieni coordonată de d-l ing.
Caşcaval Ştefan

Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei și
pr. Constantin-Liviu Lăzărescu parohia Răducăneni
Se ridică turnul din lemn; întâmplări ulterioare fac ca
acesta să fie dat jos pentru a fi ridicat după schiţele proiectului,
noul turn (vara lui 2008)
Până la finalizarea picturii timpul a trecut, oamenii sau întors cu faţa la Dumnezeu, încetul cu încetul începând să
asculte şi să înţeleagă tainele Cuvântului lui Dumnezeu.
Aceasta le-a deschis baierele intrând iarăşi în fulminanta sete
de a dura şi termina lucrările interioare apoi pictura. Femeile,
cum altădată mironosiţele femei, au pus mână de la mână, au
făcut mâncare, zile sau săptămâni la rând vreme de vreo
patru ani, apoi au contribuit financiar la realizarea picturii din
Sfântul Altar şi terminarea Catapetesmei. Un loc aparte l-a avut
tanti Maria Marcoci ale cărei mâini deşi sucite de greuţăti şi
vechimea anilor, zile în şir, luni chiar a venit să facă curat, să
pună trandafiri, să spele. Diriguitori, organizatori şi donatori de
nădejde trebuie menţionaţi chiar şi pe o placă din marmură nu
numai aici, în paginile revistei, cum ar fi : Aglaia Dima,
Avarvarei Profira, Cătălina Olaru (lângă Grigostar), familiile
Alexa, Vartic, Marta, Surpanu Maria, Pecar (Iaşi), Dumitraşcu,
Caşcaval, Olariu, familia dascălului Ion Olariu, Manea, Judele,
Ursache, Aruştei, Botezatu Neculai, Silion Tudora şi întreg
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Notariatul Public, O.P. Răducăneni, fam.Trofin, Melinte,
Coman, Negru Andronache, Trifan C-tin
tin (Murdărici), Tarcău,
Faraon, Mihalache, fam. Matei, Iftinca, Lucan, Panţiru Ana,
Ailincăi (Moşna) şi Doamne, atât de mult
mult, familia pr.
Lăzărescu Liviu-Constantin;
Constantin; apoi primarul în funcţiune, Mihai
Irimia, deputat Mugur Cozmanciuc şi-au
au adus inestimabilă
contribuţie.
Păcat însă ! Păcat că la tot pasul aducem cinstire
Maicii Domnului, biserica
erica este sfinţită cu hramul «Cuvioasa
Parascheva» într-oo zi de duminică 25 octombrie când, printre
sfinţii menţionaţi în calendar este şi Sfânta TAVITA cea
înviată din morţi de Sf. Ap. Petru, spuneam păcat că nici o
femeie nu a meritat să primească o diplomă… Mântuitorul venit
pe pământ a completat Vechea Lege punând femeia la acelaşi
nivel cu bărbatul (Duminica Mironosiţelor). Se pare însă că tot
la coada cratiţei se vrea să rămână cu toată înţelepci
înţelepciunea!....
Cu smerenie, mă închin la sfintele veşminte a
Cuvioasei Parascheva şi rog, să lumineze pe toţi creştinii acestui
neam….

Etape existențiale.
țiale. Școala și timpul.
timpul
Pași dintr-un timp îndepărtat…

Prof. dr. Vicu Merlan – Huși
Trecând prin timp, îl însemnăm sub pas Aşa îl reprimeşte universul.
Dar însuşi Timpul, când prin el păşim,
Ne schimbă tainic inima şi mersul. (N. Labiş)

În fiecare etapă a vieții, întâlnim ființe
fiin umane cu
diferite grade de evoluție
ție și maturitate. Asimilăm de la
aceștia, prin imitare și empatie (indiferent dacă a fost colegi
coleg
sau profesori), calități,
ți, informații, deprinderii, dar la rândul
nostru devenim inspiratori sau emițători
țători de informații
afective sau emoționale pentru cei din jur.
tapele școlare sunt treptele unei scări valorice, care ne
conduc de la faza de copil la cea de adole
adolescent, de la
adolescent
cent la matur. Fiecare etapă are calitatea și
substanța ei.
La sfârșitul
șitul fiecărei etape suntem mai maturi și mai înțelepți,
pregătiți
ți pentru a păși timid spre o nouă treaptă existențială.
O treaptă importantă este cea care face
ce trecerea de la faza de
adolescent la cea de matur. Aceasta se face gradat, uneori pe
parcursul mai multor ani, iar pentru alții
ții pentru o perioada mai
mare.
Treapta de la studiile liceale la cele universitare este una nu prea
abruptă, însă cu consecințe care marchează
ză pregnant con
conștiința
de matur, printr-o direcție
ție profesională nouă ce conduce ființa
umană la o aprofundare cu implicații
ții destinice pentru tot restul
vieții, atât în plan material cât și în plan familial.
De exemplu, în cei cinci ani de studii la zi efectuate la
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu toate că la
început puțini studenți se cunoșteau
șteau între ei, peste ani s-au
s
coagulat relații
ții de familie, de prietenii foarte strânse, de
parteneriat profesional, de colaborare în multe domenii sociale.

În practica de studii la Monumentul de la Adamclisi (1991)

Destinul a făcut ca în acel moment astrele să hotărască cine
trebuie să fie pe recepție și să ajungă (în urma unor circumstan
circumstanțe
destinice) la Suceava.
Au urmat închegarea unor prietenii, care, pentru unii ss-au
concretizat în relații
ții familiale (4 colegi au constituit două
familii: familia Boboc Mircea și Cornelia și familia Huțu
Cătălin și Monica) alți s-au
au înrudit printr-o
prin
alianță fraticidă:
Vera, Stela și Diana, fetele de la Cernău
ernăuți, cu români din zona
județului Suceava. Alți
ți au devenit prieteni de familie, colegi la
școala unde profesau etc.
Relații
ții de prietenie, chiar colegiale ss-au format și între foștii
studenți și profesorii lor - două colege funcționează
func
la
Universitatea Ștefan cel Mare – Luminița
Lumini ca lector universitar
iar Cristina la Bibliotecă, întâlnindu-se
se zi de zi cu fo
foștii noștri
profesori,
ofesori, astăzi colegi de muncă; unii au colaborat sau
colaborează profesional cu aceștia:
știa: subsemnatul a colaborat
mulți ani, ca arheolog, pe șantierul arheologic din localitatea
natală Isaiia, cu fostul profesor N. Ursulescu de la Univ Al. I.
Cuza Iași - care pe atunci avea ore și la Suceava, dar țin legătura
și cu foștii
știi lectori universitari suceveni, astăzi profesori la Univ.
din Iași: Corneliu Iațu, Adrian Grozavu.
Grozavu

E
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Practică de studii – Pietrele Doamnei – Rarău (1993)
Pe unii i-am
am întâlnit ulterior în cadrul unor comisii la examenele
de definitivare în învățământ
țământ (prof. Ioan Agrigoroaiei, Gh.
Iacob) sau la cele de titularizare în învă
învățământ (N. Ursulescu,
Mihai Iacobescu, Ioan Iosep, Mihai lazăr).
Profesori ne-au fost și la studiile doctorale sau masterale:
Harietta i-a avut pe cei de la Suceava,
uceava, pentru subsemnatul
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profesorii Dumitru Boghian, Mircea Ignat alături de al
alți colegi
de la Univ. din Iași
și și Sibiu, fiind membri în Comisia de
Doctorat, iar prof. Nicolae Ursulescu președintele
ședintele Comisiei din
cadrul Universității din Iași.

Practica din Maramureș
După 20 de ani scurși
și din clepsidra timpului, la sfârșitul lunii
iunie 2015, ne-am revăzut în Aula Universității
ții Ștefan cel Mare
din Suceava. Timpul ne amprentase pe toți.
ți. Unii mai slăbuți,
alți
ți mai durdulii, unii cu părul încărunțit, alții cu câteva riduri
ridur în
plus, toți
ți aveam câte ceva din enigmaticul mers al timpului.

La final… cu Gaudeamus, pe
treptele ce duc la Aulă

p. 61

Dintre toți
ți colegii de studenție doar cu Mircea de la Voroneț și
cu Cristina de la Bibliotecă mă văzusem atunci când îmi
aduceam eleviii în excursii pe plaiurile Bucovinei. La această
depărtare în timp contribuise
ontribuise în mare parte distan
distanța dintre
Suceava și Huși.
și. Colegii din Suceava și îîmprejurimi s-au mai
întâlnit, însă cel mai puțin s-au
au văzut cu cei din Basarabia și
Bucovina.

Profesorii noștri – la final de drum universitar
La Întâlnirea dintre decenii, au absentat într
într-un număr mare cei
din Basarabia: Ion Guzun candida chiar în acel moment
mo
pentru
funcția
ția de primar al unei localității de lângă Chișinău (nu știu
dacă a reușit săă iasă primar!), Lucian Plămădială, Aurel Roataru
ș.a. erau plecați la alte munci în străinătate pentru un trai mai
bun. Printre cei absenți
ți din România a fost și colega Liliana
Abălașei,
șei, trecută în lumea de dincolo. Unii profesori ne-au
ne
părăsit și ei, viața terminându-se
se brusc fără nici o explicație:
explica
Prof. univ. dr. Bojoi Ioan
Prof. univ. dr. Popescu Argeșel
șel Ion Prof.
univ. dr. Iurescu Maria
Prof. univ. dr. Șerban Constantin
La un bilanțț de peste decenii, am putea spune că acestă
catalizare a noastră ca studenți,
ți, nu a fost întâmplătoare, ea a fost
dictată de o necesitate destinică ancestrală, de a fi în acel timp
acolo, de a înnoda și a reactualiza trăiri și emoții magnifice, care
nu s-au uitat, ci dimpotrivă ne-au
au emulat de fiecare dată când
pășeam pe locurile sucevene, când ne revedeam cu un coleg sau
profesor.

Final de drum – moment de bucurie!
bucurie
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Prof. univ. dr. Bojoi Ioan
Prof. univ. dr. Brînduș Costică
Prof. univ. dr. Catană
Constantin
Prof. univ. dr. Ceaușu Mihai
Ștefan
Prof. Chiriță Anca
Conf. univ. dr. Chiriță Viorel
Prof. dr. Cocerhan Constantin
Prof. univ. dr. Constantinescu
Albumița
Lector univ. dr. Demciuc
Vasile
Lector univ. dr. Diaconu Aura

Mihai
Prof. univ. dr. Iațu
Ia Cornel
Conf. univ. dr. Ignat Mircea
Prof. univ. dr. Popescu
Argeșel Ion
Conf. univ. dr. Iosep Ioan
Prof. univ. dr. Iurescu Maria
Conf. univ. dr. Lazăr Mihai
Prof. univ. dr. Mitric
Olimpia
Conf. univ. dr. ing. Popescu
Liviu
Prof. univ. dr. Șerban
Constantin
Prof. univ. dr. Ursulescu
Nicolae

Viitorii profesori…
Studenții
ții de ieri, profesorii de istorie și geografie de astăzi:
Abălaşei Liliana
Aniţa Cristian
Balan Şutac Cristina
Băncescu Dumitru
Boboc Mircea
Bot Cornelia
Buzilă Mirela
Ceban Stela
Cecoi Iulian
Doboş Florin
Drehuţă Anca
Gaidei Nataşa
Gojineţkaia Diana
Guzun Ion
HagiuCornelia
Huţu Cătălin
Ionaş Monica

Lupu Aurelia
Mareci Harieta
Meglei Viorica
Merlan Vicu
Moisii Radion Paula
Moraru Dumitru
Naida Cotos Graţiela
Petraru Marius
Plămădeală Lucian
Rotaru Aurel
Soltanici Rodica
Stîngu Mihaela
Strugariu Mircea
Toderean Iulia
Zodieru Dănuţ

Discuții: (iunie 2015) …Ce-ai
ai făcut în ultimii 20 de ani
ani?!

Prof. univ. dr. Iațu Cornel

Prof. univ. dr. Brînduș
Brîndu Costică

Conf. univ. dr. Lazăr Mihai

Prof. univ. dr. Iacobescu Mihai

Promoția Suceava - 1995
Profesorii noștri:
Prof. univ. dr. Agrigoroaie Ion
Prof. dr. Iavni Doina
Prof. univ. dr. Apostol Liviu
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Prof. univ. dr. Grozavu
Adrian
Prof. univ. dr. Iacob
Gheorghe
Prof. univ. dr. Iacobescu
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Din

momentul
ul

în

care

omul

a

depăşit

faza

nomadismului, şi-aa căutat loc pentru aşezări, folosind terenurile
care-ii ofereau condiţiile cele mai avantajoase de viaţă: locuri
mai mult sau mai puţin plane, unde procurarea apei era foarte
lesnicioasă. Astfel de terenuri erau,
rau, în primul rând, văile
râurilor, de unde omul şi-aa extins mai târziu activitatea şi pe
interfluvii, folosind chiar terenuri mai puţin favorabile acestei
activităţi, atunci când nu mai era posibil să fie găsite altele din
cauza înmulţirii populaţiei.

La masa festivă alături de profesorii no
noștrii

Unul
nul dintre modurile de intervenţie a omului în peisaj
a fost înlocuirea unei formaţiuni naturale cu alta. Cel mai
frecvent tip de înlocuire s-aa produs prin tăierea pădurii pentru a
obţine terenuri cu pajişti necesare hranei animalelor. Ca urmare
a acestei înlocuiri, după un timp mai îndelungat de evoluţie, sub
noua formaţiune vegetală, solul a căpătat însuşiri noi,
determinate de însăşi această formaţiune.
Astfel, pe terenurile orizontale (cvasiorizontale) sau pe
cele uşor depresionare, înlocuirea pădurii a determinat
accentuarea procesului de pseudo--gleizare. Fenomenul se
explică prin aceea că vegetaţia erbacee consumă mai puţină apă
decât pădurea şi din aceeaşi cauză cantitatea de apă care

Revedere Suceava - 2015

Orașul Huși - intervenţia antropică asupra
solului şi factorul timp

stagnează deasupra orizontului greu permeabil este mai mare,
iar perioada
erioada de stagnare este mai îndelungată, ceea ce înseamnă
că supraumezirea orizonturilor superioare ale solului (care
provoacă pseudogleizarea) este mai pronunţată.

Prof. Daniela BRĂNICI - Huși

Pe terenurile cu înclinare pronunţată, tăierea pădurii
are alte consecinţe. Dacă această tăiere se face raţional, pe

Omul a devenit factor pedogenetic prin consecinţele

parcele mici, profilul solului nu suferă modificări importante.

pe care le-a avut intervenţia sa, fie asupra factorilor

Numai în cazul în care pe pajiştea instalată în locul pădurii se

pedogenetici naturali, fie asupra solului însuşi.

face un păşunat excesiv, se produce o bătătorire a solului care

A

determină degradarea pajiştii şi, prin
rin urmare, solul nu mai este

tât înlocuirea unor formaţiuni vegetale cu altele
(pădurea cu pajiştea, de exemplu) sau modificarea

protejat de vegetaţie, devenind foarte uşor erodabil.

regimului hidric al solului prin desecări, drenări,

Dacă însă tăierea pădurii a fost efectuată neraţional –

irigaţii, cât şi executarea unor lucrări agrotehnice (îngrăşarea şi

pe întinderi mai mari ale versanţilor –,, până la acoperirea cu alt

ameliorarea solurilor cu diverse substanţe), au dus la schimbări

tip de vegetaţie se declanşează eroziunea torenţială
torenţ
sau pornituri

importante ale evoluţiei procesului pedogenetic, ale profilului şi

de teren. În acest caz, degradarea solului este cu atât mai

proprietăţilor solului sau chiar la distrugerea acestuia.

pronunţată cu cât înclinarea versantului este mai mare şi se
poate ajunge chiar la distrugerea totală a solului.

p. 63
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Din nefericire, suprafeţele pe care s-a produs acest

asimilabile.

fenomen sunt foarte întinse pe versantul estic al Dealului Lohan
Folosirea îngrăşămintelor minerale cu azot şi potasiu

şi pe versantul nordic al Dealului Dobrina.
pot

determina

creşterea

acidităţii

solului.

Aplicarea

Un alt mod de intervenţie al omului în peisajul natural,

amendamentelor îmbunătăţeşte proprietăţile fizice ale solului,

cu consecinţe asupra pedogenezei, este acela al acţiunii directe

reacţia şi gradul de aprovizionare cu elemente nutritive

asupra solului prin efectuarea lucrărilor agrotehnice în mod

asimilabile, pe o perioadă mai mare de timp.

necorespunzător. În condiţiile unui relief plan – orizontal
Un rol important în modificarea procesului de

(cvasiorizontal), înlocuirea vegetaţiei naturale cu cea cultivată şi
efectuarea lucrărilor agrotehnice necesare nu duc la modificări
însemnate în ceea ce priveşte grosimea profilului de sol şi
dezvoltarea orizonturilor genetice. Înlăturarea unei părţi din
fracţiunea granulometrică foarte fină (în perioadele în care
deflaţia este posibilă ca urmare a faptului că solul nu are un
acoperiş vegetal protector) este, de obicei, compensată tot ca
urmare a acţiunii vântului care aduce din alte locuri pulberi fine.

solificare îl au diferitele lucrări de îmbunătăţiri funciare, care
au fost aplicate în ultimul timp în unitatea noastră de studiu.
Astfel, lucrările de irigaţii, drenaj, desecare, combaterea
eroziunii pot determina schimbări importante în caracteristicile
morfologice şi fizico – chimice ale solului. Ele contribuie la
schimbarea relaţiilor solului cu apa şi aerul, determină
reducerea proceselor de descompunere aerobă şi acumularea
unei cantităţi mai mari de humus. Lucrările de desecare şi

Dacă însă, relieful este accidentat, înlocuirea vegetaţiei

drenaj ale terenurilor cu exces de umiditate favorizează

naturale cu cea cultivată şi, mai ales, efectuarea unor lucrări

procesele aerobe, prin îmbunătăţirea regimului aero – hidric.

agrotehnice necorespunzătoare (cum ar fi, de exemplu, arăturile

Atunci când lucrările hidroameliorative sunt aplicate neraţional,

în sensul pantei) pot avea consecinţe dintre cele mai dăunătoare

ele pot contribui la degradarea substanţială a solului.

asupra proprietăţilor fizico – chimice ale solului şi orizonturilor
Procesul complex de formare a solurilor actuale din

sale genetice. În condiţiile în care a dispărut de pe acest relief
învelişul vegetal natural protector al solului, se declanşează
foarte uşor procesul de eroziune accelerată sau alte fenomene de
degradare a învelişului de sol, care scad considerabil fertilitatea
solului, sau pot chiar determina distrugeri parţiale sau totale ale
învelişului de sol de pe versanţi. Astfel de fenomene sunt
evidente mai ales pe pantele dealurilor Dobrina şi Lohan.

oraşul Huşi şi aria limitrofă nu s-a produs brusc, ci a avut o
durată de desfăşurare relativ îndelungată. Pentru transformarea
rocilor în soluri (sub acţiunea complexă a factorilor climatici,
biologici, hidrologici, ş.a.) a fost nevoie de un anumit timp, de
unde rezultă că timpul reprezintă o condiţie indispensabilă în

formarea solurilor, având valoare de factor pedogenetic
general.

Arăturile adânci sau desfundarea terenurilor (necesară
pentru plantarea pomilor fructiferi sau a viţei de vie) modifică
profilul solului prin răsturnarea sau amestecarea orizonturilor.
Lucrări de acest gen s-au efectuat de-a lungul timpului pe
suprafeţe întinse din regiunea studiată, ţinând cont că ea este
deosebit de propice pentru aceste plantaţii.
Îngrăşămintele şi amendamentele aplicate pentru
sporirea fertilităţii solului acţionează în schimbarea proprietăţii
fizico-chimice ale acestuia. Astfel, folosirea gunoiului de grajd
determină reducerea acidităţii, creşterea gradului de saturaţie în
baze şi sporirea cantităţii de humus şi elemente nutritive

p. 64

Solurile cele mai evoluate din punct de vedere genetic
se întâlnesc nu pe cele mai vechi forme de relief, ci pe acelea
mai puţin fragmentate şi mai plate, unde procesul pedogenetic
n-a fost influenţat nici de denudaţie, nici de acumulări noi de
materiale în cantităţi substanţiale.
Stabilirea vârstei absolute a solurilor este o operaţie
foarte dificilă, care trebuie să ţină seama de o serie de alţi
factori, în afară de vârsta reliefului. Într-un anumit sens, s-ar
putea spune că această vârstă corespunde cu cea a formaţiunilor
biologice actuale, deoarece acestea au imprimat direcţia
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evoluţiei procesului pedogenetic. Totuşi, multe din solurile
actuale păstrează încă în profilul lor însuşiri morfologice şi
fizico – chimice din timpul evoluţiei sub altă formaţiune
biologică, dezvoltată în alte
te condiţii climatice decât cele
actuale.

15 fenomene incredibile ale naturii care
uimesc oamenii de știință
Ai văzut vreodată un curcubeu sau o ploaie de stele?
Poate ai vizitat Marele Canion ori ai avut ocazia să
descoperi minunățiile
țiile ascunse în România, dar cert este că
natura ne pregătește
ște multe surprize și știe cum să ne
uimească.

Fulgerele formează un arc de înaltă tensiune și au o înălţime
mai mare de 5 km. Ele pot fi văzute în circa 150 nopţi din an,
durând aproximativ 10 ore pe noapte şi apărând de 280 de ori pe
oră. Această furtună permanentă apare în locul în care râul
Catatumbo se varsă în lacul Maracaibo, fiind consid
considerat locul
cel mai bun din lume unde se creează ozon.
13. Migrarea crabilor pe Insula Crăciunului

P

e lângă răsăriturile și apusurile minunate, fenomenele
incredibile ale naturii îți
ți taie răsuflarea. Important este să
ieșim
șim puțin din rutina zilnică și să ne bucurăm de ce este
în jurul nostru. Lucrurile simple chiar ne pot face fericiți,
ferici dacă
știm să le apreciem. De la pietrele mișcătoare
șcătoare din Valea Morții
la curcubeul de foc sau norii OZN, îți
ți prezentăm unele dintre
cele mai frumoase, înspăimântătoare și înfricoșătoare minuni
naturale ale lumii, care uimesc până și oamenii de știință!
15. Furtunile murdare

Aceste furtuni sunt întâlnite în special în mijlocul verii. Furtuna
murdară este un fenomen rar și este asociată cu erupția
vulcanică, pentru că are loc, de cele mai multe ori, în timpul
unei erupții.
ții. Un astfel de fenomen poate fi văzut în Sakurajima,
Japonia. Oamenii de știință sugerează că bulele de magmă
emise și cenușa produc electricitate. Aceste furtuni sunt o
comoară pentru pasionații
ții de fotografie, însă merită să te
aventurezi și tu într-oo călătorie pentru a vedea ciudatul
fenomen.
14. Fulgerele din Catatumbo

Insula Crăciunului este o regiune muntoasă care este localizată
în apropierea coastei Australiei, în Oceanul Indian. O dată pe
an, ea poate fi un adevărat coşmar
oşmar pentru cei care se tem de
animalele cu multe picioare. În perioada octombrie-noimebrie,
octombrie
crabii roşii, care de obicei stau în pădure, migrează spre apă
pentru a se reproduce. Fenomenul, care coincide cu fazele lunii,
durează, în general, cel puţin o săptămână,
ăptămână, masculii ajungând
întotdeauna înaintea femelelor la apă. După împerechere,
masculii se întorc în pădure. Femelele, produc ouă la 3 zile de la
împerechere, dar rămân aproape de apă pentru a urmări
dezvoltarea ouălor timp de 12-13
13 zile. O singură femelă
f
poate
depune 100.000 de ouă.
12. Migrația fluturilor Monarh
Fluturii străbat, în zbor, o distanţă de aproximativ 4.500 de
kilometri, din Canada până în Mexic, către un ţinut pe care nu llau văzut niciodată, dar care îi cheamă pentru a-şi
a depune ouăle.
Conform studiilor, această călătorie durează nu mai puţin de
două luni, în care fluturii zboară în jur de 80 de kilometri pe zi
şi fac mai mult de 40 de popasuri. Acesta este un eveniment
anual care reunește
ște miliarde de fluturi.

Ai văzut vreodată un asemenea spectacol de lumini? Ei bine, în
Venezuela, mai precis în Catatumbo fulgerele par focuri de
artificii naturale și sunt un fenomen atmosferic care are loc la
gura râului Catatumbo.

p. 65

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Geografie
9. Norii OZN

11. Orașul acoperit cu pânze de păianjen
Norii lenticulari sunt mase de nori cu ridicare internă puternică.
Forma lor este de multe ori confundată cu un obiect misterios
sau acoperirea artificiala a unui OZN. În general, norii
lenticulari sunt formați pe masură ce viteza vântului crește, în
timp ce se deplasează în jurul unui obiect mare, cum ar fi un
munte.
8. Norii Mammatus (norii-sân)

Un fenomen rar și spectaculos s-a înregistrat recent în
localitatea Goulburn, din sud-vestul Australiei, care a fost
acoperită, într-un timp foarte scurt, de o imensă pânză de
păianjen țesută de mii de tinere arahnide. Impresionantul
fenomen din Goulburn s-a produs din cauza abundentelor
intemperii înregistrate în zonă în luna aprilie.
10. Pietrele mișcătoare din Valea Morții
Mammatus, cunoscut și ca mammatocumulus (cu sensul de “nor
mamar” sau “nor-sân”) este un termen meteorologic aplicat
unui model celular de pungi suspendate dedesubtul bazei unui
nor. Straniul fenomen a putut fi observat și în București, în
iunie, 2014.
7. Valurile bioluminescente

În California există una dintre cele mai bizare văi deșertice din
lume, Valea Morții, care se află la mai bine de 86 de metri sub
nivelul mării și acoperă o suprafață de 7.800 metri pătrati. Un
fenomen ciudat se petrece în acest loc: rocile se deplasează
fără intervenţie umană sau animală. Nimeni nu le a văzut
mișcându-se, însă, împinse de fenomenele naturii, ele lasă în
urma lor semnele deplasarii, ajungând la distanțe și de 200 de
metri de punctul de origine.

p. 66

Valurile bioluminescente apar noaptea, când fitoplanctonul
(alcătuit din organisme microscopice care trăiesc în medii
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acvatice, sărate şi dulci) din ocean este purtat de valuri spre mal.
Noctiluca
scintillans
este
un
organism
unicelular
bioluminescent, care se hrănește cu alge, plancton și bacterii. Ca
mecansim de apărare, acest micro-organism începe să lumineze
atunci când simte un prădător apropiindu-se. Lumina creată
atrage prădători mai mari, care vin să mănânce prădătorii mai
mici, astfel că Noctiluca scintillans luminează și mai puternic.
6. Pilonii de lumină plutitori

Este unul dintre fascinantele fenomene naturale de pe planeta
Pământ, iar locurile unde aurora boreală poate fi observată sunt:
Alaska, partea de nord-vest a Canadei, Norvegia, Islanda și
nordul Siberiei.
3. Norii Morning Glory

Deși acest fenomen, apărut în oraşul Hämeenlinna, Finlanda, ar
putea părea similar cu aurora boreală, însă în realitate este vorba
despre două lucruri diferite. Pionii de lumină sunt cauzați de
cristalele de gheață din aer, care interceptează luminile urbane
pe care le împrăștie în coloane pline de culoare.
5. Flori de gheață

Acești nori sub formă de rulouri apar în stratul inferior al
atmosferei, în partea de sus a furtunii și pot fi adesea observați
și pe țărmul nordic al Australiei. De asemenea, norii Morning
Glory au fost văzuți deasupra Germaniei, Americii Centrale,
Canalului Englez și deasupra regiunii estice a Rusiei.
2. Curcubeul de foc

Acest fenomen spectaculos se întâmplă într-o anumită perioadă
a anului în Finlanda. Formele de gheaţă care seamănă cu nişte
petale de flori iau naştere la sfârşitul toamnei sau la începutul
unei ierni timpurii, când rădăcinile şi tuplinele plantelor au
multă umezeală.
4. Aurora Boreală
Aurora boreală este un fenomen rezultat din coliziunea
moleculelor gazoase din atmosfera Terrei cu particulele
încărcate de electromagneți provenite din Soare. Culoarea pe
care o are aurora boreală se datorează tipului de molecule
gazoase împlicate în această reacție.

p. 67

Spectaculosul fenomen optic atmosferic nu este chiar un
curcubeu. În schimb, acest fenomen fotometeorologic rar se
numește arc circumorizontal și este un tip de halou. Ceea ce nu
îl face mai puțin interesant decât titlul de foc, mai ales dacă
avem în vedere că aparentele flăcări sunt în fapt cristale de
gheață suspendate în atmosferă. Astfel, un curcubeu se
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formează prin reflexia, refracția
ția și dispersia luminii Soarelui în
picăturile de apă din atmosferă, luând forma unui arc format din
cele șapte culori: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru,
indigo și violet (ROGVAIV).

suceptibil.1” sau ”Educația
ția este activitatea conștientă de aa-l
influența pe om printr-o triplă acțiune:
ac
de îngrijire, de
îndrumare și de cultivare în direcția creării valorilor culturale
șia sensibilizării individului față de acestea.2” Se observă că

1. Soarele triplu

prima definiție
ție propune o relaționare a omului cu sine și cu
societatea din care face parte prin educa
ucație, iar a doua definiție
îl racordează la valorile culturale ale lumii în care trăiește,
trăie
tot
prin intermediul educației.
ției.

Așadar, planul intrapersonal, cel

social și cel cultural, în definițiile de mai sus, sunt privilegiate
în cadrul actului educațional.
al. Acestora li se mai adaugă două,
foarte importante de altfel, planul intelectual și planul spiritual.
În această privință
ță Sf. Ioan Hrisostom spunea: ”A educa
înseamnă a cultiva curățenia
țenia sufetească și buna-cuviință
buna
a
copiilor și tinerilor, a-l crește pe copil moral și în evlavie, a avea
Locuitorii oraşului Chelyabinsk, situat la poalele munţilor Urali
din Rusia, au fost martorii unei privelişti extrem de rare care era
de fapt o iluzie optică, produsă de cristalele de gheaţă pe cerul
senin al iernii geroase. Această iluzie optică este denumită
uneori curcubeul iernii, făcând astfel o paralelă între cristalele
de gheaţă şi picăturile de ploaie, care produc curcubeul
multicolor pe timpul verii. Sursă: http://www.omofon.com/

grijă de sufletul lui, a-ii modela inteligența,
inteligen a forma un atlet
pentru Hristos; pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui.
Educația
ția este asemenea unei arte: artă mai mare decât aceasta
nu există, pentru că, dacă toate artele aduc un folos pentru
lumea de aici, arta educației
ției se săvârșește în vedera accederii la
lumea viitoare.3”

Valențe
țe educative ale artei religioase

Valorificând una dintre ideile citatului anterior,
descoperim că existența
ța umană nu se limitează la cea terestră și
că educația trebuie să ne pregătească pentru a pă
păși către viața

Prof. Alina ANDREI - Răducăneni
Răducăneni, jud. Iaşi

veșnică
șnică (în accepțiune creștină). Acest lucru se poate realiza
prin relaționarea
ționarea materiei cu spiritul, a teluricului cu celestul, a

Educația
ția poate reprezenta procesul de orientare a
subiectului uman în cadrul cultural, social și individual de la
care se revendică.

D

e altfel din punct de vedere etimologic găsim două
surse latinești ale termenului:

educo
educo-educare
ce

înseamnă a alimenta, a îngriji, a cre
crește și educo-

educere (a duce, a conduce, a scoate). Așadar,
șadar, educația a fost
definită prin raportarea educabilului la valorile pe care trebuie
să le încorporeze în cadrul personalității
ții sale sau prin numirea
unor acțiuni menite să-ll pregătească pe om pentru via
viață (sub
toate aspectele sale): ”Educația este activitatea de disciplinare,

profanului cu sacrul, într-oo societate care nu prea mai percepe
dihotomic ființa umană (trup și suflet), ci privilegiază latura
senzorială a existenței umane.
Arta religioasă ne demonstrează foarte clar că materia
are nevoie de spirit în scopul de a deveni reprezentativă pentru
om ”că sacrul și profanul sunt două modalități de a fi în lume,
două situații
ții existențiale asumate de către om de-a
de lungul
istoriei sale.4” și că hierofania poate apărea atunci când te
aștepți
ștepți mai puțin deoarece nu conștientizezi camuflarea sacrului
în profan5. De asemenea, arta religioasă reprezintă o

cultivare, civilizare, și moralizare a omului, iar scopul educației
este de adezvolta în individ toată perfecțiunea
țiunea de care este

p. 68

1I. Kant, apud Cucoș,Constantin, Pedagogia,, Editura Polirom, Iași, 2002, p.39.
2 Bărsănescu apud Ibidem, p.40.
3Sf. Ioan Hrisostom apud Ibidem, p.39.
4 Eliade, Mircea, Sacrul și profanul, traducere din franceză de Brându
Brândușa
Prelipceanu, Ediția a III-a,Editura Humanitas, București,2007,
ști,2007, p.15.
5 Ibidem, p.75.
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îngemănare de teluric și celest, punând omul în relație cu

ca forme de manifestare a sentimentelor și ideilor religioase2” .

aspectele ce țin de materialitatea obiectului artistic și cu cele ce

Cam aceeași idee o găsim și la Mircea Eliade: ”Tot ceea ce au

ilustrează transcendența sa. De aceea trebuie explorate și

făcut zeii sau strămoșii, deci tot ceea ce istorisesc miturile

folosite în procesul educațional aceste valențe ale artei

despre activitatea lor creatoare, ține de sfera sacrului, deci ia

religioase, care nu numai că-l pun pe om în relație cu sine și cu

parte la FIINȚĂ3”.

societatea din care face parte, dar îl fac părtaș și la o trăire

Așadar,

prin intermediul

artei religioase,

omul

spirituală ce-l situează în comuniune cu o Ființă Superioară,

ființează cultural și personal pentru că descoperă valențe

Dumnezeu - ”Creatorul cerului și al pământului, al tuturor celor

multiple prin intermediul cărora relaționează cu sine, cu cei din

văzute

niceo-

jur, cu lumea materială din care face parte și cu cea spirituală

constantinopolitan), cu celelalte Persoane divine și cu lumea

spre care tinde. Dacă am socoti formele de artă religioasă ca pe

spirituală (în accepțiune creștin ortodoxă).

niște arhetipuri și le-am raporta la societatea actuală, ar trebui să

și

nevăzute”(Simbolul

de

credință

”Din cele mai vechi timpuri, arta apare în vecinătatea

observăm că acestea ” (...) păstrează intacte valențele lor

și în slujba religiei. Poezia, muzica, arhitectura, sculptura,

metafizice în ciuda eventualelor valorizări concrete. Perla poate

pictura, dansul, au avut mai întâi un conținut religios1”. Poezia

conserva de pildă , valoarea sa religioasă și în același timp pe

a îmbrăcat haina rugăciunii prin imnurile închinate lui

ceadecorativă,

Dumnezeu, iar în cadrul Vechiului Testament se observă

posibilitatea artei religioase de a-l pune în relație pe om cu

prezența speciei psalmilor, a imnurilor nupțiale din Cântarea

Divinitatea este implicită, deoarece ea nu mai este autotelică, ci

Cântărilor, sau a Plângerilor proorocilor. Atât zeilor antici cât și

contribuie la depășirea sferei concretului prin orientarea către

lui Dumnezeu li se cânta, versurile fiind acompaniate de

transcendent prin spirit, care își găsește odihna și scopul în

instrumente muzicale: ”Cântați-i Domnului cântare nouă, lauda

Dumnezeu.

artistică

și

economică4”.

Prin

urmare

Lui în adunarea celor cuvioși” (Psalmul 149, 1). Pe lângă

Dimensiunea religioasă este una destul de importantă

muzică apare și dansul: ”Să laude Numele lui în horă; din

în procesul educativ pe care-l desfășoară școala (cu ajutorul

timpane și din psaltire să-I cânte” (Psalmul 149,6) - în limba

partenerilor săi: familia și Biserica). În lucrarea Educația

greacă horos înseamnă dans (în Biserica Etiopiei se practică și

religioasă,

se păstrează până astăzi așa numitele dansuri davidice). Într-un

interogații: ”Cum școlii îi revin sarcini pe direcția dezvoltării și

alt loc apare: ”Lăudați-l în glas de trâmbiță, Lăudați-l în psaltire

formării intelectuale, morale, estetice, patriotice etc., de ce ar

și în alăută/ Lăudați-l în timpane și în horă, lăudați-l în strune și

rămâne pe din afară educația religioasă? Nu avem nevoie, oare,

în flaute” (Psalmul 150, 3-4).

de un om complet, bogat echipat sufletește și intelectual?5”.

Arhitectura, sculptura și pictura s-au remarcat în cadrul religios
prin zidirea și impodobirea templelor cu diferite ornamente sau
obiecte de cult: ”În vremea aceea mi-a zis Domnul: Cioplește-ți
două table de piatră cum au fost cele dintâi și suie-te la Mine în
munte; apoi îți vei face un chivot din lemn.” (Deuteronom
10,1). Alte exemple ar putea fi constituite de statuile și templele
zeilor lumii antice(statuia lui Zeus Olimpianul, templul
Artemisei din Efes, Partenonul din Atena etc.). Practic, ”toate

Prof.

Dr.

Constantin

Cucoș

avansa

câteva

Răspunsul la ultima întrebare, din punctul meu de vedere, este
unul presupus, prin urmare, educația religioasă este parte
componentă a marelui proces educativ. Aceasta descoperă la un
moment dat potențialul de îmbogățire a ființei prin intermediul
artei bisericești, în care rezidă valențe educative multiple ce
vizează latura emoțională a educabilului, pe aceea intelectuală,
pe cea socială, pe cea estetică, pe cea morală și nu în ultimul
rând pe aceea civică. Aceste influențe au determinat conturarea

creațiile artistice au apărut și s-au dezvoltat sub aripile religiei,

1Felea,Ilarion,Religia Culturii,Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului,
Arad, 1994, p.51.

p. 69

2 Ibidem, p.51.
3 Eliade,Mircea, op.cit., p.74.
4Marino, Adrian, Hermeneutica lui Mircea Eliade,Editura Dacia, 1980,p.167.
5 Cucoș, Constantin, op. cit. p.169 .
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unor structuri în personalitatea formată care vibrează la

instinctiv că un sentiment ceresc nu poate decât înfrumuseța o

formulele artistice și la conceptele religioase, punându-l pe

figură omenească. 2”.

Dumnezeu în acord cu latura estetică. Aceasta se întâmplă

Formându-și gustul estetic în raport cu realitățile artei

deoarece ”lumea artei e lumea însuflețirii, a expresivității

bisericești, educabilul va putea disocia între autentic și

spirituale în materie. Tocmai însuflețirea obiectului estetic pare

inautentic, între valoare și Kitsh. ”Atitudinea Kitch în plan

a apropia arta mai mult de religie sau de metafizică1” și nu de

estetic este comparabilă și are aceleași efecte ca și snobismul

filozofie.

sau ipocrizia manifestate în plan moral.3” Trebuie înțeles faptul

Dimensiunea estetică a artei religioase rezidă în însăși

că toate aceste elemente nu numai că sunt lipsite de valoare

latura creatoare a acesteia, artistul fiind un plăsmuitor de

artistică, dar își pierd și legătura cu sacrul prin faptul că devin

frumusețe. Textul baladei populare Meșterul Manole aduce o

banale și promotorii urmăresc avantaje economice.

mărturie de netăgăduit despre valoarea estetică a artei

Din literatura patristică reiese foarte clar relația dintre

arhitecturale religioase:”C-astă mănăstire/ O fi pomenire/ Și nu

Hristos și frumusețe, Acesta fiind numit ”Cel Preafrumos, de o

s-o vedea/ În lume alta,/ Alta ca dânsa/ (...) - Doamne, Negru-

frumusețe mai mare decât a oricărui alt muritor.” Aceste

Vodă, / Mare-i și frumoasă, / Mândră ș-arătoasă,/ Sfântă

sintagme sunt utilizate în poezia și muzica religioasă, caracterul

mînăstire, / Chip de pomenire.” Dar frumusețea deschide

estetic al acestei creații neputând fi contestat: ”Primăvară dulce/

perspective: ”Altele oi croi/ Mult mai arătoase/ Și mult mai

Fiul Meu prea dulce/ Frumusețea unde ți-a apus?” (Prohodul

frumoase.” De asemenea, pe lângă monumentele consacrate ale

Domnului) sau ”Bucură-te, pom înfrumusețat, cu care se acopăr

artei religioase, întâlnim o multitudine de obiecte de cult care au

mulți / Bucură-te pom cu luminoasă roadă, din care se hrănesc

rol atât în cadrul slujbelor, cât și în perimetrul esteticului.

credincioșii;/ Bucură-te acoperământul lumii, cel mai lat decât

Trebuie ținut cont de faptul că, în acest caz, acesta din urmă se

norii;” (Acatistul Maicii Domnului).

subordonează întotdeauna valenței spirituale, fiind în primul

În relație directă cu valoarea estetică stă și aceea

rând un obiect consacrat și abia apoi unul cu valoare estetică (în

emoțională. Astfel, arta religioasă suscită sentimente, trăiri și

special

Muzeele

emoții care ne pun în starea de comunicare cu sinele și cu

mănăstirilor sunt menite să păstreze aceste vestigii. Ele sunt

Dumnezeu. ”Ca să se mângâie, să se bucure și să simtă fiorii

admirate ca obiecte de artă în relație directă cu zona sacrului:

fericirii, din vremuri imemoriale, omul cântă, pictează,

epitafe, cădelnițe, sfeșnice, epitrahile, icoane, evanghelii, ripide

modelează, construiește, desenează, ascultă sau face versuri și

etc.S-a spus despre icoană că este o evanghelie în culori, așa

muzică.4” Toate aceste manifestări exterioare țin de planul

cum Evanghelia însăși este o reprezentare verbală a lui

emoțional, pe care arta religioasă îl transformă într-un tărâm de

Dumnezeu, prin Fiul întrupat. Pentru a experimenta apropierea

sălășluire a Creatorului. De exemplu, sentimentele pot fi

de Divinitate în cadrul cultului religios, credinciosul are nevoie

exprimate prin intermediul muzicii bisericești. Aceasta a

și de realizarea unei valențe estetice a obiectelor ce mijlocesc

exprimat bucuria prin tonalități înalte, tristețea și tânguirea prin

comuniunea. În acest sens, vorbind despre picturile lui Nicoale

tactul papadic sau stihiraric, sentimentele de cinstire și de laudă

Grigorescu de la Agapia, Alexandru Vlahuță afirma: ”Sfinții lui

prin ritmuri alerte, specifice tactului irmologic sau recitativ.

Grigorescu sunt vii și destul de sfinți prin expresia de bunătate,

Astfel, prin exprimarea trăirilor interioare omul reușește să se

de îndurare și de evlavie pe care pictorul a știut să le-o dea, fără

cunoască pe sine și să se valorizeze sau să se autoperfecționeze.

să-i desfigureze, fără să-i bizantinizeze prea mult, înțelegând

Aceste valențe le pot oferi rugăciunea, textele sacre și toate

pentru

practicanții

cultului

respectiv.)

celelalte forme de artă ce presupun contemplarea. Icoana este
2http://www.alexandruvlahuta.eu/opere/pictorul_grigorescu/agapia.html#.VcIuK_
mqqko.
1Florian, Mircea, Metafizică și artă, în Estetică, Filozofie, Artă, Editura Eminescu,
1981, București, Piața Scânteii, 1,p.168.

p. 70

3 Constantin Cucoș, Educația religioasă, editura Polirom,Iași, 1999p.128.
4Felea, Ilarion, op. cit., p.45.
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un foarte bun mijloc de educație. Ea ne învață să iubim. Sfântul

picturile interioare ale bisericilor ne interesează ”tablourile

Teodor Studitul spunea: ”Cinstirea icoanei se urcă la prototip.

votive ale ctitorilor de la Humor, Moldovița și Arbore),

Închinarea amândurora e una; nu sfâșiată, nu împărțită. Dar față

sinoadele ecumenice( Humor și Arbore), și sinaxarul cu 365 din

de prototip e ființială, iar față de icoană e relativă...” Se deduce

viețile sfinților (Voroneț).3” Un element interesant este faptul

faptul că icoana mijlocește transmiterea încărcăturii noastre

că se pot observa costume, arme, obiecte, peisaje, instrumente

sufletești (prin rugăciune ) către Cel reprezentat pe ea. Se

muzicale moldovenești, ceea ce ne arată că toate aceste

produce astfel și o facilitare a comunicării interpersonale cu

reprezentări au fost asimilate în cultura proprie, a neamului.

Divinitatea. Icoana este un dar ce ne poate ajuta să găsim
sensurile profunde ale vieții.
În

miniatura

Din punctul de vedere al filozofilor, morala este
învățătura despre virtute. ”Pentru creștini, morala e sinteza

din

Tetraevanghelul

copiat

de

valorilor:

principiilor,

datoriilor

și

virtuților

conduitei

ieromonahul Nicodim pentru Mănăstirea Humor, 14731, este

evanghelice, așa cum e cuprinsă în Sfânta Scriptură și întrupată

reprezentat voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt. Chipul acestuia

în viața lui Iisus Hristos și a sfinților. Mai pe scurt: morala e

exprimă bucurie și încântare; mâinile întinse către Evanghelie

teoria binelui.4” Astfel, educația morală se realizează și prin

sunt un simbol al disponibilității sale sufletești pentru păstrarea

intermediul artei bisericești deoarece frumosul este îngemănat

și

asemenea

în aceasta cu binele, al cărui reprezentare supremă este

îmbrăcămintea bogată și coroana domnească sunt simboluri ale

Dumnezeu. Sfânta Scriptură promovează morala creștină și

respectului pe care îl are pentru cultură și îmbogățire spirituală.

faptele credinței care vor înnobila natura umană. Icoana, de

Iată, într-o singură reprezentare artistică de ordin religios, o

exemplu, prin reprezentarea unor sfinți sau a anumitor scene

multitudine de expresii ce conturează o trăire emoțională

biblice, devine un izvor extern al manifestării credinței. În

intensă în preajma elementelor consacrate lui Dumnezeu.

același timp ea este și o pildă de viețuire creștină în acord cu

valorificarea

manuscrisului

religios;

de

O altă latură educativă importantă a artei bisericești

normele moralei. În Maramureș, multe din bisericile de lemn au

este aceea intelectuală. Prin limbajul liniilor, al culorilor, al

fost înfrumusețate de meșteri zugravi de origine autohtonă,

formelor, al notelor muzicale sau al textului evanghelic ne este

prinaplicarea unei pânze pictate pe grinzile bisericii. Cea mai

descoperită învățătura dogmatică, morală și liturgică a Bisericii.

interesantă scenă era aceea a Judecății de apoi în care cei

În acest sens se dezvoltă vocabularul copiilor, imaginația,

păcătoși apar sub chipul unor localnici îndepărtați de preceptele

memoria și nu în ultimul rând creativitatea. De exemplu, prin

moralei creștine (bețivi, cârciumari, fumători) sau sunt văzuți

observarea picturilor interioare și exterioare ale mănăstirilor se

sub chipul unor dușmani ai țării (nobili, tătari, turci etc.)5.

face o trecere în revistă a întegii istorii a mântuirii, la care se

Literatura religioasă reține și aceasta o serie de scrieri

adugă elementele folclorice, autohtone, sau cele provenite prin

ce conțin elemente cu un caracter moral. Două dintre cele mai

contaminarea cultural-religioasă: ”Dintre scenele cele mai

cunoscute și apreciate opere ar fi: Cazania Mitropolitului

reprezentative

picturale exterioare,

Varlaam și Didahiile Mitropolitului Antim Ivireanu. Despre

consemnăm Imnul Acatist (Humor, Moldovița, Arbore), Cinul,

acesta din urmă, în lucrarea Introducere în istoria literaturii

o impresionantă procesiune de îngeri, prooroci, apostoli, ierarhi,

române, se precizează: ”Literaritatea Didahiilor e studiată în

mucenici și cuvioși în atitudine de rugăciune (Humor,

toate imaginile ei, ca mijloc de impunere a ideii religios-

Moldovița, Arbore, Voroneț), Arborele lui Iesei (Humor,

morale.6” Retorul devine”preaînțeleptul doftor al sufletelor”,

din aceste

ansabluri

Moldovița, Voroneț, Filozofii

antici (Humor, Voroneț),

Judecata de apoi (Moldovița, Arbore, Voroneț).2”

1Păcurariu, Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române (vol. II),Editura Institutului
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1992, p.115.
2http://ortodoxie.3x.ro/diverse/manastiri_sihastrii/9d_arta_bisericeasca_romaneasc
a.htm.
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care are rolul de a izbăvi de ”patimile cele sufletești” prin

Dintre
3Idem.
4 Ilarion Felea, op.cit., p.27.
5http://ortodoxie.3x.ro/diverse/manastiri_sihastrii/9d_arta_bisericeasca_romaneasc
a.htm.
6Sorohran, Elvira, Introducere în Istoria Literaturii Române, Editura Universității
„Al. I. Cuza” Iași, 1998,p.128.
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”cuvintele cerești”1 . Ideile morale sunt bineînțe
țeles multiple și

acord cu idealul educațional, cu nevoile și potențialitățile

rezidă în pildele, legendele și extrasele biblice pe care le

personale.

folosește în predicile sale.
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țele educaționale menționate până
Alături de valențele
acum, arta religioasă dezvoltă și efecte care vizează latura
socială a educabilului șii pe aceea civică. Astfel, se dezvoltă
respectul față
ță de ceilalți, spiritul de comuniune, interacțiunea cu
cei de lângă tine, spiritul patriotic și de cel de întrajutorare.
Bisericile și mănăstirile cu valoare artistică atrag vizitatorii și,
pe cei mai mulții dintre ei, îi ajută să se simtă parte a unui întreg,
punându-i în comuniune prin rugăciune și prin admirația
orientată către aceleași
și elemente culturale. Icoanele devin niște

Principiul încrederii

simboluri ale credinței
ței pentru că ele unifică o comunitate
istorico-religioasă.. Muzica biseriească impune de asemenea
Prof. Cella - Sînziana ANTAL - Huşi

constituirea unui grup (cor) ce are același
și obiectiv: de aa-L slăvi
pe Dumnezeu prin imnuri și cântări.
Componenta civică, obținută
ținută prin educația artistică de
ordin religios, constă în cultivarea patriotismului. Ist
Istoria și arta
bisericească au reținut
ținut figurile unor domnitori români angrenați
în slujba păstrării integrității
ții și demnității naționale. Întâlnim
astfel, în picturile mănăstirilor românești,
ști, imagini cu ctitorul sau
cu familia acestuia: Mircea cel Bătrân2, Ștefan
tefan cel Mare și
Sfânt, Constantin Brâncoveanu, Ieremia Movilă3, Mihai
Viteazul4, Petru Rareș5, Neagoie Basarab6 etc.
În concluzie, arta religioasă are un puternic poten
potențial
educativ deoarece acționează
ționează asupra naturii umane la nivel
senzorial și spiritual.
l. În perceperea ei nu enevoie de un sim
simț
estetic remarcabil, ci și de o prezență activă a credinței în
trasncendența
ța către care aceasta ne orientează. Astfel, ea nu se
limitează la transmiterea unor valori de natură estetică, ci
participă la modelarea morală, emoțională,
țională, socială, intelectuală
și civică a celui ce intră în contact cu ea. Complexitatea
formelor și a valorilor receptate se metamorfozează, la nivel
individual, în conturarea unei personalități
ți umane complexe, în

1 Ibidem, p.124.
2 Portretul lui Mircea cel Bătrân, în fresca executată în 1526 la biserica episcopală
Curtea de Argeș (ctitoria lui Neagoe Basarab);
3 Ieremia Movilă și familia, frescă în naosul bisericii mănăstirii
rii Sucevi
Sucevița;
4 Mihai Viteazul, frescă în biserica Mănăstirii Călui- jud. Olt, ctitoria boierilor
Buzești;
5 Tablou votiv din biserica Mănăstirii Moldovița:
ța: Petru Rareș cu familia, 1535;
6 Neagoie Basarab cu doamna Despina Milița
ța și copiii lor. Frescă orig
originală în
biserica Mănăstirii Argeș, azi în Muzeul de Artă al României;
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Cu ceva timp în urmă, având un pic de timp liber şi
fiindu-mi
mi dor de mirosul de carte nouă, am intrat într-o
librărie din Iaşi, pentru a răsfoi câteva cărţi, la întâmplare,
mai ales pe acelea ale căror titluri mi se păreau la o primă
vedere mai interesante.
şa s-aa întâmplat să dau peste o carte care, într
într-adevăr,mi
s-a părut că-şi merita banii: „Profesorul de succes: 59
de principii de pedagogie practică” scrisă de un
profesor de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din
Bucureşti, Ion-Ovidiu
Ovidiu Pânişoară, necunoscut pentru mine pe
atunci.
Obişnuită cu limbajul de lemn al cărţilor
cărţilo de pedagogie
răsfoite până atunci, cartea m-aa impresionat prin limbajul pe
înţelesul tuturor folosit şi numeroasele raportări la
experimentele de psihosociologie realizate până atunci în lume
şi care aveau aplicare în domeniul pedagogiei. De aceea,
cuvântul
tul „practică” din titlul cărţii, consider că are deplină
acoperireîn conţinutul cărţii. Ca niciodată, cartea m
m-a acaparat
de la primele pagini şi m-am
am decis că merită cumpărată. Am
citit-o
o relativ repede şi am descoperit câteva lucruri interesante.
Am săîncerc,
încerc, în continuare, să vă rezum câteva principii, ca să
vă deschid apetitul şi de restul vă veţi ocupa voi, dragi cititori.
Unul dintre principiile de pedagogie practică care mi
mi-au
atras atenţia a fost principiul încrederii, ţinând cont că trăim
într-o
o lume în care lipsa deîncredere în oameni, societate sau
stat afectează relaţiile interumane şi, bineînţeles, nici mediul
şcolar nu face rabat de la aceasta. Probabil una dintre întrebările
importante pe care un profesor ar trebui să şi le pună este dacă
elevii au încredere înel. Bineînţeles căîşi închipuie că răspunsul
va fi, întotdeauna, afirmativ. Dar lucrurile nu stau mereu aşa.
De exemplu, pentru a verifica această supoziţie, se poate face
un mic exerciţiu: profesorul să solicite elevilor într
într-o discuţie
„între patru ochi” să răspundă la nişte întrebări personale. S-a
S
constat că latenţa răspunsurilor unui copil la întrebările
personale indică cât sunt de naturale şi cât sunt de construite
răspunsurile lui şi importanţa pe care o acordă răspunsurilor.
răspunsur
De
aceea, este important ca în relaţia cadru didactic – elev să nu

A
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lipsească încrederea, iar încrederea se bazează pe sinceritate.
Prin sinceritate se înţelege să nu te sfieşti ca profesor să
dezvălui şi unele defecte personale atât timp cât sunt îns
însoţite şi
de calităţi, deoarece prin comparaţie, calităţile prezentate vor
părea mai credibile decât crearea unei imagini nerealiste de om
perfect. Un studiu a fost efectuat în acest sens de nişte
cercetători americani, în anii ’90, care au elaborat două sc
scrisori
de recomandare aproape identice ale unor persoane fictive ce
aplicau la un anumit job şi care se deosebeau doar prin fraza de
sfârşit, în care una dintre persoane, recunoştea că în anumite
momente poate fi o persoană dificilă. S-aa dovedit că angajat
angajatorii
au preferat această persoană în locul celeilalte, considerând a fi
mai de încredere o persoana care din proprie voinţă îşi
recunoştea un defect.Încrederea elevuluiîn profesor va face ca
acesta dintâi să aibă„curajul” săgreşească, nefiindu
nefiindu-i teamă de o
posibilă sancţiune şi crescând şansa unei participări active a
acestuia la lecţie.
Un alt principiu pe care mulţi profesori îll ignoră sau nu îi
acordă importanţa cuvenită este principiul primelor impresii.
Unele cercetări vorbesc de un procent de 85% din impresia
ulterioară despre o persoană ca fiind direct influenţată de prima
impresie adică de primele momente de interacţiune cu acea
persoană. De aceea, la primul contact cu o clasă, profesorul
trebuie să fie conştient că atenţia cu caree este privit de elevi, ca
persoana şi nu ca mesaj pe care îl transmite, este mult mai mare
decât în orele ce vor urmaşi că, dacă acesta face o primă
impresie bună, există şanse mari ca elevii să-ll urmărească pe
parcursul întregului an. Acest aspect poate fi extrapolat şi la
primul moment al lecţiei care este de multe ori minimalizat,
moment ce vizează captarea şi orientarea atenţiei. Dacă acest
moment crează o impresie favorabilă elevilor, atunci dorinţa lor
de cunoaştere va creşteşi o dată cu ea şi gradul lor de implicare
în predarea lecţiei.
Toată lumea a auzit cred de efectul placebo: cazul tipic al
unui medicament prescris de un medic,în care pacientul are
încredere,şi care are efecte pozitive asupra lui chiar dacă
descoperă ulterior că pastila conţinea doar zahăr. Sau un alt
exemplu al unor persoane care credeau căbeau alcool şi care au
început să se comporte ca nişte persoane în stare de ebrietate
deşi lichidele consumate aveau doar miros de alcool, fărăsă
conţină în realitate alcool. Ce aplicare
are prezintă acest fapt în
domeniul pedagogiei practice? Poartă numele de principiul
efectului placebo şi face referire la faptul că profesorii nu pot fi
convingători dacă nu sunt ei înşişi convinşi de adevărul ideilor
pe care le spun. În aceeaşi ordine de idei, dacă profesorul are o
„zi proastă”şi nu are chef de oră, acest lucru se va transmite
elevilor, odată cu cuvintele spuse. Pentru aceasta se recomandă
ca înainte ca profesorul să intre la oră să se gândească la câteva
aspecte pozitive ale orei care va urma: dacă el crede ca va avea
o oră „grozavă” acest fapt se va imprima în atitudinea elevilor,
dând un start bun activităţii la clasă. Este de evitat opusul
efectului placebo, intitulat efectul nocebo, atunci când un
pacient crede că un medicament îi vaa face rău el chiar va
experimenta acea stare de rău. Deci, dacă un profesor crede ca
va avea probleme cu elevii, există şanse mari ca aceste lucruri
să se întâmple.
Sper ca prin această încercare de recenzie, să atrag atenţia
cadrelor didactice darr şi părinţilor şi elevilor interesaţi de
procesul instructiv-educativ
educativ asupra unor metode de optimizare a
actului didactic, atât de contestatîn ultimul timp.
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“Istoria unei lumi...” văzută din
Costeşti şi Bacău
Prof. Mihaela BĂBUŞANU - Bacău
Sâmbătă, 10 octombrie, la Centrul Cultural
Ruginoasa din comuna Ruginoasa judeţul Iaşi, a avut loc
prima ediţie a proiectului interjudeţean cu sugestivul nume
“Istoria unei lumi: de la omul cucutenian la Cuza”
rintr - un parteneriat activ, în acest proiect au fost
implicaţi un număr de 32 elevi de la clasa a IV-a
IV F
profesor Monica Creangă de la Şcoala “Alexandru Ioan
Cuza” din Bacău, de la Şcoala Gimnazială din Costeşti, judeţul
Iaşi un număr de 17 elevi, director Elena Malanca, învăţător
Cârtiţă Iuliana şi de la Şcoala din Ruginoasa şi Centrul Cultural
Ruginoasa un număr de 20 copii, director Duda Irina,
coordinator profesor Axinia Cristina care este şi inimoasa
directoare a Centrului Cultural.
Proiectul are ca scop facilitarea accesului ttinerilor la activități
de învățare
țare nonformală conectate cu istoria și arheologia prin
implicare și stimularea acestora spre creativitate culturalcultural
istorică.
Ideea de proiect a prins contur în urmă cu mai multă vreme,
când s-aa discutat cu profesor Malanca Elena
E
despre posibilitatea
unei colaborări pe linie culturală, la fel de încântată de idée
arătându-se
se şi Cristina Axinia şi profesor Monica Creangă de la
Şcoala“Alexandru Ioan Cuza”din Bacău, care dorea la rându-i
rându
să aducă un element inedit în programa extracurriculară
ext
a clasei
a IV-a F. Aşadar ne-am
am mobilizat să putem adduce pe toţi aceşti
oameni minunaţi şi dedicaţi împreună, am scris proiectul, ne-am
ne
pus în legătură, de acord, am apelat şi la colegii şi/sau prietenii
noştri istorici, conf.univ. dr. Dumit
Dumitru Boghian de la
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, prof. dr. SergiuSergiu
Constantin Enea de la Liceul “Ion Neculce” din Târgu Frumos
şi prof. dr. Anton Coşa de la Complexul Muzeal “Iulian
Antonescu” care au acceptat să fie alături de noi scriptic şi
faptic pe toată durata proiectului şi iata-ne
iata
aşadar în 10
octombrie, la prima ediţie a proiectului, care ss-a lansat la
Centrul Cutural Ruginoasa, o alegere perfectă.
Alegerea titlului acestui proiect a venit firesc, iar faptul că sună
aproape poetic este şi din cauza încărcăturii emoţionale special
pe care o ai atunci când păşeşti în acele locuri încărcate de
istorie. În aceste locuri se află Palatul "Alexandru Ioan Cuza" ,
biserica domnească „Adormirea Maicii Domnului”, la Costeşti
se află un sit extrem e cunoscut "Situl Costesti – Cier”. Vorbim
despre un sit datat acum 4.400 de ani înainte de Hristos, loc în
care a fost un habitat locuit de comunităţile cucuteniene.Vorbim
de un sit extraordinar de bogat si cu o personalitate deosebită
Chiar dacă vorbim de aspect istorice deosebite ale comunităţilor
care au locuit acum câteva milenii în acest spatiu, totul riscă să
dispară pentru totdeauna. Situat pe un deal de câţiva zeci de
metri, acesta este sub efectul de coroziune a râului Bahluieţ,
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aflat in imediata apropiere şi vis-à-vis de Şcoala Gimnazială
Costeşti.

La Muzeul Cucuteni de la Băiceni
O altă locaţie încărcată de istorie se află în comuna Cucuteni
unde există situl arheologic de interes național din punctul
„Cetățuia”, de la marginea de vest a satului Băiceni, sit
cunoscut pentrucă a dat numele culturii Cucuteni din eneolitic,
din care se găsesc în acest sit trei așezări distincte, emblematice
pentru clasificarea culturii în fazele A, B și AB; în afara acestei
așezări, în cadrul sitului se mai găsesc așezări din eneoliticul
târziu (cultura Horodiștea-Erbiceni), perioada geto-dacică și
secolul al III-lea e.n. Alt sit arheologic de interes național este
cel de la „Dâmbul Morii”, la marginea de nord-vest a aceluiași
sat, unde s-au găsit alte vestigii ale culturii Cucuteni, faza
AB.Vorbim aşadar despre un “triunghi”cultural extrem de
important.
De asemeni Şcoala“Alexandru Ioan Cuza” din Bacău, cealaltă
şoală implicate în proiect, ei bine, actul de înfiinţare al acestei
şcoli datează din anul 1859, 25 octombrie, act semnat de însuşi
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Fosta Şcoală nr 2 de băieţi
este şi ea încărcată de adânci semnificaţii istorice. Pe băncile
acestei şcoli si-au început afirmarea personalităţi marcante ca
Radu Beligan, academicianul Solomon Marcus, Emanuel
Elenescu, Marcel Marcian, Marius Mircu, C-tin Andone,
George Bălăiţă, C-tin Arsen, iar corpul A al şcolii este declarat
monument istoric
Astfel,după salutul de bun venit al gazdelor, prin vocile
doamnelor profesoare Elena Malancaşi Cristina Axinia a urmat
prezentarea potenţialului arheologic al zonei, prezentare făcută
de către prof dr. Sergiu Constantin Enea, de la Liceul Teoretic
“Ion Neculce” din localitate, colaborator în proiect, care a venit
cu o prezentare power-point adecvată şi adaptată vârstei
copiilor, care a reuşit să stârnească interesul, să capteze atenţie
şi să antreneze copii în discuţii şi întrebări. De altfel, profesorul
Enea este unul dintre cei doi istorici arheologi care coordonează
şi fac săpături în zonă de ani de zile alături de studenţi de la
Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava şi voluntari sub
atenta îndrumare, bineînţeles, a binecunoscutului conf. univ. dr.
Dumitru Boghian de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din
Suceava. Aceştia încearcă să salveze ce se mai poate şi cu
mijloace limitate secvenţe din istoria zonei.
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Programul artistic al elevilor şcolii Ruginoasa
După interesanta prezentare a urmat un program artistic pus în
scenă de elevi ai şcolii Ruginoasa, membri ai Ansamblului
Centrului Cultural coordonat de doamna profesoară Cristina
Axinia şi două fete talentate de la Şcoala Costeşti. Ţin să
menţionez în mod special vocea caldă, sigură şi emoţionantă a
unei fetiţe extrem de talentate de clasa a II-a de la Şcoala
Ruginoasa, pe numele ei Petruţa Secară.
A urmat apoi o vizită a expoziţiei de istorie-arheologie a mini
muzeului Centrului Cultural Ruginoasa, unde elevii au putut
vedea şi atinge exponatele
Contactul cu piesele reale, confecţionate de oamenii neoliticului
a fost deosebit de util, ajutându-I pe elevi să-şi completeze
cunoştinţele, reprezentarea acestei epoci.
Gazdele din Ruginoasa au oferit fiecarui copil si cadrelor
didactice frumoase suveniruri şi un tablou reprezentându-i pe
domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi doamna Elena Cuza, tablou
realizat de către o talentată elevă a şcolii din localitate, pe
numele ei Ioana Buzatu.
Aurmat o vizită la Biserica Domnească unde ghid ne-a fost
aceiaşi inepuizabilă doamnă Axinia apoi s-a plecat la Costeşti,
primul popas fiind pe şantierul arhologic de acolo. Surpriza, pe
teren, a fost un a uriaşă pentru copii. Pe locul unde în această
vară a fost şantierul de la Costeşti, acum acoperit, chiar la
suprafaţă puteau fi zărite zeci de fragmente de obiecte neolitice.
Au urmat, firesc, zeci de întrebări din partea copiilor şi
părinţilor.
A urmat o descindere la Şcoala din Costeşti unde gazdele ne-au
întâmpinat cu ceva de ale gurii, copii au socializat între ei, la fel
şi profesorii implicaţi în proiect, apoi a urmat o vizită la Muzeul
de istorie şi arheologie Cucuteni
Merită cu prisosinţă să îi reamintim pe toţi cei implicaţi în acest
frumos proiect. Iniţiatorii şi coordonatorii proiectului:
Director al Şcolii Gimnaziale din Coteşti/jud. Iaşi, profesor
Elena Malanca, profesor pentru învățământ primar de la Școala
Gimnazială ” Alexandru Ioan Cuza” Bacău, Monica Livia
Creangă, expert bunuri cu valoare memorialistică/muzeolog,
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău,
Mihaela
Băbușanu.
Colaboratori:
Conf. univ. dr. Dumitru Boghian de la Universitatea „Ştefan cel
Mare” Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie, prof. dr.
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Sergiu Constantin Enea de la Liceul Teoretic ,,IonNec
,,IonNeculce” din
Târgu Frumos, prof. Cristina Axinia, directorul Centrului
Cultural Ruginoasa, prof. dr. Anton Coşa de la Complexul
Muzeal “Iulian Antonescu”
Şi cadrele didactice care au fost prezente la eveniment alături de
elevi: director profesor Duda Irina de la Şcoala Ruginoasa şi
învător Iuliana Cârtiţă de la Şcoala Costeşti.
De asemeni mulţumiri special Ansamblului Centrului Cultural
Ruginoasa coordonaţi de Cristina Axinia care au încântat
auditoriul cu cântec, joc şi voie bună şi gazdelor extr
extrem de
primitoare atât de la Ruginoasa cât şi de la Costeşti care s-au
s
străduit şi au reuşit să creeze o atmosferă extrem de plăcută.
Mulţumim
lţumim şi părinţilor care au făcut deplasarea de la Bacău
pentru a fi alături de noi.
Prin tematica propusă, diversitatea activităților
ților și instituțiilor
implicate, proiectul susține
Implementarea și promovarea activităților educative
extracurriculare care subliniază interesul pentru cunoa
cunoașterea
istoriei regionale și a elementelor esențiale ce reprezintă
civilizația umană din perioada cucuteniană până în epoca
modernă.
Faza experimentală a procesului de învăţare şi-aa dovedit astfel
valoarea, ceea ce ne îndreptăţeşte să o reconsiderăm şi de ce nu,
să încercăm să-ii acordăm o pondere cât mai mare între
strategiile didactice folosite
ite în munca educativă cu elevii.
Putem afirma fără nici o urmă de modestie că această primă
etapă a proiectului a debutat fericit şi că premisele pentru etapa
a doua, continuitate şi sustenabilitate sunt excelente iar munca
onestă şi dedicată al celor implicaţi în proiect ar trebui
remarcată, cunoscută şi lăudată.

La Oxford se predă în limba româna, iar
un sfert dintre noii studenţi la informatică
sunt români

Ciprian Știrbu din Bacău, Colegiul Naţional Gheorge
Vrânceanu, a fost admis la Oxford. Pentru tinerii care vor păși
pă
pragul renumitei universități,
ți, există și un sprijin moral
românesc
oferit
de Societatea Culturală Româna
de
la Oxford care își propune să ofere un punct de întâlnire pentru
români, indiferent de naționalitatea lor actuală, precum și cei
interesați decultura română. Scopul societății este acela de
a promova interesele studenților români de la Universitatea
din Oxford, de a promova o mai bună înțelegere a culturii din
România șiRepublica Moldova și pentru a promova relații mai
bune între comunitatea românească și comunitatea Universității
din Oxford. Societatea a fost inființată
infiin
în februarie 2006
si înregistrată la Universitatea din Oxford în mai 2006.
În 2012 Martin Harris (Ministru adjunct și șef al misiunii
britanice de la Moscova, fost ambasador al Marii Britanii în
România)spunea: „Anul trecut, am găzduit o recepție pentru toți
absolvenții români de la universitățile Oxford și Cambridge. Au
fost șaizeci sau șaptezeci de invitați
ți din toate domeniile - de
afaceri, mediul academic, finanțe, serviciul public.
Universitatea Oxford a dat Marii Britanii 26 de prim-miniștri
printre care Margaret Thatcher, Tony Blair și David Cameron.
Statele Unite ale Americii au fost conduse și ele de un absolvent
al Universității – Bill Clinton. Iar, de-a
de lungul anilor, 47 de
laureați ai Premiului Nobel au studiat sau au predat aici, în cea
mai veche Universitate din Marea Britanie.
Br
În sălile instituției
au fost formați, în ultimii 900 de ani, scritorii, oamenii de știință
și economiștii care au schimbat lumea în care trăim.
În prezent România este reprezentată la Oxford, cea mai bună
Universitate din Regatul Britanic, de peste
pest 100 de studenți. Mai
mulți
ți ca oricând. În plus, din 2012, la Oxford se predă limba
română și alți zeci de români predau sau conduc proiecte de
cercetare în cadrul Universității. (surse:
surse: ooxford university,
digi24, protv)

Aprindeţi candele-n
candele Biserici
Mădălina DIACONU

Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni,
jud. Iaşi
Aprindeţi candele-n Biserici!
Hienele culcuş de noapte au făcut prin colţuri;
E întuneric, picturile murale plâng
Scrăşnind şi înghiţind tăcutele dureri
Şi, Doamne, omul astăzi, uită să se-nchine...

Din toamnă, şase elevi români au mers la prestigioasă
universitate britanică. Performanţele elevilor noştri ii-au
impresionat atât de tare pe englezi încât i-au
i
declarat
admişi înainte de a da bacalaureatul, relata postul tv digi24.
n sfert dintre viitorii studenţi admişi la secţia de
informatică
matică la Oxford sunt din România. Dintre cei care
vor începe cursurile în această toamnă sunt și Ioana
Vasile de 19 ani care a absolvit Colegiul Naţional Carol I din
Craiova cu 10 pe linie. Coleg cu Ioana este Gabriel Ineluş, care
a absolvit Colegiul Naţional Andrei Şaguna din Braşov. Şi

U
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Voci sumbre şi sudalme acoperă pământul:
Să ne-nchinăm
nchinăm de multă vreme am uitat,
În veşnice reproşuri ne ducem traiul, faţa-ne
faţa
Doar banul ne mai spală faţa...
Fraţilor, aprindeţi candele-n
n biserici!...
Ieri, o mamă-şi
şi plângea prunca: ne îngropăm
îngro
prunciii-nainte
nainte de vreme; Cartea Sfântă spunea:
Copiii vor învăţa părinţii ce-ii Credinţa!
Prea multa libertate i-aa îngropat de vii în
Flacăra albastră-a morţii...
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Aprindeţi candele-n Biserici!
Sufletul şi mintea – hăbăucă, nu vrea să
Îngenuncheze: nu mai vrea să guste
Apa vie şi înţelepciunea le este răvăşită:
Nu cred în calea Sfântă...
Ieri, vântul, prin ploaia de săgeţi a sălciilor
A plâns; lacrimi divine au trezit la
Toleranţă şi iubire: creştini, aprindeţi
Candele-n Biserici, uleiul ars lumină
Sfântă iar să aducă-ntre semeni...

Românii legați de pământ
Ca bunii și dragii bunici,
Ce rar mai sunt pe aici...
Dar sunt prea mulți în mormânt.
S-au dus ... grădină și casă...
Bunic, bunică ...s-au dus...
Mă-ndrept spre propriul apus,
Cu dor de iarnă frumoasă.

Nedumerire
Privesc cu oarecare teamă cerul înnourat;
Capricioasă ca o fecioară-n pârg
Toamna, aici dă bineţe, aici se răscoală
Prin frunzele-i trecute de copt să aline
Neostoitele gânduri ale timpului...
Nedumerite, încărcate de seva albastră a
Copacului, pletele nucului nu ascultă
Vocea mult prea aspră a vântului: e
Toamnă târzie, lasaţi-vă duse pe nevăzutele-mi
Aripi! E rândul meu să vă legăn....
În vară un tei umbrea streaşina casei; inima
Frunzelor îmbia la iubire şi pace; deschisă,
Fereastra se lăsa gâdilată la tâmple lăsând să
Strecoare printre gene lumina de afară Alunecând spriţar psalmodia, psalmodia...
Nedumerită, privesc şi-ncerc să-nţeleg
Tăcerea tot mai adâncă dintre semeni: în loc de
Zâmbet ecrane din sticlă le-acoperă faţa;
Doar săgetându-le ochiul de prea multa lumină,
Te privesc, îţi zâmbesc şi zâmbetul gheaţă
Devine...

DOR DE IARNĂ
Dr. Teona ȘCOPOS – Iași
Mi-i dor de iarnă frumoasă,
De jarul din sobă mi-i dor Cocea bunica-n cuptor
Gutui și pâine de casă.
Mâncam sub lampa de gaz,
În jurul plitei, mereu –
Păziți doar de DUMNEZEU
N-avem, sub geruri, necaz .
Prin munții grei de zăpadă,
Bunicul săpa un tunel Pășeam alături de el
Cu grija la ce-i în ogradă.

.
DOR DE IARNĂ ȘI CRĂCIUN
Parfum de toamnă - decembrie blând Soare cuminte din cald mărțișor Mi-i dor de zăpadă, de iarnă mi-i dor De gerul curat mi-i gândul flămând.
Zăpada, sub pași, tăcerea să frângă Roșii măceșe să ardă culoarea În alb înghețat să tremure zarea,
Argint efemer pe crengi să se strângă.
Aripă de corb să sprijine cerul Să ningă steluțe și fluturi de gheață Să simt iarna-n gene, pe frunte, pe față
ță,
Să simt în plămâni și-n inimă gerul.
Amestec de mart și toamnă târzie
Fac timpul să pară și cald și ciudat Pădurea vrea tihnă în albul curat,
Să doarmă-n zăpezi și iarăși să-nvie.
Va ninge curând - Crăciunu-ii aproape Mi-i dor de colinde, de brad, de gutui,
De-arome de cetini, reci - amărui ...
Simt iarna în suflet, simt iarna sub pleoape.
pleoape
CREDINȚĂ ÎN MOȘ CRĂCIUN
Mai credem noi în Moș Crăciun?
Dar astăzi în ce credem oare?
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Ce-a mai rămas normal sub soare,
Cum mai vedem ce-i rău sau bun?

RĂTĂCIT ÎN AMINTIRI

Sunt legi ce apără hoția Sunt biruri care umilesc –
Cei buni și harnici sărăcesc...
E tristă astăzi România.

Rătăcit în amintiri
Fără somn îmi trece noaptea,
Doar cu dulci închipuiri
Îmi alin singurătatea.

Munții, de ani sunt rană vie –
Străini știu stăpâni pământul –
Prin buzunare bate vântul...
Abia te târâi Românie! ...

Patimi multe, dor divin
Însoțiră-mi tinerețea,
Crud blestem - amar pelin
Îmi scurtează acum viața.

Privim în jos, zâmbim mai rar,
Trăim lipsiți de dor de viață –
E trist pe drumul drept din față...
E trist și gestul unui dar.

Ca-în amurg mă simt mereu,
Chiar și în amiaza mare,
Și să-îndur îmi vine greu
Zile-în șir cu desperare.

Ramuri de brad împodobim
Cu poleieli de ani și ani...
Suntem mult mai atenți la bani
Și-i greu prin iarnă să răzbim.
Dar miezul ne rămâne bun –
În suflet mai sperăm spre mâine
Și-n grija codrului de pâine ,
Mai credem, da, în Moș Crăciun.

Ce suflet trist mi-a sortit
A mea zodie din ceruri,
De prea mult am suferit
Viețuind în rele vremuri!
Rătăcit în amintiri
Fără somn îmi trece noaptea,
Doar cu dulci închipuiri
Îmi alin singurătatea.

ÎŢI ADUCI AMINTE?

VISUL

Prof. dr. Vlad CARAGANCIU – Chişinău
Dr. Alexandru VÎLCU – Chișinău
Îți aduci aminte, dragă,
De-ntâlnirea prima oară,
Când ne-nsoțea în dumbravă
Cântec de privighetoare?

Ochiul drept mi l-am închis
Și am vrut să prind un vis
Și ce crezi că e ușor?Tot încerc, dar fără spor.

Sub crengi plecate de copaci
Stăteam ascunși noi de străini;
Aveai obraji îmbujorați
Și ochi albaștri de farmec plini.

Când întind mâna să-l prind,
El se-agață tremurând,
Ba de-un nour, ba deo stea,
Râde de speranța mea...

Pe păru-ți blond de pe copac
Cădeau în șiruri flori de tei,
Iar eu de dragoste-însetat
Priveam vrăjit în ochii tăi.

Când pășesc în rând cu-n vis,
Nu mă tem că vre-un abis
Ar pândi o reprimare
Să-mi producă în cărare.

Prea mult doream să te iubesc,
Să-ți sărut cu drag gurița,
Frumoșii sâni să-ți netezesc,
Descheind la piept bluzița…

Când privesc la ceru-albastru,
Eu mă simt că zbor pe-un astru
Şi aterizez pe Lună
Tot cu visul împreună.

– Va fi o zi fericită, –
Îmi șopteai cu pasiune, –
Când voi fi eu pregătită
Să-mpart dragostea cu tine…

De aici privesc pământul,
Văd cum bate iute vântul
Și gonesc trenuri-comete
Și mă-ntâmpină rachete.
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ANUL NOU
Totu-i alb ca în poveste
Și zăpada-i sclipitoare,
Chiar şi atmosfera este
În culori de sărbătoare
Pomii, cu coroana lor,
În cojoace de zăpadă,
Seamănă cu un covor,
Așternut colo-n livadă.
Din hogeagul caselor,
Îmbrăcate-n cușme albe,
Iese fumul rotocol,
Parcă-ar zbura-n ceruri salve.

Gerul aspru a desenat
Pe ferestre floricele,
Apa, însă, a-nghețat
Și nu poate să le spele.
Iată, că se vede-n zare,
Lunecând o sănioară,
Mie, după cum îmi pare,
Nu este deloc ușoară.
Șase cai gonesc ca vântul,
Zurgălăii s-auriți,
Zboară sania ca gândul
Prin nămeţii-nzăpeziţi.
Moș Crăciun cu-o veste bună
E în sania din stradă,
Se grăbeşte să ne-o spună,
Chiar cu Alba ca Zăpada.
Că intrăm în Anul Nou!
Eu, cu inima curată,
Zic, că-i cel mai bun cadou,
Ce mi l-am dorit vre-o dată.
LA BAL MASCAT
Seara-n ceață s-a lăsat
Ca o cușmă peste sat,
Se așterne-n lung zăpada,
Îmbrăcând în alb ograda.
Adunați de-un zvon curat,
Am venit la bal mascat,
Să cântăm şi să dansăm
Și pe plac să ne distrăm.
Iată ne apare-n faţă,
Moș Crăciun cu barba creaţă
Și cu Alba ca Zăpada,
Cu-obrăjorii în pomadă.
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Iar pe dânșii îi urmează
Noaptea cea cu Luna trează,
Iepuri, lupi şi câini roșcați,
Vulpi cu ochii colorați.
Mușchetari cu spade lucii,
Feţi în straie argintii,
Zâne mândre ca-n poveşti
În rochițe-mpărătești.
Dar mai vin şi alte măști,
Cu tradiții românești
Și cu straie din popor,
În culori de tricolor.
Sărbătoarea e în toi,
Hai, veniți şi voi cu noi,
Să cântăm şi să dansăm
Și pe plac să ne distrăm.

Trai nineacă
Gheorghe
eorghe NICULESCU - Uricani
Nu prea e frumoasă viața
Când vine iar dimineața
Și n-ai cu ce face piața.
Frigiderul face gerul,
Concurând caloriferul
Însă altul e necazul:
Aragazul arde gazul,
Apa-i rece precum sloiul ...
Mă duc să plătesc gunoiul,
Dar nu vreau să-mi vezi figura
După ce achit factura,
Însă mă simt fericit:
Aerul e gratuit,
Deși, din câte-am aflat,
Este foarte poluat!
Șoselele-s numai gropi,
E inflație de popi,
Politruci-s mincinoși,
Hoți, corupți și somnoroși;
Nu avem ce pune-n oale
Căci șomajul e în floare;
Ne amenință-un război,
Arabii vin peste noi,
În jur e numai gunoi...
Plătim taxe la parcare,
N-ajung banii de mâncare,
N-avem nicio perspectivă,
Pacea este în derivă,
Școlile-s de-abandonat,
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Spitalele-s no combat,
Pensia-i de speriat,
Politica-i de rahat!

Al pădurilor de vise
Mă conduce şi mă pierde
Către zone nepermise?

Avem viață fericită
Fiindcă bezna-i gratuită!

De ce ochii-ţi sunt fântâni
Cu-apa cristal de pură,
De ce-mi ţii inima-n mâini
Şi un deget mic pe gură?

EMINESCIANĂ
Jurnalist Val ANDREESCU - Vaslui

De ce freamăt, de ce tremur,
Şi de ce înfiorare,
Când noi suntem un cutremur
Şi-un taifun pe-ntinsa mare?

De-avem vise îngheţate,
Hai în codrul ce ne ştie,
Să mâncăm pe săturate,
Resturi de ...copilărie!
Curgă lacrima pe sân,
Apoi Verde - Împăratul,
O să ne aştearnă patul
Cu saltea din muşchi bătrân
Şi cearceaf de frunză arsă,
Perne ? Trei pete de soare,
Baldachin din umbră groasă,
Muzici ... ape curgătoare,
Plapomă ... o boltă-ntreagă,
Două stele…lumânări,
Şi afla-vom ... ce ne leagă,
De zei şi de muritori.
CU INIMA-N PALMĂ
M-am visat la margini de lume, Părinte,
din durere scriindu-mi poemul,
bogat în sângerânde cuvinte.
Ca piatră, conştientu-mi căzuse în hău,
cu inima-n palmă scriam
la umbra chipului tău.
Păianjenul negru în plasă mă prinde,
pândise cu ochii săi răi şi compuşi,
mă ucide ori poate mă vinde.
Mi-s braţele lut şi muşchii argilă
Şi multe, încă, mai am de făcut,
Doamne, nu-mi da un statut de fosilă!
ÎNTREBĂRI ...
Prima rază de la soare
Din buza de gean-a zării,
De ce-n ochiul tău apare
Ca un semn al exclamării?

Păsările Paradisului
Ruxandra BOHAT – Ploieşti
Depărtarea soarbe din noi chemarea
Sentimentele propulsate spre infinit se contopesc
În curcubeie
Şi nu am urcat noi, ci copiii din noi
Spre Golgota
Toţi l-am
am visat o data pe Sfântul Gheorghe
Pe calul alb, fără aripe, fără de suliţă
Şi cu glasul infirm de vibraţii
Căci în fiecare pedeapsă
edeapsă aşteaptă ca o fiară flămândă
Iar noi îl căutăm pe Iuda
fără umeri, buimaci ca mieii duşi la tăiere
“Ieşi din mine Golgota!”
Păcatele vor plesni în Păsări ale Paradisului
Şi-atunci se vor arăta umerii
Pentru că ne va acoperi mantia sângerată
A lui Hristos.

Cum de primul foşnet verde
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Despre oameni
Cunosc atâţia oameni fără dimineţi, jefuiţi de metafore
Că mi-e teamă să nu rămână cu buzele fierbinţi
şi cu ochii bolnavi de întuneric.
Universul clipelor alunecă peste creştete de sfinţi
albaştri ce stau prinşii de aripe în jurul obsesiilor mele.
Cunosc atâţia oameni fără lacrimi ce se lasă căutaţi sub pleoape
De-un plânset de neom pe care unii-ll aseamănă cu profeţii
pentru că are fantezii despre vii şi morţi
Citind reţete culinare.
Am vizitat întotdeauna mormintele celor ce-au
au murit
senini, pipăind cu degete de piatră cripticele sălaşuri.
Gândind la îngeri luminoşi cu graţie, la spaţii de
Eden, măsurând distanţa dintre inimă şi gând cu o identitate.
Cunosc atâţia oameni care n-au iubit zborul
fără aripe şi nici răsăritul de soare nimfatic
au trăit în orbirea din adâncul
Cunosc atâţia oameni care n-au
ochiului lor.
La rădăcina Copacului Vieţii am săpat groapa naivului meu
“absolut”.
Trubadur rătăcit pe o treaptă a existenţei.
Actor de film mut pe scena conştiinţei
onştiinţei devorate de umbra
sinelui meu.

Nopți basarabene
Prof. Petrușș ANDREI – Bârlad
Am un dor de nopți basarabene
Să mă ducă-acolo ducipalul,
Cu tertipurile lui viclene,
Până azi, nu m-a lăsat muscalul.
Și-am un dor de vorbă cumpănită
Somnul să-mi alunge de pe geană
Și un dor de valea înflorită
Spre pădurea cea basarabeană.
Se ascund, prin râpi adânci, dihănii,
În desișuri tot se mai agită:
,,Codrul bate Nistrului mătănii”
Ca să vadă Țara întregită.
A trecut un veac de supărare
Și-am un dor să-mi chiui bucuria:
Hai, aprindeți candele-n altare
Să vedem iar Mare România!

Ne jefuiră și ne împilară
Dar am avut o sacră datorie
Și ne-am făcut, prin jertfe mari, o Țară,
O mamă scumpă, dulce Românie.
Așa cum sunt pe boltă mii de stele,
Sunt multe țări, a noastră-i numai una
S-o facem cea mai mândră dintre ele
Că e a noastră pentru totdeauna.
Sărbătorim acum Marea Unire
Și-n ochii noștri scânteie lumina
Iar Dumnezeu e-o mare de iubire
Și-așa ne binecuvântează cina.
Aprindeți toți o candelă-n fereastră
Și faceți rugăciune în altare
Ca, veșnic vitregită, Țara noastră
Să redevină România Mare!
Harta limbii române
Poetului Acad. Vasile Tărâțeanu
țeanu
Îți scriu din margine de hartă,
Iubite frate-al meu, Vasile,
Și, ca prieten bun, mă iartă
Că nu ți-am scris de-atâtea zile.
Pe-aicea vremea se răcește
Și, între noi, mocnește ura
Prăpastia se adâncește
Și a crescut harababura.
Se luptă toți pentru putere
Iar noi să ne apar-o carte,
Și cei de sus făcură-avere
Vânzând, din țară, câte-o parte.
Zadarnic noi cerșim dreptate –
În proză și în poezie,
La poarta surzilor poți bate,
De zor, o-ntreagă veșnicie.
De-afară, ni se pun guverne
Iar slugile doar execută
Și sita vremii-ntruna cerne
Peste o cauză pierdută.
Dar harta limbii ni-i întreagă
Și Eminescu ne privește
Iar Țara ni-i la fel de dragă
Că noi ne scriem românește.

De ziua sfântă a Unirii noastre
Neputincioase sunt acum cuvinte
Să-nfățișeze lupte și dezastre
Și se-odihnesc eroii în morminte
Sub florile recunoștinței noastre.

Dorința inimii-i firească
Și, cât ne va uni cuvântul,
Și sfânta limbă românească
Va fi cât lumea și pământul.
Pe harta lumii învrăjbite
Se vor întinde largi Siberii
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Și vin din nou vremuri cumplite
Când mor vorbiri și pier imperii.

La Iordan
S-arată prooroc în lume
Drept Înaintemergător,
Ioan este al său nume,
Vestește pe Mântuitor.

Cu lacrima din călimară
Și dorul care-n suflet crește
Îți scriu din margine de țară
Și ne-nțelegem românește.

Ninge viscolit
Veniamin BOȚOROGA
ȚOROGA – Huși
Ninge viscolit
Și se înalț’troiene,
Omătul răvășit
S-adună prin poiene.
Bate vântul,
Fluieră prin ramuri,
Aruncă omătul
Pe prispă și în geamuri.
Iarna mânioasă
S-a pornit spre noi,
Ne blochează-n casă,
Asediu de război.
Nu pleacă furtuna,
Suflă cu putere,
De pe ceruri luna
Îndurare cere.

Vine la Iordan pe oameni să boteze,
Să pregătească lumea pentru întâlnire,
Le cere tuturor pe Domnul să-L
L urmeze
Că-i Cel ce aduce-n lume izbăvire.
Dar printre cei ce vin să se boteze,
Se arată și Domnul Iisus Hristos,
Ioan ar vrea ca rolurile să inverseze,
Dar se supune cu dreptate spre folos.
Pășește-n apă Veșnicul Născut,
„Iordanul se întoarce înapoi”,
Fiul Fecioarei se face cunoscut,
Ca cel venit în lume pentru noi.
Un porumbel din cer pe Iisus coboară,
E Duhul Sfânt ce vine să-l cuprindă,
Deodată adunarea se-nfioară,
Când glas din cer răsună să-ii surprindă.
Sfânta Treime-n lume se arată,
Să pună începutul mântuirii pe Pământ,
De-acuma omenirea poate fi salvată,
Urmând pe Domnul, Întrupat Cuvânt.

Stele speriate
Ies de după nori
Și privesc mirate
Marile ninsori.
Fie-Ți, Doamne, milă
Oprește urgia,
Ne e mai fertilă,
Pacea și armonia.
An Nou
Intră Noul An în lume,
Pășind pe-a timpului cărare
Își pune tinerețea la încercare
Și prinde urările cele bune.

Gerul Bobotezei
Gerul Bobotezei
Iarăși a venit,
Să dea gheață apei,
Care s-a sfințit.

Anul cel Vechi în urmă a rămas,
Se depărtează în trecut,
Ca unul care rostul și-a făcut,
Rămâne-n amintire un popas.

Chiar în zi de praznic
Noi am suferit,
Gerul cel năprasnic
Care ne-a-ngrozit.

Nou An al mântuirii ne așteaptă,
Să punem început de pocăință,
Să ducem lupta cu credință,
Să câștigăm „partea cea dreaptă”.

Dar din apa sfântă
Bem cu bucurie,
Când ni se cuvântă,
Că-i spre curăție.
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În rugăciune

PATRIA MEA

Iar cad în rugăciune,
Privirea urc la cer,
Când multe am a spune
Și multe voi să cer.

Ne-am născut pe-acest pământ
Cu munţi şi văi, cu dealuri şi câmpii,
Aici, unde-i izvorul sfânt
Şi amintirile sunt vii.

Tu, Doamne, ia aminte
Și ruga o împlinește,
Ia focul din cuvinte,
Cu har mă miluiește.

Aici sunt îngropaţi străbunii,
Luptând ca să păstreze glia,
Din trupurile lor au răsărit gorunii
Să fie mândră ROMÂNIA.

Ia lacrima ce curge
Fierbinte pe obraz
Și fă să se alunge
Din trup orice necaz.

Pe-acest pământ sunt holdele de aur
Şi oamenii sunt inimoşi
Şi fiecare dintre noi e-un faur
Sau sunt voinici ca Feţi - Frumoşi.

Mi-e inima deschisă,
Cu drag să Te primească,
Iubirea cea trimisă
În mine să-nflorească.
Vine Eminescu

Aici e mama şi e tata
Şi toate neamurile sunt,
Aici e PATRIA,bogata,
Cu sfântul nostru legământ,
De-a fi aici în veşnicie
Cât va fi neamul omenesc,
Păstra-vom flacăra tot vie
Cu dragul nume ROMÂNEASC.

Vine un vers din adânc de istorie,
Vine cu parfum de geniu și glorie,
Vine să trezească a noastră memorie,
Vine purtând stindard de victorie.
Vine Eminescu cu logodnica-ii limbă română,
Vine să semene cuvinte noi în humă,
Vine cu lira să-și
și cânte versul pe strună,
Vine să-și
și mai vadă patria mumă.
Vine prin pădurea deasă,
Vine cu parfum de tei,
Poezia sa ne-o lasă,
Se retrage printre zei.

ODĂ EROILOR UNIRII

Prof. Corneliu VĂLEANU – Iaşi
Slăviţi să fiţi în PATRIA ROMÂNĂ,
Eroi ce v-aţi luptat pentr UNIRE
Ca-n hora înfăţirii să rămână
Un singur neam în nemurire.
Prinos v-aducem azi la zi de sărbătoare,
Coroane noi vă punem pe morminte,
Pământul PATRIEI va străluci sub soare
Şi doina va doini spre-aducere aminte.
Viteazule Mihai şi Cuza -Vodă domn
Şi cei care-aţi înfăptuit UNIREA MARE,
În pace şi în linişte de-a pururi s-aveţi somn,
Căci noi luptăm să fie ROMÂNIA MARE.
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revedere.....
Crina BRAT - Răducăneni, jud. Iași
m-aș pierde frunzei
să-i șoptesc de dorul
despre tine, dar prea greu
este să pășesc..zăvoarele
știi bine...că obosită sunt
de timp..și corpul
nu mai duce...o inimă
abia bătând....de parcă
ar sta să plece...,
m-aș pierde dorului
pe rug...ca fumul să-ți
atingă în trecere....
doar un cuvânt....și poate
mâna udă, plină de lacrima
de timp...și plină de tăcere
atât aș vrea....să pierd
iubind....o clipă a revederii....
ai crezut
....dacă iubești....lași păsării zborul....
ai crezut...
plecând îmi va fi bine
și toate parcă-n
zori s-au sinucis...
pe prag la mine
cifra doi se-ndoaie
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dându-și răsuflarea
nefiresc.....!
mai trec prin fața
vechilor vitrine
tu încă parcă-n
dreapta mea mai ești
și singur de mai
ies în lume..
privirea ta..o simt ...
dar nu clipești..
ai crezut...că
îți va fi bine, însă
ca un leu din cușcă
tu privești
vechile mesaje
de iubire....și
câte-atingeri....
fără milă le visezi...
am auzit.......
am auzit de tine,
că porți doar haine negre
și ai ceva pe umeri
care uimește greul....
și poate luminează..
acolo-n întuneric.....
pe cel care oftează....
și nu mai poate merge....
unii mai spun de tine
că porți o coasă mare...
eu cred că vrei să pară
că ai lua tot cu tine....
însă eu știu prea bine
că și în tine greul....
lovește ca la mine.....
adânc....până în lacrimi
nefericirea asta.....a
ruperii de oameni...!
am auzit..că nu ai nume....
și toți te strigă Moarte..
eu te-aș boteza ca mine
și te-aș numi femeie....
și te-aș ruga...spre seara
să-mi fii o noapte mamă
la fiica mea și fiul....
ce încă nu au aripi....
ție....
ți-aș spune
să rămâi
dar prea departe
și vocea
prea s-a stins
strigand...
e ceață afară
și prea frig...
iar gândul
curge pe alt gând
suspinele..mai
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nasc suspin
iar noi plutim....
încă plutind...
pe raza visului
etern...în care
tu și eu....eram.....
doi...oameni goi
fără refren.....

POEZIE.....
Ştefan ANTON - Iaşi
Eu nu mai simt iubire, nici dor, nici sentimente
Vreau să traiesc cu mine în poezia mea
Sper să găsesc cuvinte și să le-aşez
aşez atente
Prin care să-mi exprim dorința
ța de a putea
În suflet am lacune de dragoste și vrere
Și ele se măresc curând va fi un hău
Așș vrea să le acopăr dar nu mai am putere
De strig la mine-n
n suflet răspunde un ecou
O să-mi
mi creez un drum în suflet cu lumină
Spre-o nouă libertate aceea de a scrie
Măcar câte un vers când seara o să vină
Și din mai multe nopți să fac o poezie
SĂRUT...
Azi te-ai ascuns, dar ți-am
am furat sărutul
Pe sub salcâmi în galbenă culoare
Și ai promis că îmi vei da' un altul
Aceeași pomi ... cu ramuri de ninsoare
Ce tristă e aleea fără tine
Natura este pală zici că moare
Și păsări plâng în ciripituri-suspine
Iar sus pe cer nu e măcar nici soare
Să cadă fluturi albi aștept acum
Iar tu să-i prinzi în palma ta cea rece
Si prim omăt eu să croiesc un drum
Pe aleea cu săruturi el va trece
șa cum ai promis
Vom merge împreună așa
În loc-un care-n toamnă nu de mult
Eu sub salcâmii galbeni am trăit un vis
Și am primit atunci întâiul tău sărut
VA FI ???
Va fi o zi când te voi întâlni din nou
Zâmbind ne vom plimba noi doi de mână
Nimeni nu ne va face nici un rău
Trecem prin ploaie și orice furtună
Va fi o zi când te voi întâlni din nou
Aroma buzelor s-o simt cu ale mele
Inima ta să bată-n pieptul meu
Fiindcă te simt și imi oferi plăcere
Va fi o zi când te voi întâlni din nou
Și dorul neștiut eu mi-l voi stinge
Atunci eu voi gusta din trupul tău
Să iti arăt că dragostea învinge
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Va fi o zi când te voi întâlni din nou
Și dragostea vom împărți-o împreună
Pe culmi eu te înalț și te cobor în hău
Dar nu ți-e frică căci te țin de mână
Să fac tot ce mai sus am scris
Va fi o zi... sper mâine dimineață
Dar totul este vers și doar un vis
Tu ești departe acum și peste tot e ceață

scăderea numărului de vorbitori, atac la autoritate, respectiv mai
puțină importanță pentru comunicare.

..Amintiri cu gutui...
Viața e plină de-atingeri
Cu ele îmi simt poezia
Versuri, pentru mine sunt îngeri
Cu care-mi exprim nostalgia
E toamnă acum peste tot
Rugină-i afara natura
Galbene gutui mi s-au copt
Din ele îți gust azi făptura
Aș vrea să ne-acundem de lume
Și tineri să fim împreună
În cada cea plină de spume
Și afară să fie furtună
Să văd și să-ți simt goliciunea
Și trupul ți-ating tremurând
Apoi se întâmplă minunea
Ușor gâfâind te pătrund
Esti plină acum de iubire
Deloc nu mă lași să mai plec
Tu spui.. "Revino-ți în fire
bea vinul cel roșu și sec"
Ce multă a fost dăruire
Atingeri și gesturi și șoapte
Și puf de gutui amintire
Scăldat prin merele coapte...

Exemple-ss tare multe, foarte vizibile și mai ales...
sonore. În locul franțuzescului
țuzescului „mersi” (și el un neologism de
acum peste un secol) s-aa instalat „thank you”, pentru „da”
folosim „O.K.”, pentru Dumnezeu, „my God”, se amestecă
mother, father și destule cuvinte tehnice din I.T.
Șii fără calculator, nu mai putem, nu se poate concepe
vreun fel de progres. Numai că progresul în limba română duce
la desființarea
țarea ei în formă încetățenită, actuală.
Desigur, ultraconservatoriii vor spune că limba latină
→ română n-a dispărut, ci s-aa păstrat cu toate „atacurile” asupra
ei de atâtea secole...
Evoluționiștii
ționiștii vor argumenta că limba e un organism
viu, în continuă schimbare și dezvoltare, că acceptarea
schimbărilor e... modernă, actuală,
uală, necesară. Dar... vor mai fi
dintre cei care-i apără ființa
ța în timp ce se deznaționalizează?

CRIMĂ CULTURALĂ în formă
continuată
împotriva Limbii Române !
Jurnalist Dumitru V. MARIN - Vaslui
Revista Meridianul Cultural Românesc s-a declarat
de la bun început apărătoare și promotoare a limbii
române, oriunde se vorbește aceasta.
um granițele
țele limbii române nu se pot delimita, cum
atacurile la existența sa sunt pretutindeni,
tutindeni, dar mai ales pe
teritoriul României, ne vedem nevoiți
ți să asistăm la
modificări în structură, în vocabularul de bază, în fonetică.
Globalizarea cu promisiunile ei de viață
ță mai dulce, modifică
granițe,
țe, populează mări și oceane, provoacă migrații și războaie.
Criza emigranților
ților (din Siria spre Germania) spre un alt El
Dorado (modul de viață
ță european) este interpretată defetist
drept victoria rasei galbene, după ce destui negri au năpădit
continentul. Și ei vor aduce schimbări în limbile și obiceiur
obiceiurile
popoarelor gazdă. Limba română suportă în ace
acești ani „atacul
tehnologic”, adică impunerea unor termeni tehnici sau
combinații lingvistice anglo-saxone,
saxone, atacul demografic, adică

C
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Ar mai fi ceva legat de transmodernism ca teorie fără
realizări palpabile pentru că arta literară înseamnă imagine
artistică deci, metafora, sugestia,
ugestia, sonoritatea, prezența
prezen naturii și
comuniunea cu aceasta și cu lumea.
Păstrarea omenescului ține de sentiment, sugestie și
metaforă. ,,Ia-mă în brațe
țe dacă vrei să zbori/ Aripile la preț de
un sărut...” (G. Balan)
Acum vreo 50 - 60 de ani se încerca
încerc schematizarea
comunicării (V.I. Propp) și reducerea la esențe, o frază
suprasistematizată.
Calculatorul nu permite metafora (încă), popula
populația
flămândă nu are timp de înflorituri; drept care vocabularul
sărăcește, împrumuturile-ss acceptate mai ușor.
u
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Încerc să sugerez un paradox: globalizarea diminuează
modalitățile
țile culturale de comunicare, elimină elemente
prețioase
țioase de patrimoniu, îndepărtează oamenii între ei. Mă
întorc la Tudor Pamfile, consemnatarul, culegătorul
„firișoarelor de aur”. Caa etnolog, afirm încă o dată că folclorul
românesc actual nu e nicicum același
și cu cel de acum 100 de ani.
Deci un pilon de bază al existenței
ței și continuității, precum și
individualitatea sa au dispărut; identitatea națională
na
se
estompează obligatoriu pe alte
te tărâmuri (trebuie să facem ce și
cum spun angajatorii).
Amestecul limbilor e mai accentuat în mediul
orășenesc.
șenesc. Cum toată lumea visează să ajungă în străinătate sau
să întrebuințeze
țeze computerul, downloadează, dă share, link sau
„împrăștie” dragostea pe facebook. Pierderea particularită
particularităților și
apoi în întregimea ei a limbii române, e o chestiune de decenii
și nu de secole: populația bătrână dispare, tineretul multilingv
sau multicultural e cu sensibilitate din ce în ce mai redusă,
conducători analfabeți - toate împlinesc un tablou al
destrămării. Până și noul curent - plagiatul... e semn de sărăcie
lingvistică și ideatică.
„La Podu Turcului nu mai citește
ște nimeni”, afirmă
primarul. „Biblioteca noastră n-are
are nici o achizi
achiziție nouă”,
declară senin mulți primari. „N-am
am citit nici cartea mașinii,
ma
dar
la ce-mi
mi trebuie cartea dvs.”; „ce să fac cu el?”, întreabă un
polițist sau o soră medicală când i-am
am oferit gratuit un ziar.
Și toți
ți ăștia vorbesc (și gândesc) tot mai stricat românește.
Așa se poate explica și quasi-absența
ța tineretului într-un
într
nou
val cultural care există ASTĂZI prin generația a--III-a.
Poate fi o întrebare de tipul: nu ne batem noi cu morile
de vânt? Dacă ăsta e mersul vremii, că, de, imperiul lui
Alexandru, Imperiu Roman și alte multee imperii au ilustrat
felurile de societăți
ți și soluții „civice” în evoluția lumii.
Putem noi să ne împotrivim acestor vremuri?
Dumneavoastră cum considerați:
ți: pierdem bătălia pentru limba
română?
Inactivi fiind, nu devenim la rândul nostru părtaş
părtaşi la
această crimă culturală?
Ce părere aveți?

Poetul Mihai Apostu
Prof. Petrușș ANDREI – Bârlad
Cu poetul Mihai Apostu mă întâlnesc în paginile
revistelor literare și, uneori, față în față, la evenimentele
culturale care au loc la nivel județean și național,
al, ne vedem mai
des în paginule revistei ,,Ecouri literare” pe care, cu onoare, o
conduce.
De la domnia sa am două cărți,
ți, nu mai multe:
,,Dialoguri perpendiculare” ( Editura ,,Pamfilius”, Vaslui, 2001)
și ,,Poemele auguste” ( Editura PIM, Iași 2010).
Am aflat,
flat, cu bucurie, că, între timp, a devenit membru
al Uniunii Scriitorilor din România. Și cum toate au menirea
lor, a venit , în sfârșit, timpul să-ll recitesc pe Mihai Apostu, dar
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de data aceasta, cu creionul în mână. S
S-o luăm metodic, de la
,,Dialoguri perpendiculare”(
erpendiculare”( Oare nu-i
nu și acesta un dialog?),
pentru că și poetul Mihai Apostu o ia de la… Adam și Eva (
,,Cântul creației”).
După lectura primelor poeme, încercam să definesc
poetul, dar o face el însușii,
șii, afirmând că este: ,,o cameră
mobilată”, însă nu
u orice fel de cameră și nu cu orice fel de
mobilă ci o cameră ,,în care căprioarele se adapă/ în care vin
cerșetorii
șetorii în noapte/ vin vrăjitorii ce descântă în șoapte.”
Poetul are desigur și o iubită care, ,,are și ea o cameră
separată/ în care așteaptă să fie curtată”.
Ce este poetul Mihai Apostu? Este ,,un amestec de tren
accelerat” sau ,,o bombă cu focosul montat”. ,,Dacă e nevoie
pot fi/ un întreg univers,/ pot fi un cântec,/ un blestem, un vers.”
,,Dar ce-ii mai important,/ am un fuior de lumină/ pentru care în
fiecare noapte fac zi.”
Tema existențială
țială a marii treceri este tratată cu un
zâmbet plin de tristețe:
țe: ,,Sunt trist văzându-mi
văzându
astăzi bucuria/ și
plâng dezastruos de-atâta
atâta râs,/ mă văd cum îmi elimin viclenia/
călătorind în grabă spre apus.” ( ,,Călător
ător spre apus”).
Mihai Apostu capătă ,,Viză pentru infern”, desenează
,,Cercuri parțial
țial egocentrice”, stă ,,De vorbă cu atlanții” ni se
confesează: ,,Viața mea și-aa voastră/ o prind cu mare grijă/
mereu în poezie”. Câte o creație,
ție, din când în când, ne amintește
de Marin Sorescu: ,,Mai departe facem aceeași
aceea economie/ la
cafea, țigări și erori./ La urmă vom lăsa moștenire / un munte de
poeme/ și unul de scrisori/ întru veșnica noastră pomenire” (
,,Mai departe”).
Istoria, civilizația asiro-babiloniană,
babiloniană, îi oferă poetului
surse de inspirație:
ție: ,,Istorii crunte, crude și duioase/ găsesc în
tot Egiptul pregătite/ suflând în praful vremilor ce
cețoase/ încerc
să o găsesc pe Nefertiti” ( ,,Cleopatra”).
Mihai Apostu crede, ca Shakespeare, în fantasmele
sale dar nu crede în acei ,,Poeți
ți trucați pe strada poeziei” care,
din păcate, sunt din ce în ce mai mulți:
mul ,,Eu nu cred în poeții
bolnavi/ de propria glorie, nu cred/ în poe
poeții ce-și duc bocancii/
plini de lut în imperiul muzelor/ terfelindu
terfelindu-le grațioasele
imagini.”
O ,,Doină” este inspirată din durerile noastre de după
᾽90
90 crescute însă pe dureile vechi; poetul contemporan are
iluștri
ștri înaintași: pe Eminescu, pe Coșbuc, pe Arghezi… ,,Bate
vântul, frunza-n soare/ apa-ntoarsă-ii în izvoare,/ mama plânge
în tăcere,/ iar eu tot mai greu mă sui,/ parcă sunt al nimănui.”
Izvorul de apă vie al creației
ției sale este propria existență:
,,Viața rămâne totuși o carte” (,,Vers
,,Vers cu adresă”). Trecutul
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Val Talpalaru, Lili Trifu, Petruş Andrei, Adina Huiban,
Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon, Constantin Filip,
Mihai Andon, Ion Paul Munteanu, Gheorghe Gherghe,
Ioan Parfeni.

apropiat este rememorat cu nostalgie: ,,Eram tânăr, eram
frumos/ acum scriu versuri pe așchii de os” ( ,,Eram tânăr”).
În unele poeme sunt vizibile accentele de satiră socială
cu aluzii, cu ironii fine și cu umor: ,,La școala în care se
eliberează/ diplome de analfabeți/ a sunat de ieșire./ Recolta e
bună față de rezultatele de ieri./ Avem randament ridicat/ la
repartiții în fabrica de șomeri./ Guvernul declară că stăm bine/
la producția de lapte de cuc/ de mătci de albine” ( ,,Vals pe
ultimul val”).
Cântecul popular devine și el izvor de inspirație:
,,Leliță cârciumăreasă/ Lasă-ți sânii peste masă/din butoaie
iubiri varsă/ inima să-ți fie arsă,/ privirea să-ți fie stoarsă/ ca săți cânt în drum spre casă/ frunză albă de mireasă/ refuzată și
aleasă/ ca să vezi ce dor m-apasă,/ leliță cârciuăreasă.
Mihai Apostu este poetul contemporan care stăpânește
deopotrivă tehnica versului clasic și modern, are un cult pentru
,,Limba maternă”, pentru poezie și pentru ,,Poeții” adevărați,
evantaiul inspirației sale este destul de larg, timbrul vocii sale
este de acum cunoscut, iar previziunea sa din ,,Ultimul volum”
este împlinită: ,,Un cititor de-aiurea o să vadă/ într-un decor atât
de prăfuit/ în pumnul meu născut de sub zăpadă/ c hiar ultimul
volum mototolit.” (Despre ,,Poemele auguste” în numărul
următor al revistei ,,Ecouri literare”.

2012
Faraon Eugenia. Haïga. Roman, Ed. Serafica, 2012, 50 p.
Versuri şi ilustraţii: Eugenia Faraon. Traducere în limba
engleză: Virginia Cucu, Daniel Toma. [Haiku-uri (poezii
japoneze alcătuite din 5-7-5 silabe, dispuse în trei versuri)
şi ilustraţii].
Din cuprins: [Referinţe critice]; Cuvânt de
întâmpinare, de Clelia Ifrim; 43 de micropoeme haïga
ilustrate grafic.
2013

Ţoncu, Petru Adrian. Gânduri despre America. Iaşi, Ed. Alfa,
2013, 166 p. Editor: Nicolae Panaite. Redactor: Elena
Hermezeu. Tehnoredactare: Petru Adrian Ţoncu. Corector:
Magdalena Ţoncu. [Impresii de călătorie].
Din Cuprins: Argument; 1. Ce este America?; 2. Ce
vor oamenii?; 3. Aspecte ale sistemului de învăţământ şi
cultură americană; 4. Aspecte social-economice; 5.
Sistemul politic; 6. Sportul american; 7. Sărbătorile în
SUA; 8. Turism şi divertisment; 9. Statele SUA.
2014

BIBLIORAFT (V)
(Autori din urbea Huşilor)

1.

Prof. Lina CODREANU – Huşi

Apariţii editoriale: 2010-2015
2010
Ioan Mâcnea Vetrişanu – 75. Iaşi, Ed. PIM, 2010, 196 p.
Antologie iniţiată şi coordonată de Dan Ravaru.
Tehnoredactare şi copertă: Anca Isabela Iacob, Lucian
Iacob. [Volum omagial; album foto].
Din cuprins – articole, reportaje, interviuri, însemnări
semnate de: Dan Ravaru, Mihai Apostu, Rodica Dumitriu,
Dumitru Pasima, Daniel Grosu, Costin Clit, Theodor
Codreanu, Dumitru V. Marin, Gheorghe Clapa, Octavian
Dumitriu, Constantin Pintilie, Vasile Ţâbuleac, Constantin
Dram, George Bădărău, Ioan Baban, Vasile Slabu, Val
Andreescu, Aurel Brumă, Ion Toderaşcu, Constantin
Jomir, Ioan Parfeni, Simion Bogdănescu, Nicolae Viziteu,
Constantin Ţintea, Lăcrămioara Gabriela Ţintea, Mărioara
Buraga, Traian Petrea, Theodor Hardon, Mihai Cornea,
Vasile Gaţu, Puiu Viorel, Vasile Cozma, Ionel Codiţă,
Hrişcă Virgil, Dan Ailincăi, Marin Rotaru, Laurenţiu
Chiriac, Neculai I. Onel, Teodor Pracsiu, Mihaela Manu,
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2.

Calestru, Vasile. Jurnal de călătorie. Itinerare istorice şi
culturale. Iaşi, Ed. PIM, 2014, 242 p. Prefaţă de Theodor
Codreanu. [Impresii de călătorie]. Volumul este dedicat
nepoatelor Vanessa, Andreea şi Mara.
Din Cuprins: Călătorii cărturăreşti (Th. Codreanu);
Argument; I. Trasee româneşti (5 subcap.); II. Itinerare
germane (3 subcap.); IV. Paris – „oraşul lumină”;
Itinerare italiene (9 subcap.); V. În patria lui Pericle (5
subcap.); VI. Tenerife – „Regina Canarelor”; VII. Viena –
o mare capitală europeană; VIII. Bucureşti – Budapesta –
Viena; IX. O călătorie în „Ţara sfântă” (5 subcap.); X.
Andaluzia – „Paradisul terestru” (10 subcap.);
Bibliografie.
Buzdugan, Adrian. Comisarul Corcoduşă (sau
Corcoduşă ’92 sau Treisprezece gloanţe şi de restul…
morcovi sau Gloanţe pentru Andros sau Corcoduşă & Co.
sau cum mai vreţi dumneavoastră…). Iaşi, Ed. Adenium,
2014, 232 p. Postfaţă: A.G. Secară. Ilustraţii: Viorel
Pîrligras. Redactor: Vasilica Turculeţ. Copertă: Marius
Asiminei. Tehnoredactor: Cornelia Păduraru. [Roman].
Din Cuprins: Dedicaţie americană; Dragoste şi
corcoduşe la Palermo (roman periculos de absurd în două
părţi); Fiica lui Corcoduşă (roman mic de continuare);
Mecca (al treilea roman cu Corcoduşi); Filiera durerii
(mic roman scris la ghici); Moscova nu crede în gloanţe
(roman alb); False prolegomene la Metafizica
Comisarului Corcoduşă, „un justiţiar para-, metamodern”
(postfaţă de A.G. Secară).
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3.

4.

Merlan, Vicu. Carst şi pseudocarst în Podişul Moldovei
între Carpaţi şi Nistru. Iaşi, Ed. Stef, 2014, 222 p.
Din Cuprins (capitole): Argument; I. Istoricul
cercetării; II. Cadrul natural; III. Procesele şi condiţiile
dezvoltării carstului; IV. Descrierea particulară a
formaţiunilor carstice din Moldova; V. Cascade şi
pseudocarst; VI. Peşterile în loess; VII. Pseudocarst
vulcanic noroios. Bibliografie. Anexe.
Codreanu, Theodor. Literatura română – acasă.
Bucureşti, Ed. Ideea europeană, 2014, col. „Biblioteca
europeană”, 232 p. Lector: Vlad Roman. Tehnoredactor:
Carmen Dumitrescu. Coperta: Florin Afloarei.
Cuprins: Literatura română, acasă (În loc de prefaţă);
Eminescu şi canonul occidental; „Mioriţa” lui Cantemir;
Caragiale – abisal. 1. Dimensiunea profunzimii; 2.
Perechea regală; 3. Epopeea bufă a moftologiei
româneşti; 4. Întoarcerea la perechea regală; 5.
Simbolismul scrisorii; Bacovia: negativul stilistic. 1.
Trepte ale negativului; 2. Alchimia negativă; 3. Nigredo;
Suflet şi stil; Tudor Arghezi: oglinda neagră; De la „eonul
dogmatic” la „oul dogmatic”; Marin Preda: oglinda
întoarsă; Poetica rupturii; Romanul cinic; Poetica
transparenţei; Cezar Ivănescu: drum pentru moarte;
Matei Vişniec şi taina corăbiei; „Polen eretic”, poezia.
2015

1.

2.

3.

4.

5.

Asiminei, Constantin. Din os de Prometeu. Postume.
Iaşi, Ed. Timpul, 2015, 120 p. Ediţie realizată şi îngrijită
de Ion Gheorghe Pricop. [Poezii].
Din Cuprins (grupaje lirice): Testamentare; Copilul şi
copilăria; Pasteluri şi peisaje; Elegie şi dragoste; Rustice
şi populare; Istorice şi patriotice.
Asiminei, Constantin. Luminişurile anilor mei. Poeme şi
pasteluri., Ed. Timpul, 2015, 120 p. Ed. a II-a, îngrijită şi
adăugită de Ion Gheorghe Pricop. Iaşi [Poezii].
În Cuprins: 85 de poezii.
Asiminei, Constantin. Volbura. Poezii. Iaşi, Ed. Timpul,
2015, 120 p. Ediţia a II-a, îngrijită şi adăugită de Ion
Gheorghe Pricop. [Poezii].
În Cuprins: Cuvânt înainte – Un poet uitat: Constantin
Asiminei (Ion Gheorghe Pricop); [107 poezii].
Brumă, Petru. Brumărele – Flori de leac pentru suflet.
Caiete civice III. Schaltiniene şi fantumuri. Stanţe
omagiale. Constanţa, Editura Dobrogea, 2015, 96 p.
Coperta: Portret din foarfece – Serj Daess / Chişinău.
Tehnoredactare: Gloria Precup. Inserţie grafică: Asociaţia
culturală „Punct”. [Poezii].
Din Cuprins: Schaltiniene şi fantumuri; Grupul Punct
– DAMIGENIUS [Grafică de la expoziţia de grafică
„Damigenius”]; Stanţe omagiale.
Brumă, Petru. Brumărele – Flori de leac pentru suflet.
Caiete civice V. Inflorescenţe epigramatice. Constanţa,
Editura Dobrogea, 2015, 88 p. Coperta: Portret din
foarfece – Serj Daess / Chişinău. Tehnoredactare: Gloria
Precup. Inserţie grafică: Asociaţia culturală „Punct”.
[Versuri umoristice].
Cuprins: Floricele de Dobrina; Floricele de Copou;
Floricele de Humor; Floricele de Trivale; Floricele de
Săpânţa; Floricele de Palat; Floricele de Prăvălie;
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Floricele de Catedră; Floricele de Familie; Floricele de
Ziua a Şaptea; Floricele de Ocazie.
6. Brumă, Petru. Brumărele – Flori de leac pentru suflet.
Caiete civice VII. Voluptăţi şi abstinenţe. Constanţa,
Editura Dobrogea, 2015, 96 p. Coperta: Portret din
foarfece – Serj Daess / Chişinău. Tehnoredactare: Gloria
Precup. Inserţie grafică: Asociaţia culturală „Punct”.
[Versuri sapienţiale].
Din Cuprins: Fiţi; Aveţi; Trăiţi; Iubiţi; [...]; Leonte
Năstase. Umor din spuma mării, I-VIII; Ţineţi; Alegeţi;
Lăsaţi; [...].
7. Cata Martin. Iviri. Poezii. Iaşi, Ed. Presa bună, 2015,
146 p. Design grafic: Diana Isabel Semenescu. Corectura:
Redacţia Presa bună. [Poezii].
Din Cuprins: „Crâmpeie de iviri” (pref. de Theodor
Codreanu); Opinia primului cititor (Maria-Elena
Semenescu), Poezia; [Cicluri lirice]: Iviri; Cataractele
vieţii; Sonetele scării; Sonetele tăcerii. Preludii; Sonetele
tăcerii.
8.
Codreanu, Lina. Proprietarii de amintiri. RâmnicuSărat, Editura Rafet, 2015, 156 p. Ediţie îngrijită de
Constantin Marafet. Imagine copertă: Viorel Huşi – La
cramă (reproducere). Redactor: Rodica Rodean. [Proză
scurtă].
Cuprins: Fântâna din Valea Mândrei; Proprietarii de
amintiri; Aşteptări în clepsidră; Repere biografice;
Referinţe critice.
9. Codreanu, Theodor. Dialogurile unui „provincial”.
Interviuri. Dialoguri. Anchete literare. Colocvii. Ediție
alcătuită și îngrijită de Lina Codreanu. Bucureşti, Ed.
Scara Print, 2015, 468 p. Culegere computerizată: Dragoș
Codreanu. Grafică: Valeriu Pantilimon. Copertă și
tehnoredactare: Narcis Trofin. [Culegere: 71 de texte
dialogate].
Din Cuprins: În loc de prefaţă (Lina Codreanu);
Interviuri. Dialoguri. Theodor Codreanu – acasă la
scriitori (8); Scriitori acasă la Theodor Codreanu (28);
Anchete literare (25); Colocvii (10).
10. Cordaş, Aurel. Economia la întâlnirea cu arta. Iaşi, Ed.
Stef, 2015, 210 p. Redactor: Aurel Cordaş.
Tehnoredactare: Gabriel Folescu. Lectura: Maria Cordaş.
Asistenţă informatizată: Adrian Humă, Carmen Catană.
Consultanţă Romfilatelia: Andrei Pavel, Paul Vasiluţă.
Editor coordonator: Elena Necula. Editor tehnic: Alin
Gheorghe. [Studiu de cercetare bibliografică].
Din Cuprins (capitole): Cuvânt de întâmpinare; I.
Piaţa; II. Piaţa monetară; III. Piaţa capitalurilor (piaţa
financiară); IV. Moneda şi sistemul monetar naţional în
contextul istoric românesc; Cuvinte înainte, recenzii,
aprecieri.
11. Cordaş, Aurel. De la Mesopotamia şi Aristotel la
paradisurile fiscale. Scurt periplu economico-financiar.
Iaşi, Ed. Stef, 2015, 200 p. Redactare: Aurel Cordaş.
Tehnoredactare, ilustraţii, copertă: Gabriel Folescu.
Lectură: Maria Cordaş. Asistenţă informatizată: Carmen
Catană. Editor coordonator: Elena Necula. Editor tehnic:
Alin Gheorghe, Ştefan Ionaşcu. [Cercetare ştiinţifică].
Din Cuprins (capitole): Cuvânt de întâmpinare; I.
Mesopotamia, locul apariţiei civilizaţiei economicofinanciare; II. Educaţia financiară la Aristotel; III.
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12.

12.

13.

14.

15.

Analiza vieţii financiare din Antichitate până în prezent;
IV. Mecanismele şi pârghiile necesare manipulării
activităţii economice prin controlul politicii monetare; V.
Plasamente bancare în fondurile mutuale; VI. Datoria
externă totală a României; VII. Paradisurile fiscale;
Bibliografie selectivă.
Cordaş, Aurel. Morala şi înţelepciunea biblică la
întâlnirea cu arta. Iaşi, Ed. Stef, 2015, 158 p. Redactare:
Aurel Cordaş. Tehnoredactare: Gabriel Folescu. Lectura:
Maria Cordaş. Asistenţă informatizată: Lex Grup. Editor
coordonator: Elena Necula. Editor tehnic: Alin Gheorghe,
Ştefan Ionaşcu. [Interpretare a mesajului biblic].
Din Cuprins (capitole): Cuvânt de întâmpinare; I.
Despre morală, înţelepciune şi Biblie; II. Vechiul
Testament; III. Cărţile istorice; IV. Cărţile poeticodidactice; V. Cărţile profetice; VI. Cărţile necanonice;
VII. Noul Testament; VIII. Epistole pauline; IX. Epistole
soborniceşti Bibliografie selectivă.
Ioan, Petru. Theodor Codreanu, sau izbânda criticii
totale. Iaşi, Editura „Ştefan Lupaşcu”, 2015, col.
„Profiluri”, 384 p. Referenţi: Sorin Pârvu, Nicu Gavriliţă.
Consilier editorial: Lina Codreanu. [Studiu monografic].
Din Sumar (capitole): Cuvânt lămuritor; A.
„Anatomia” operei hermeneutice nu doar literare a
scriitorului huşean Theodor Codreanu; B. Cele şase
orizonturi ale criticii literare (şi nu numai) în creaţia
hermeneutului de la Huşi; C. Eminescu şi eminescologia:
„Centru de referinţă” al operei istorico-critice de care ne
ocupăm şi „pandant” al acesteia; Addenda 1; Addenda 2;
Addenda 3.
Luncaşu Trifan, Olguţa. Împlinire prin iubire. Iaşi,
Rotipo, 2015, 188 p. Prefaţă: Marian Malciu. Copertă:
Marian Beşleag. Formatare text: Marian Diaconu. Sursa
imagini interioare: internet. [Periplu auto-interpretativ şi
versuri].
Din Cuprins (capitole): Iubirea este în noi, prefaţă de
Marian Malciu; Cuvântul autorului; I. Doar cu tine…; II.
Între el… şi Viaţă, Părinţii; III. Viaţa?; IV. Printre
cuvinte; V. Când pietrele vorbesc;
VI. Despre
frământări… şi şoapte de toamnă; VII. Despre iarnă şi
noi; VIII. …Şi despre primăvară; IX. …şi despre iubire;
X. Despre ei şi despre noi; XI. Neuitare; XII. Puţin
umor…, nu strică.
Luncaşu Trifan, Olguţa. În mâna Destinului. Iaşi,
Rotipo, 2015, 218 p. Prefaţă: Marian Malciu. Copertă:
Marian Beşleag. Formatare text: Marian Diaconu. Imagine
copertă: internet. [Roman].
Din Cuprins (capitole): Amintiri parcă aievea trăite,
prefaţă de Marian Malciu; I. Întâmplare ori destin; II.
Întoarcere la rădăcini; III. În mâna destinului; IV. Lumină
şi speranţă; V. Şi se făcu lumină.
Luncaşu Trifan, Olguţa. Pădureni, vatră de istorie şi
cultură. Iaşi, Rotipo, 2015, 80 p. Prefaţă: Marian Malciu.
Copertă: Marian Beşleag. Formatare text: Marian Diaconu.
[Micromonografie].
Din cuprins: Chemarea credinţei, de Marian Malciu;
Pădureni, vatră de istorie şi cultură.
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16. Miclescu, Marta. Liniştea de sub vânturi. Bucureşti,
Editura Nouă, 2014, 96 p. Concepţia copertei: Adriana
Miclescu. Tehnoredactare: Adriana Miclescu. [Poezii].
Din cuprins (cicluri lirice): I. Lăuntrice; II. Fabule;
III. Lumeşti.
17. Miron, Marcel. Caiere de lumină. Alba-Iulia, Ed. Gens
Latina, 2015, 80 p. Editor: Virgil Şerbu Cisteianu.
[Poezii]. Prefaţă: Ioan Holban. Postfaţă: Virgil Şerbu
Cisteianu.
Din Cuprins: Locul unde se rostogolesc îngerii (Ioan
Holban); La Curtea de Argeş; Biserica noastră cu gât de
girafă; Versuri albastre şi aurii; Ca într-o grădină; Chilii
monaahale; Mi-au spus prietenii… [31 de poezii];
Concepţia cosmologică a poeziei lui Marcel Miron (Virgil
Şerbu Cisteianu).
18. Miron, Marcel. Versuri albastre şi aurii. Iaşi, Ed.
Junimea, 2015, 116 p. Prefaţă: Theodor Codreanu.
Redactor: Ioan Holban. Tehnoredactor: Cornel Dulceanu.
Coperta şi ilustraţiile grafice: Vasilian Doboş. [Poezii].
Din Cuprins: Semn de carte (Theodor Codreanu);
Preot; Semn de carte; Imn solemn; Versuri albastre şi
aurii; Balada celor douăzeci şi patru de sfinţi de la
Mănăstirea Neamţ; Portul Lampadaria; Dialog cu
nepoţeii mei; Zburau porumbeii; Iov din Uz. [44 de
poezii].
19. Partene, Constantin. Pe mal de Prut. Iaşi, Editura Stef,
2015, 216 p. Prefaţă: Constantin Partene. [Proză şi
versuri].
Cuprins [capitole]: Cuvânt explicativ; Proză. I. Destin;
II. Abuzuri; III. Lumea satului; IV. Imprudenţe; Versuri.
Atitudini; Natura; Satul; Erotice; Nostalgie şi fobie;
Electorale; Dedicaţie.
20. Partene, Constantin. Privind spre trecut. Bucureşti,
Editura Semne, 2015, 152 p. Prefaţă: Constantin Partene.
[Versuri].
Cuprins [capitole]: Argument; Privind spre trecut;
Natura; La români; Ceartă şi iubire; În familie; Nostalgie
şi oroare; Diverse.
21. Plugaru, Ştefan. Rusca, satul dintre vii (Mărturii din
trecut şi prezent). Iaşi, Ed. StudIS, 2015, 256 p. Culegere
computerizată, tehnoredactare şi fotografii: Ştefan
Plugaru.
Cuprins: Notă introductivă; Istoricul cercetărilor;
Aşezarea geografică, clima, apele, vegetaţia, fauna;
Câteva date arheologice;
Onomastica (Toponimia,
antroponimia); Istoria satului între legendă, ipoteze şi
adevărul istoric; Împroprietărirea ţăranilor; Biserica;
Şcoala primară; Căminul cultural; Eroii satului; Viaţa
cotidiană, alimentaţia, ocupaţii; Etnologia; Folclorul,
tradiţii de iarnă; Arta populară, portul tradiţional;
Obiceiuri din ciclul vieţii; Credinţe de altădată, proverbe;
Fii ai satului. Personalităţi; Glosar; Bibliografie.
22. Pricop, Ion Gh. Paradigma deşertului. Roman alcătuit
din trei volume:
- Volumul I. Vremea moliilor, 486 p. Din Cuprins:
Argument I: Rădăcini...; Argument II: Poem în
gerunziu; Prolog; Cartea întâi: Timigenii – alt
tărâm... [cap. I-XVIII]; Cartea a doua: Satul de lut
[cap. I-XVIII];
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Volumul II. Roşu şi galben, 398 p. Din Cuprins:
Cartea a treia: Drumul însingurării [cap. I-XIX];
Cartea a patra:Trânta [cap. I-XIX];
- Volumul III. Vânătoare cu suspans, 418 p. Din
Cuprins: Cartea a cincea: Schimbarea la faţă [cap.
I-XIX]; Cartea a şasea: Precipitări... [cap. IXVIII]; Epilog; Referinţe critice.
23. Theodor Codreanu în imaginarul criticii. Iaşi, Editura
Junimea, 2015, col. „Efigii”, 412 p. Antologie îngrijită de
Lina Codreanu. Tehnoredactor: Florentina Vrăbiuţă.
Coperta colecţiei: Vasilian Doboş. [Referinţe critice
despre scriitorul Theodor Codreanu, între anii 1981-2015].
Din Cuprins: Notă asupra ediţiei (Lina Codreanu);
Tabel cronologic; [140 de articole critice referenţiale
pentru cărţile scriitorului Theodor Codreanu: Marele zid 5, Eminescu – dialectica stilului - 9, Modelul ontologic
eminescian - 4, Provocarea valorilor - 2, Dubla
sacrificare a lui Eminescu - 10, Varvarienii - 3, Cezar
Ivănescu – transmodernul - 4, Controverse eminesciene 7, Complexul Bacovia - 9, Fragmentele lui Lamparia - 11,
Basarabia sau drama sfâşierii - 5, Caragiale – abisal - 4,
Duminica Mare a lui Grigore Vieru - 4, Mitul Eminescu 4, Mihail Diaconescu. Fenomenologia epică a istoriei
româneşti - 4, Transmodernismul - 11, Numere în labirint
(I, II, III) - 9, A doua schimbare la faţă (O cercetare
transdisciplinară a civilizaţiei române moderne) - 6,
Istoria „canonică” a literaturii române - 3, Polemici
„incorecte politic” - 3, Ion Barbu şi spiritualitatea
românească modernă. Ermetismul canonic - 5, Eminescu
în captivitatea „nebuniei” - 4, În oglinzile lui Victor
Teleucă - 3, Valori din două veacuri - 1, Basarabia
eminesciană - 4, Eminescu incorect politic – 2].
24. Ţoncu, George. Enciclopedie de cultură generală.
Analecte II. Populaţie, aşezări, state, cultura şi arta. Iaşi,
Ed. Alfa, 2015, 386 p. Editor: Nicolae Panaite. Redactor:
Elena Hermezeu. Prepress şi copertă: Filaret Iurniuc.
[Enciclopedie tematică].
Din Cuprins: I. Populaţia Terrei; A. Apariţia şi
evoluţia omului; B. Populaţiile străvechi ale Terrei; II.
Demografie. Medicină; III. Aşezările omeneşti; IV. Statele
lumii; V. Cultura. Arta; Anexă. Drapelele statelor lumii;
Bibliografie.

Turliuc. Colectivul redacţional: redactor şef – Costin Clit,
redactor şef adjunct – Gheorghe Gherghe, Dr. LucianValeriu Lefter, tehnoredactor – Lucian Clit.
Din cuprins: Studii şi articole (autori: Dumitru Boghian,
Octavian Bounegru, Vicu Merlan, Mircea Ciubotaru,
Costin Clit,
Lucian-Valeriu Lefter, Adrian Butnaru,
Sergiu Bacalov, Florin Marinescu, Ligia-Maria Fodor,
Andrei Creţu, Laurenţiu Chiriac, Mihai Ielenicz, Teodor
Pracsiu; Recenzii şi note bibliografice (autori: Mircea
Ciubotaru, Costin Clit, Theodor Codreanu, LucianValeriu Lefter).

-

Notă: Autorii şi volumele au fost incluse în Biblioraft, cu
sincope cronologice. Menţionez că de fiecare dată adaug
în „anuarul” Biblioraft ediţiile de după 2010, care nu au
fost menţionate în anii precedenţi, în intenţia de a oferi
celor interesaţi o imagine exhaustivă asupra procesului
editorial huşean.
Publicaţii huşene (II)
2014
•

„Prutul” – revistă de cultură, serie nouă, anul IV (XIII),
nr. 2 (54), 2014, 162 p. Fondator Costin Clit. Sponsori:
Ioan Ciupilan, primarul municipiului Huşi, Sergiu Marian.
Colegiul ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru,
cercetător dr. Silviu Văcariu, cercetător dr. Cătălin
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2015
•

„Cadenţe peste timp”, III, nr. 2 (6), 2015, 208 p. Revista
cadrelor militare în rezervă şi a veteranilor de război din
judeţul Vaslui. Comitetul de redacţie: Costin Clit. Colonel
(r) ing. Nicu Şapcă, Colonel (r) Martin Cata.
Tehnoredactare: Lucian Clit.
Din Cuprins, studii şi articole semnate de: Dan Popescu,
Dumitru Prunache, Corneliu Neagu, Nicu Şapcă, Vasile
Dobrev, Lorin Cantemir, Vlad Mocanu, Doru Botez, Elena
Cantemir, Aurelia Fedorcea, Andrei Crețu, Constantin
Focșa, Vasile C. Ursăcescu, Ștefan Plugaru, Mihai Enache,
Costin Clit, Lorena Teodora Radu.

•

„Lohanul” – magazin cultural-ştiinţific, anul IX:
- nr. 1 (33), martie 2015, 282 p.;
- nr. 2 (34), iulie 2015, 264 p.;
- nr. 3 (35), octombrie 2015, 154 p.;
- nr. 4 (36), decembrie 2015, 280 p.
Fondator: Vicu Merlan. Redactor: Vicu Merlan. Secretar
de redacţie: Eliza Merlan.
Autori (selectiv): Andrei Berinde, Adrian Nuţă, Ovidiu
Drâmba, Aurel Cehan, Constantin Ciutacu, Constantin
Toma, Aurel Cordaş, Atudorei Marvin, Avram D. Tudosie,
Corneliu Văleanu, Cosmina Marcela Oltean, Costin Clit,
Cristina Bordeianu, Cristinel C. Popa, Dan Ravaru, Dragoș
Curelea, Elena Burlacu, Gheorghe Clapa, Grigore
Constantinescu, Ioan Marcu, Ion N. Oprea, Lina
Codreanu, Lorin Cantemir, Mariana-Cristiana Traian,
Maruca Pivniceru, Mihai Popescu, Mihail Diaconescu,
Neculai Rotaru, Nicolae Ursulescu, Nicolae Dabija, Oana
Axinte, Paula Romanescu Petruş Andrei, Sorana
Georgescu-Gorjan, Sorin Golea, Ştefan Plugaru, Theodor
Codreanu, Val Andreescu, Vasile D. Cârcotă, Veniamin V.
Boțoroga, Olguţa Luncaşu Trifan, Vicu Merlan.
Din cuprinsul revistei, rubricile (alfabetic): Actualitate,
Arheologie, Artă, Astrologie, Astronomie, Biologie,
Dezbateri, Ecologie şi Actualitate, Ecologie, Economie,
Estetică, Eveniment, Fizică, Genetică, Geografie, In
memoriam, Istorie, Literatură, Matematică, Mecanică,
Medicină naturală, Medicină, Muzică, Numismatică,
Oenologie, Pedagogie, Psihologie, Retrospectivă,
Spiritualitate, Viticultură.
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•

„Memoria locului”, revistă de patrimoniu local, editată
de Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi, anul
anu I, nr. 1,
2015, 56 p.
Conţinut: Argument, de Costin Clit; Oraşul Huşi în
imagini: ieri şi azi [102 fotografii].

•

Prutul” – revistă de cultură, serie nouă, anul V (XIV), nr.
1 (55), 2015, 218 p. Fondator Costin Clit. Colegiul
ştiinţific: Prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru; cercetători şt.:
dr. Silviu Văcaru, dr. Cătălin Turliuc. Sponsor: Casa de
Cultură „Alexandru Giugaru” din Huşi. Colectivul
redacţional: Redactor şef: Costin Clit. Redactor şef
adjunct: Gheorghe Gherghe, Dr. Lucian--Valeriu Lefter.
Tehnoredactor: Lucian Clit.
Din Cuprins: Studii şi articole semnate de: Dumitru
Boghian, Mircea Ciubotaru, Ştefan Gorovei, Adrian
Butnaru, Sergiu Bacalov, Aurica Ichim, Andrei Crețu,
Costin Clit, Arcadie M. Bodale, Mircea Ciubotaru, MihaiCristian Amăriuței, Lucian-Valeriu Lefter, Teodor
Pracsiu); Recenzii semnate de: Mircea Ciubotaru, Ina
Chirilă, Florin Marinescu, Gheorghe Baciu, Costin Clit.

Logodna dintre ape
(continuare din nr. 34)
Înv. Corneliu LAZĂR – Gura Bohotin,
jud. Iași

MISIUNE SPECIALĂ
- Domnule colonel Vaida! Iată şi aprobarea
Ministerului de Război semnată de domnul general Drăgan,
aveţi aici şi viza f l ot ei militare aeriene precum şi aprobarea
diviziei. Delegaţia este formată din cinci
inci persoane: Claude
Jeremme, regizorul filmului, reprezentantul firmei producătoare
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franceze, Silvia Marinescu - actriţă româncă, Michell Cordon
producătorul şi directorul filmului, Barbu Lovinescu căpitan de
aviaţie şeful delegaţiei şi Paul Stelian traducător.
trad
Din contractul
încheiat cu partea română reiese clar că majoritatea scenelor de
zbor vor fi filmate la noi în ţară în zona Braşovului iar lupta
terestră pe teritoriul Ungariei unde desigur vor figura şi câteva
mii de ostaşi români. Dar asta e cu totul
tul altă chestiune Misiunea
comisiei acum e să selecţioneze, se înţelege după anumite
principii, cel puţin patru echipaje de zbor şi totodată doi
paraşutişti de excepţie dintre care unul va trebui să dubleze
actorul principal. Domnul colonel Avram spunea că
c înainte de
toate trebuie făcută
tă o selecţie provizorie pentru a nu da în vileag
efectivul real şi totodată băieţii să fie bine instruiţi cu privire la
păstrarea secretului
tului militar. Iar locul întrevederii cu delegaţia îl
stabiliţi dumneavoastră. Au mai fost selecţionaţi până acum doi
mecanici din Buzău şi trei piloţi din Ploieşti. Alte amănunte o să
le primiţi după selecţie. Delegaţia soseşte mâine dimineaţă la
orele 8 şi va dispune de o legitimaţie specială.
Maiorul Bartoc salută scurt şi părăseşte biroul colonelului în
timp ce de afară prin deschizătura de geam răzbat tunete
îndepărtate în această după-amiază
amiază de iulie. Castanii din curtea
unităţii încep să-şi
şi zbârlească frunzele răsucite de arşiţă iar
vântul ce s-aa pornit ca din senin umflă perdeaua
perdeau ferestrei ca peo pânză de corabie.
Staicovici
Este chemat laa ordin locotenentul Staicovici,
comandantul escadrilei
lei şi preselecţia se face repede la masa de
lucru în funcţie de rezultatele
zultatele înregistrate în documente.
- Locotenent Staicovici!
- Ordonaţi,domnule colonel!
- Mâine dimineaţă la orele 8 în ţinută impecabilă cu ei
la clubul unităţii. Se amână zborul iar ceilalţi (ceilalţi). Sub
comanda locţiitorului Ionaşcu se vor deplasa în poligonul de
artilerie antiaeriană
aeriană pentru instrucţie tactică.
- Am
m înţeles, domnule colonel!
- După apelul de seară îţi instruieşti oamenii!
- Să trăiţi,domnule colonel!
Trecuse de-acum
acum un an şi opt luni de instrucţie nicidecum
uşoară, dimpotrivă epuizantă şi-n
n tot acest timp Petre şi
şi-a atras
de partea lui simpatia camarazilor săi şi a comandanţilor .
Începutul a fost deosebit de greu dar l-a
l depăşit atunci când a
cerut comandantului să sară primul cu paraşuta de la 5000 m.
Prin deschizătura dreptunghiulară a trapei doar cîteva clipe a
privit salteaua de nori alburii dedesubt şi s-a
s aruncat în prăpastie
lăsînd în urmă firimituri de curaj celor rămaşi să lupte cu ei
înşişi.
adevărat cea mai grea probă, piatra de încercare,
A fost cu-adevărat
victorie în lupta cu frica. Trei săptămâni apoi antramentele au
continuat zi de zi cu misiuni diverse: lansări în zone împădurite
ori mlăştinoase,
noase, lansări cu aterizare la punct fix, lansări de
noapte cu executarea
cutarea tragerii asupra unei ţinte luminate şi multe
altele. Când a primit gradul de sergent şi ordinul ”militar de
frunte”, locotenentul
tul Staicovici, comandantul escadrilei, i-a
i
strâns mâna şi i-a spus-o
o verde în faţă: ”Mă băiatule! Dacă aveai
liceul terminat cu bacalaureatul luat şi nu numai primii doi ani,
(şi-apoi cel din urmă neterminat) te-aş
aş fi făcut pilot de clasă nu
alta şi poatee chiar ofiţer de aviaţie. Cum dracu de nn-ai terminat
liceul?
- Am avut nişte neînţelegeri cu tata domnule
locotenent !
- Ce-are una cu alta ?
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- Are domnule locotenent că altfel l-aş fi terminat!
- Nu-i târziu nici acum s-o iei de la capăt dacă te
hotărăşti să rămâi în armată.
- N-o să pot rămâne domnule locotenent!
Mă voi întoarce la baştină. Am nevastă, copil şi casă abia
începută. Si-apoi mai sunt şi altele... S-a tot gândit o noapte
întreagă la vorbele comandantului însă tot degeaba. Scrisorile
Anei îi aduceau bucurie şi miros de luncă, dor de ape şi
dragoste de viaţă, tandreţe şi odihnă sufletească. Aştepta cu
nerăbdare aplicaţiile de la sfârşitul lui iulie după care dacă totul
va merge strună avea să plece într-o permisie de zece zile. Siapoi chiar comandantul i-a spus asta şi i-a şi scris îndată Anei
însă scrisoarea ei a venit ceva mai repede ca de obicei şi l-a
surprins.
Dragul meu,
Scrisorile noastre se vor întâlni undeva la jumătatea distanţei
dar nu-i nimic. Mă grăbesc să-ţi scriu pentru că trebuie să-ţi
comunic ceva important. Procesul s-a amânat a treia oară şi
moş Ion este foarte îngrijorat mai ales acum când a aflat, nu
ştiu de unde, că pe Bîrlea l-au pus în libertate. Procurorul
Istrati a telefonat notarului şi a întrebat de tine dacă n-ai dat
pe-acasă c-ar avea ceva important de discutat. S-a interesat
apoi de mama dacă poate fi găsită acasă în una din zilele
săptămânii viitoare. Cred că prefectul împiedică pe orice cale
condamnarea lui Bîrlea aşa cum bănuiai tu încă de la bun
început. Dar nu te îngrijora! Noi stăm foarte bine aici la moş
Ion iar mama s-a mutat de azi dimineaţă la mătuşa Nastasia.
Ionuţ e flăcău voinic şi te aşteaptă să te întorci cât mai repede.
Nicăieri nu poate fi mai multă bucurie ca aici în lunca noastră
dragă. A plouat mult săptămâna trecută dar se pare că Prutului
nu-i pasă. In fiecare dimineaţă îl urmăresc de aici cu privirea.
Aşteptăm să treacă cele patru luni. Sănătate multă îţi urează
Ana, Ionuţ şi toţi ai casei.
Domnul Glaude Jeremme, un parizian înalt, uscăţiv , cu părul
argintiu şi mustaţa ruginie salută în româneşte cei 16 militari
aduşi aici în clubul unităţii apoi continuă sa vorbească rar în
limba franceză cu pauze lungi între fraze aşteptând traducerea.
- Mă numesc Claude Jeremme, sunt cetăţean francez, regizor de
cinema şi am venit aici în frumoasa dumneavoastră patrie
împreună cu prietenul şi colaboratorul meu, domnul Michell
Gordon pentru a realiza un film cu studioul Bucureşti.
Mulţumim şi cu acest prilej oficialităţilor române, armatei
române în mod special pentru că a acceptat să ne ajute şi să
colaboreze cu noi în această direcţie. Filmul va scoate în
evidenţă vitejia ostaşilor români alături de ostaşii ruşi, francezi
şi englezi în marea bătălie împotriva duşmanilor hitlerişti. Cred
că dumneavoastră cunoaşteţi foarte bine, şi nu mă îndoiesc,
relaţiile de prietenie statornicite între ţările noastre de-a lungul
veacurilor. Un rol aparte îl ocupă relaţiile culturale ca să nu mai
vorbim de cele economice. Mare parte din secvenţele acestui
film vor fi turnate aici în România şi de aceea avem nevoie de
sprijinul dumneavoastră, el armatei române în special. Cu
permisiunea comandanţilor dumneavoastră vom face acum o
primă selecţie ţinând cont deocamdată de fizionomia fiecăruia
urmând ca în zilele ce urmează să se treacă la probele practice
care desigur nu vor fi deloc uşoare. Avem deocamdată
aprobarea ca de la unitatea dumneavoastră sa participe patru
echipaje de zbor (se înţelege că pe noi ne interesează doar
piloţii) şi doi paraşutişti. Ne-am consultat cu comandanţii

p. 91

dumneavoastră şi am înţeles că avem de unde face această
alegere şi mă bucură foarte mult acest lucru.
A luat cuvântul apoi căpitanul de aviaţie Barbu
Lovinescu vorbind despre asigurarea securităţii în timpul
filmărilor, despre posibilitatea specialiştilor francezi de a folosi
cascadori şi trucaje despre aparatele de zbor ce vor fi folosite şi
multe alte amănunte. S-au consemnat într-un jurnal special
datele autobiografice ale celor nouă militari selecţionaţi dintre
care şase piloţi şi trei paraşutişti, şi s-au făcut fotografii din
diferite profile iar apoi comisia a aşteptat rezultatele examenelor
medicale pe care le-a şi anexat la dosar. Probele practice s-au
desfăşurat în poligonul Cordău din apropierea Aradului fiind de
faţă doi ofiţeri români şi unul francez.
Prin ordinul ministrului 1036 din 24 iulie 1954 echipele urmau
să fie detaşate în tabăra de filmare din Sinaia pentru o perioadă
de două săptămâni cu scoatere din aplicaţia tactică planificată
pentru această perioadă. Și era sâmbătă dimineaţa cu două zile
înaintea decolări către Sinaia când membrii echipajelor aveau
acum un program lejer lipsit de antrenamente plicticoase,
program special întocmit de comandantul escadrilei,
locotenentul Staicovici. Se făceau ultimele verificări ale
aparatelor de zbor în prezenţa plutonierului Rabinovici, şeful
serviciului mecanic când ofiţerul de serviciu, locotenentul major
Nicoară l-a chemat la ordin pe Petre.
- Sergent Agrigoroaie!
- Ordonaţi domnule locotenent!
- Eşti chemat la ordinul domnului colonel Vaida.
Maşina te aşteaptă în spatele hangarului.
- Am înţeles, domnule locotenent!
Kilometrajul de bord înghite repede cei şapte km şi roţile
maşinii înţepenesc în faţa comandamentului.
- Să trăiţi, domnule colonel! Sunt sergentul
Agrigoroaie m-am prezentat la ordinul dumneavoastră!
- Sergent Agrigoroaie!
- Ordonaţi domnule colonel!
- Te caută cineva de-acasă. Mai precis procurorul
Istrati.
Am înţeles că aveţi unele probleme cu procesul. Nu-ţi pot da
învoire mai mult de 8 ore. Diseară la 1 9 , prezent la apel şl nu
afumat... Știi misiunea ce te aşteaptă...!
- Am înţeles, domnule colonel! Să trăiţi!
- Reţine: Hotel Triumf, camera 78, după orele 10!
A trebuit să întrebe pe stradă pentru că deşi ieşise în oraş de
câteva ori nu ştia precis unde se află luxosul hotel. A aşteptat 10
minute la uşă fiindcă procurorul i-a răspuns din baie.
I-a deschis, înfăşurat într-un cerşaf alb cu borboane de apa sub
bărbie.
- Nici o grijă Petre! Nimic deosebit. Ce naiba?
Oamenii se caută numai când se întâmplă ceva? Până-mi trag
pijamalele bea-ţi coniacul de pe noptieră că gheaţa-i alături şi-o
poţi folosi dacă vei vrea.
- Nu m-am aşteptat domnule procuror! Sincer să fiu...
pentru mine e o surpriză cât se poate de mare.
- Te-ai mai îngrăşat mă băiatule ! Arăţi bine..!
Zău...!Îți prieşte ciorba cazonă!.. Nu-i aşa? Văd că te-au şi
avansat...! Bravo! Se vede treaba că nu m-am înşelat în privinţa
ta! Cât ai învoire?
- 8 ore...!
-Suficient...! Rămâne timp şi pentru o femeie...! Dar o
să te complic fiindcă te ştiu băiat la locul tău. ..! Mai ales că tipa
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de la bar nu agresează haina militară. Spune-mi ţi-e dor deacasă?
- Desigur !
- Mă așteptam… ! Ei uite să știi că acum două zile am
fost pe la voi. Să nu mă-ntrebi acum de Ana că n-am văzut-o
nicăieri.
Am găsit-o în schimb pe mama ta pentru că de fapt pe ea o şi
căutam.
Dar să-ţi povestesc de ce-am venit pentru că n-aş vrea să te ţin
cu sufletul la gură...! Petre ! Uite despre ce este vorba! De altfel
cred că ţi-a scris şi Ana. Procesul s-a amânat iar Bîrlea a fost
pus în libertate.
La toate protestele mele mi s-a răspuns verde în faţă: ”Lipsesc
probele de acuzare, Bîrlea nu-şi recunoaşte vina declarând în
faţa instanţei că a fost constrâns să mintă sub ameninţările tale.
Cineva este la mijloc în toată povestea asta şi cred că prefectul.
Posibil ca Bîrlea să-l aibă cu ceva la mână, şi-atunci ca să nu
dea cărţile pe faţă, prefectul trebuie să-l scoată din mocirlă.
Însă nu pentru asta am venit eu aici la tine că puteam foarte bine
să-ţi scriu o scrisoare ori să-ţi dau un telefon! Crede-mă te rog
Petre că de atunci încoace nu mai am hodină. Știu foarte bine că
dreptatea e de partea ta şi de aceea mă îngrozeşte gândul că nu-s
în stare să fac această dreptate. Am scotocit în ultimele luni
toate dosarele procuraturii, am citit toată presa din ultimii 20 de
ani, am cercetat zeci şi zeci de persoane doar, doar să aflu câte
ceva care să-mi dea cât de cât o speranţă. Enigma se ascunde
între cei trei aşa cum spuneai tu cândva Prefectul, Iancu şi
Bîrlea. Sunt convins de asta! Am cerut însă ca Iancu să fie
dezhumat după două săptămâni de putreziciune ca să i se facă
autopsia gândind că trebuie să apară pe undeva o urmă de-a lui
Bîrlea. Dar m-am înşelat... Concluzia a rămas aceeaşi ”Iancu a
fost împuşcat de Iorgu. ” Am găsit în schimb în căptuşeala
hainei lui, pe când medicul îl hăcuia acolo în cimitir, medic
legist desigur, o fotografie ce-avea să mă tulbure zile în şir că
nici acum nu sunt în apele mele. La început am fost ferm
convins că fotografia este a ta mai apoi însă când am făcut
diferenţa de vârstă m-am îngrozit...15 ani la mijloc băiete ...
Adică pe atunci tu să fi avut 3-4 anişori. Cineva care seamănă
perfect cu tine. Iată fotografia... In dreapta jos anul când a fost
făcută, e-adevărat abia, se observă, iar pe spate citeşte şi tu... ”
Aproape perfect posibil” Ce zici ? Scrisul e relativ proaspăt că
nici grafologul nu i-a dat mai mult de doi ani.
Am fost apoi la mama ta să cer câteva scrisori de-ale lui Iancu
dar a refuzat motivând că el însuşi le-a ars. In arhiva primăriei
însă am găsit două cereri de-ale lui şi m-am convins pe deplin
că el a scris cuvintele de pe spatele fotografiei ”Aproape
perfect posibil” Ce-o fi însemnând? Si cine-o fi individul? Am
declanşat recent o altă serie de cercetări pe această temă într-un
mod cât se poate de discret, zic eu, şi de aceea am ş i venit la
tine, să lăsăm într-un fel apele să se limpezească singure pentru
a nu da nimic de bănuit. Nu trebuie să te agite libertatea lui
Bîrlea cel puţin până te laşi la vatră. Pe acest fond aparent
inofensiv,voi putea să mă apropii mai mult de prefect ca să-i
smulg măcar un firicel din ceea ce ascunde. A plătit cu vârf ş i
îndesat cei mai buni avocaţi ai Vasluiului numai să-l scoată la
liman pe Bîrlea. Prea mulţi bani pentru un simplu şef de
jandarmi !
Altă făină se macină la această moară...
- Mama a văzut fotografia?
- Da!
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- Și ce-a spus?
- Nu-şi aminteşte prea bine dar bănuieşte să fie a unui ofiţer
hitlerist care a stat o noapte la noi înaintea retragerii.
- Ți-a spus când a ars tata scrisorile?
- Nu !
- Mama nu ştie de ele. Domnule procuror, tot ceea ce mi-aţi
spus dumneavoastră acum în câteva clipe , pare să încurce
lucrurile pentru tot restul vieţii, Gândeam că toate s-au sfârşit
odată cu arestarea lui Bîrlea dar iată că situaţia se complică....
- Va trebui să mergi acasă cu mine şi să cercetăm scrisorile.
O să-i povestesc domnului colonel situaţia şi-o să-ţi dea imediat
o permisie de câteva zile.
- Nu vă pripiţi domnule procuror. De data asta domnul
colonel n-o să-mi dea nici o permisie. Peste câteva zile trebuie
să merg într-o misiune specială. Posibil ca la începutul lui
august să trec şi eu pe-acasă dar nu se ştie precis. O să încerc
totuşi să vă ajut de aici de la distanţă. Înainte de toate
dumneavoastră trebuie să aflaţi exact a cui este această
fotografie. Scrisorile tatii nu pot face mai mult decât să vă dea
câteva lămuriri în privinţa persoanei. Dacă vor face şi asta...!
- Să plec atunci de la presupunerea mamei tale?
- Cu siguranţă...! Deocamdată e unicul fir de care vă puteţi
agăţa. Posibil ca fotografia să fie punctul cheie de plecare pe
acest drum întortochiat. Iar dacă acest personaj complică atât de
mult iţele, fiţi convins că nu-i un militar german oarecare. Ca să
fiu sincer, în subconştientul meu se urzesc acum legături foarte
sofisticate dar deocamdată am încă serioase reţineri. Mai mult
nu vă pot spune deşi aştept de la dumneavoastră cheia acestei
enigme.
Cât priveşte procesul, sunt de aceeaşi părere mai ales acum când
lucrurile se precipită. Trebuie discutat şi cu moş Ion şi convins
că aparența noastră indiferenţa e o acţiune tactică. Mi-e frică
însă de mama. Ar putea fi următoarea şi ultima victimă.
- Maria e la adăpost de orice pericol ! Casa mătuşii Nastasia
în care s-a mutat e păzită de doi dintre oamenii mei. Și-apoi fii
convins că vulpea nu mai adulmecă momeala pentru care
altădată şi-a rupt picioarele.
- Ce urmează acum?
- Un drum la Bucureşti să mă consult cu superiorii mei. In
condiţiile în care persoana din fotografie prezintă o anume
importanţă în ierarhia militară nazistă, este imposibil să nu se
știe e câte ceva despre ea. Cum te pot anunţa?
- Daţi-mi un număr de telefon şi-o să vă sun eu în zilele
impare după orele 20.
- Crezi oare c-o să-ţi pot spune la telefon?
- Nu ! Dar veţi putea afla unde sunt de găsit.
Au coborât în bar şi au servit comanda făcută de procuror încă
de la sosire. După un ceas, procurorul Istrati a telefonat la gară
şi s-a grăbit să plece ca să prindă trenul de Bucureşti. S-au
îmbrăţişat şi s-au despărţit la colţul străzii.
Luni dimineaţă cele patru avioane de luptă au părăsit pista
escadronului îndreptându-se către Sinaia. După numai 20
minute de zbor, locotenentul Grigorescu, comandantul noii
escadrile, pilotul avionului de comandă, a fost înştiinţat de
radiotelegrafistul aflat la bord că a fost prinsă legătura cu turnul
de control din Sinaia, că vremea e bună şi că pistele de aterizare
sunt libere. Aparatele de zbor, ca nişte păsări uriaşe de oţel,
pluteau acum în linie dreaptă deasupra stratului subţire de nori
înghiţind lacome aerul rece al înălţimilor. După aterizare,
locotenentul şi-a adunat oamenii în linie şi a dat raportul
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maiorului Petrescu, comandantul părţii militare a acţiunilor de
filmare. Erau aliniate pe pista asfaltată douăsprezece avioane
germane, patru avioane ruseşti, şapte avioane româneşti, şi alte
opt machete de avion germane din carton. La şedinţa din după
amiaza zilei au participat peste 80 de militari cu civili la un loc
şi s-au clarificat mai întâi unele probleme de natură
organizatorică stabilindu-se printre altele cazarea, programul
zilnic şi masa. Echipajele locotenentului Grigorescu au fost
cazate la hotelul Făget în camerele 125, 126, 127, 128 şi 129,
etajul IV faţada sudică. Ceilalţi militari români au fost cazaţi la
acelaşi hotel iar militarii străini precum şi civilii au fost
repartizaţi pe camere la hotelul ”Union”.
A fost multiplicat regulamentul de platou şi distribuit pe camere
militarilor cu obligaţia de a-l studia. In completarea acestuia, pe
ultimele patru pagini erau afişate programele de exerciţii
pregătitoare precum şi programele de filmare.
Prima impresie a fost (deosebită) excelentă mai ales după
masa consistentă de seară servită la parterul hotelului în acorduri muzicale şi miros de cafea.
”- Ne-am străduit - spunea regizorul Claude Jeremme în
cuvântul domniei sale de bun venit - să vă asigurăm condiţii
optime de cazare şi masa pentru că vrem de la dumneavoastră
nu numai pricepere şi talent dar în mod cu totul special artă ori
asta nu se poate realiza fără o bună dispoziţie.”
În afara meniului zilnic militarii aveau dreptul la câte o cafea
mică după dejun şi prânz iar seara după cină o cafea dublă cu
5 0 de rom cu excepţia echipajelor programate la filmările de
noapte. Se puteau da învoiri nu mai mari de trei ore în timpul
liber cu aprobarea comandantului. În fiecare dimineaţă după
micul dejun timp de o oră avea loc şedinţa de instruire în sala
mare de recepţie a hotelului. Se putea juca şah, tenis de masă şi
chiar biliard. Programul de somn însă era obligatoriu iar vizita
medicală se făcea odată la două zile. Trecerea bruscă de la viaţa
cazonă cu antrenamentele ei obositoare la condiţiile aceptabile
de aici dă fiecăruia senzaţia plăcută de oarecare largheţe pe
bună dreptate numită de regizorul Claude Jeremme ”bună
dispoziţie”!
Mai puţin însă decât toţi ceilalţi simţea Petre confortul acestei
”mici staţiuni de odihnă” cum avea s-o numească mai târziu
camarazii lui, fiindcă pe el îl frământau cu totul alte gânduri.
Simţea nevoia să mărturisească totul cuiva care să-l priceapă şi
să-l sfătuiască şi de aceea după romul din prima seară s-a aşezat
cu locotenentul Grigorescu la o masă deoparte şi a început să-i
depene de la plecarea lui în luncă până la fotografia
procurorului Istrati. Locotenentul l-a ascultat atent vreme de-un
ceas cântărindu-i fiecare cuvânt în parte şi fumând ţigară după
ţigară.
Părea agitat cu toate că temperamentul său era clădit pe temelia
unui calm ieşit din comun.
- O să mă gândesc bine noaptea asta şi-o să-ţi spun
mâine ce-i de făcut. Problema însă pare extrem de complicată.
Cu toate astea deocamdată nu-i cazul de raportat mai sus. Șiacum linişteşte-te! Mergi şi te odihneşte! Mâine avem o misiune
foarte importantă. A stins lumina şi s-a vârât sub aşternut.
Alexandru dormea buştean cu sforăitul lui caracteristic. A aţipit
şi el un ceas dar l-au trezit cele două bătăi în uşă. S-a ridicat şi a
deschis fără să aprindă lumina.
- Sergent Agrigoroaie !
- Ordonaţi domnule locotenent !
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- De data-asta nu-ţi ordon! Trageţi ceva pe-tine şi hai
să, stăm de vorbă.
Au coborât scările în holul mare şi s-au aşezat în fotolii!
- Nu pot dormi nici în ruptul capului! Uite la ce. m-am
gândit! Mâine dimineaţă te prefaci bolnav! Acuză dureri de
bazin. Voi raporta comandantului de platou şi vei rămâne două
zile la pat să vedem ce se întâmplă. Dacă sporeşte interesul lor
faţă de tine, înseamnă că bănuielile încep să se închege.
Înţelegi? Să facem această încercare...! Două zile
numai...filmare.
Proba o ai tocmai sâmbătă. Antrenamentul de mâine ţi-l plasez
vineri dar nu ştie nici dracu! E clar? Și-acum altceva şi cu asta
sus la culcare. Vei trece pe aparatul meu şi vei face rocada cu
Alexandru. O să-l conving eu pe Bodor întru-n fel anume...
- Am înţeles domnule locotenent!
Antrenamentele de a doua zi pregătitoare filmărilor de joi la
prânz, nu implicau mari dificultăţi. Echipajul de comandă avea
de executat un zbor banal, zbor în picaj cu mitralierea unei
machete la sol fără atacul antiaerian el poziţiei inamice care
avea să fie simulat în momentul final. Exerciţiul însă trebuia
repetat de câteva ori având în vedere schimbarea ce-avea să se
facă unghiului de filmare.
Echipajul locotenentului Bodor însă avea o misiune ceva mai
dificilă Acrobaţii aeriene sub tirul (deocamdată) imaginar a-l
inamicului, duel aerian cu avioanele germane şi aterizare forţată
în teren mlăştinos. Celelalte două aparate de zbor erau pregătite
pentru misiunea de cercetare şi aşteptau de la o zi la alta intrarea
directă în cadru fără exerciţii prealabile. Paraşutiştii aveau
planificat un prim exerciţiu dublat cu elemente de cascadorie.
Era vorba de aterizarea simultană în condiţii de furtună pe
vagoanele unui tren în mişcare. Intuiţia locotenentului
Grigorescu a mers la ţintă fixă cu toate că s-a tulburat într-atât
de mult încât n-a fost în stare să reia a cincea oară exerciţiul de
zbor. A fost chestionat cu lux de amănunte în privinţa sănătăţii
sergentului.
- 8 zile, completează domnul Claude Jeremme într-o
românească improvizată, - sergentul cu paşaport la Germania !
Actriţa Silvia, secvenţe cancelarie Reich !
Locotenentul înţelege şi raportează că starea sănătăţii
sergentului nu este prea gravă şi că speră să se refacă grabnic.
”De altfel, - a explicat el - vineri va relua antrenamente le iar
sâmbătă va fi gata de filmare.”
Simularea îmbolnăvirii a avut efectul scontat şi culmea
ridicolului, după vizita medicală din acea zi, medicul francez
Bernard i-a recomandat pacientului repaos şase zile la pat.
După romul de seară, au râs pe înfundate iar
locotenentul s-a învârtit apoi şi de o porţie dublă.
La orele nouă a doua zi Petre avea senzaţia că rămăsese singur
în tot hotelul că nu se auzeau pe nicăieri zgomote. La zece, a
apărut medicul Bernard şi i-a făcut inutila injecţie intravenoasă
iar la doisprezece fix a intrat la el Silvia cu legitimaţia în mână
pe care probabil i-a cerut-o la uşă hotelierul. Când el a deschis
ochii ea stătea aplecată asupra lui şi-l privea tăcută.
- Surpriză?- întreabă ea convinsă că s-a trezit
de-a binelea.
- Nu numai…! Dar și inexplicabil…!
- Pe unii i-am îmbolnăvit iar pe tine vreau să te
vindec. E bine.
- Curios…! Dar dacă am o boală incurabilă ?
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- Tratamentul va fi mai lung dar tot o să-mi
ating ținta…!
- De ce ai face-o?
- Fiindcă trebuie să ne sărutăm în văzul lumii!
- Serios ?
- Foarte serios…! Spune-mi ai citit scenariul?
- Nu mă interesează.
- Și-atunci ce cauți aici ?
- Îmi fac armata…!
- Serios ?
- Foarte…!
- N-am știut !
- Afli acum…!
- Uite dacă vrei ți-am adus și rolul…!
- Care rol?
- Rolul tău…!
- Nu sunt actor ca tine…!
- Ești însă dublură…!
- Și de ce mă rog nu te sărută titularul ?
- Din cauza situației…! El nu zboară printre nori…! Ca tine
- Sărută-l la sol !
- Regizorul vrea acolo...!
- Și de ce mă rog tocmai eu?
- Pentru că zbori şi eşti simpatic ! N-aş putea săruta pe
oricine…!
- Spuneai, în văzul lumii?
- Da! În văzul lumii! Ecranul e al tuturor...!Uite dacă
vrei facem şi o probă în doi...! Tot nu ne vede nimeni acum...!
Stii bine că înaintea filmării se fac exerciţii!
- Silvia...!
- Gata…! Sfiosule…! Vrei să -mi spui acum că eşti
însurat ? Și ce dacă ? Fiecare din noi avem pe alt cineva.
Aşa-i la teatru, viaţa adevărată e în spatele cortinei. Hai să
vorbim serios. Gata cu gluma, m-a trimis regizorul să-ţi aduc
rolul. Iată-l...! Două pagini mari şi late...! Ai timp suficient să- 1
înveţi până plecăm.
- Unde?
- Cum? Nu ştii?
- Nu !
- În Germania!
- Ce să fac eu acolo?
- Ți-am mai spus odată. Să ne sărutăm...!
- Și de ce în Germania?
- Pentru că acolo-i Reichstagul ! N-ai învăţat la şcoală?
- N-o să merg nicăieri !
- Contractul e încheiat ! In plus o să primeşti şi
ordin...! Doar tu spuneai că eşti militar... ! Și-apoi opt zile în
Germania împreună...! Titularul pleacă la Paris şi-o să fim singuri...! S-au poate nu-ţi plac ? Spune drept...!
- Silvia...!
- Mâine dimineaţă o să facem fotografiile pentru
paşapoarte. Reţine, 34 numărul camerei mele de la Union... Să
ai legitimaţia la intrare. Săptămâna asta nu ai voie de
antrenamente. Te-aştept...! N-o să-ţi reproşeze nimeni...! Nici
măcar eu...!
Iese lăsându-şi pacientul uluit cu serioase dureri de cap.
Petre se ridică din pat şi începe să fumeze din ţigările lui
Alexandru uitate pe noptieră. Păşeşte vioi de ici colo ca o vulpe
în captivitate. Două zile la rând nu-i spune nimic locotenentului
deşi merg împreună la antrenamente. Si nici ea nu se arată
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nicăieri. Că l-o fi aşteptînd ori nu, numai ea ştie. Nu i-ar putea
însă imputa lipsă de prudenţă de vreme ce nu- l mai vizitează.
Când se întoarce de la telefon, Petre îl găseşte pe locotenent
fumându-şi ţigara la măsuţa lor obişnuită de la parterul hotelului
cu două cafele duble şi rom. În timp ce se aşează, locotenentul
scrutează discret localul de parc-ar vrea să se convingă dacă nu
cumva cineva ciuleşte urechile.
- L-am găsit, în sfârşit...! Era acasă. I-am spus unde mă
aflu şi mi-a răspuns doar atât ”Vremea se limpezeşte şi
poimâine sunt la tine. Aşteaptă-mă-n gară după orele 1 9 ”
I-a povestit apoi de Silvia. Locotenentul ascultă cu ceaşca de
cafea lipită de bărbie și clipea des din ochi.
- Ce-o să fac acum?
- Nimic mai simplu ! Te duci la ea...!
- Nu se poate domnule locotenent !
- Petre! Ascultă-mă pe mine! Ti-e frică?
- De ce să-mi fie frică?
- Atunci? Faci aşa cum îţi spun eu !
Silvia joacă dublu rol. Vrea să scoată de la tine ceva ori să te
momească cu ceva. Nici prin cap nu-i trece că şi tu joci teatru
mai bine ca ea. Toată cheia rămâne plecarea în Germania. Bate
şaua într-acolo să vezi ce poţi scoate. Ceva trebuie să-i scape
mai ales că nu ştie urzelile noastre. Nu-i povesti nimic pune-i
întrebări dar fii, prudent la întrebările ei. Vom vedea noi care-i
peştele şi care-i plasa.
Lasă-te prins în mrejele ei! Tu nu-ţi dai seama că povestea cu
filmul ascunde în umbră un alt scenariu pe care noi trebuie să
punem ghearele? Și-apoi nu poate fi vorba de violenţă de vreme
ce se lucrează ca la carte cu aprobări speciale, telefoane, hotel
de lux şi iată acum chiar şi femei. Dacă refuzi ”oferta” ei cazi în
extrema cealaltă, devii suspect şi poţi fi lesne îndepărtat
căutându-se alte mijloace.
Tu trebuie deocamdată să dansezi după placa lor. O să-ţi spun
eu cînd trebuie să ieşi la margine.
- Merg la ea după întâlnirea cu procurorul!
- E târziu până atunci. Si-apoi ce? Nu poţi să te mai
duci încă o dată? Nu-ţi mai frământa creierii. Altă alternativă nu
există.
Eşti convins că ”îmbolnăvirea” ta au luat-o în serios?
Petre se schimbă la faţă, refuză romul şi-şi aprinde stîngaci
ţigara cum îi şade bine unui nefumător. Murmură ceva neînţeles
printre dinţi apoi urcă treptele de mozaic ascunse sub catifeaua
roşie. Până la hotelul ”Union” sunt 7- 800 de m dar acesta din
urmă deşi mai cochet este mai scund, aşezat pe o colină umbrită
de brazi argintii.
Se legitimează la recepţie şi rămâne surprins când i se întinde
îndată cheia cu numărul 31. Blonda machiată adaugă:
- Vă roagă s-o aşteptaţi în cazul în care lipseşte din
cameră. O găseşte însă în pat răsfoind o revistă franceză de
modă. Camera e mobilată cu gust şi din veioza ca o ciupercă se
împrăştie o lumină curată,trandafirie.
- Surpriză?
- Oarecum ! Explicabil!
Silvia îşi trece degetele prin părul buclat şi se ridică în foşnetul
abia perceptibil al cămăşii lungi de mătase violacee. Revista-i
lunecă şi se deschide în cădere liniştindu-se acolo jos pe covorul
înflorat. Pare stupid să urăşti o femeie atît de fermecătoare ca
Silvia şi totuşi Petre îi simte veninul otrăvitor curgîndu-i în
propriile-i vene luptînd acum cu el să-i neutralizeze efectul.
- De ce aşa târziu?
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- Târziu? E abia ora 19 ...
- Nu m-ai
ai înţeles ! Să formulez atunci altfel întrebarea.
Aşa dar de ce după trei zile şi nu imediat?
- A ! Da ! Antrenamente... !
- Scuze infantile!
- Vorbesc serios! Si-apoi drept să-ţi
ţi spun mi se pare
ceva ieşit din comun,, ciudat şi chiar imposibil. Ceva rupt de
realitate să fiu aici.
- Spuneai imposibil? O noapte cu partenera ta?
- Silvia ! Tu mă zăpăceşti! Te rog!
Nici nu mai ştiu cum
m să mai răspund întrebărilor tale.
- Normal să fie aşa. Eşti
ti încă un adolescent cuminte.
Bărbaţilor le place să desfacă șampanie. Poftim!!
- Silvia? De unde mă cunoşti tu atât de bine de parc
parc-am
fi fost colegi de liceu?
- Răspunsul e cât se poate de simplu. Te
Te-am văzut
întâia oară la clubul unității
ții din Oradea. Și drept să-ti
să spun mi-ai
plăcut! A doua oară imediat după aterizare. A treia oară am
venit la tine să te sărut iar acum cinstim prietenia noastră cc-o
sticlă de șampanie.
- Silvia! Iartă-mă că te întreb. Tu ai iubit vreodată cucu
adevărat? Dar te rog să fii sinceră.
- Nu l-am iubit niciodată. Se-nţelege
nţelege că e vorba de una
şi-aceeaşi persoană.
M-am culcat cu el prima și unica noapte până acum.
- Și-ai
ai să spui următorului acelaşi lucru şi despr
despre mine?
Nu-i aşa?
am sărutat dar mă
- Ți-aş pălmui obrazul pe care l-am
abţin.
Şampania spumegă-n cupele de cristal.
- Spune-mi tu eşti căsătorit?
- Da!
(Va urma)

VIAȚĂ
ȚĂ ZBUCIUMATĂ
Prof. dr. Vlad CARAGANCIU – Chişinău
Era o zi foarte caldă de vară – începuse luna lui cuptor.
Numai din când-în când adia un vântișor
șor slab, ce clătina ușurel
frunzele copacilor și-ți
ți răcorea puțin sufletul. Păsările, ciripind
vesel, săreau de pe o crenguță
ță pe alta a nucarilor mari și a
plopilor înalți, care înconjurau de jur-împrejur
împrejur casa cu cinci
etaje în care se afla apartamentul cu patru odăi al lui Andrei
Hagi.
De dimineață
ță Andrei avea dispoziție bună. În această zi el
avea s-oo întâlnească pe o femeie care îi plăcuse în tinere
tinerețe.
„Oare cum arată acum Nadina Cairac, care, atunci demult, era
adorabilă. Ce impresii și-aa păstrat ea în memorie despre mine,
despre zilele celea fericite?” – se gândea Andrei.
Aceste dulci amintiri ca balsamul se lipeau de inima
bărbatului deja de 70 de ani, dar încă dornic de sentimente de
amor. El se bucura că peste câteva ore se va întâlni cu tinere
tinerețea
sa și se înviora, îl cuprindea nerăbdarea așteptării.
Ei s-au întâlnit pe la începutul anilor ‘70
70 la Moscova, când
Nadina era studentă la Institutul Pedagogic de Stat de Limbi
Străine „Maurice Thorez”, facultatea „Translatori”, iar Andrei
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făcea doctorantura la Universitatea Prietenia Popoarelor
„Patrice Lumumba”. Nadina avea 22 de ani, era timidă și bine
educată. Avea ochi căprui, părul caștaniu
ștaniu și două gâțe lungi,
lungi
care se potriveau de minune cu statura ei mlădioasă. Ea îi
plăcuse lui Andrei de la prima vedere.
Andrei Hagi era cu patru ani mai mare. Natura îl
înzestrase cu toate calitățile
țile de flăcău superb: statură zveltă și
față
ță cu trăsături perfecte, cu ochii negri
neg și părul la fel de negru
și ondulat. Era deștept, sociabil și bun la suflet. El se deosebea
printre ceilalți
ți tineri prin erudiție, prin cuget treaz și profund.
Andrei și Nadina se plăceau reciproc. Zilele de odihnă le
petreceau întotdeauna împreună. Umblau
blau la piscină, la cinema,
la teatru. Vizitau expozițiile
țiile organizate în timpurile celea la
Moscova de companiile din țări străine.
Ultima oară Andrei se întâlnise cu Nadina la căminul
studențesc,
țesc, la ziua ei de naștere. Veni acolo îmbrăcat într-un
într
costum maro, cămașă
șă albă și cravată gri cu figuri de forma
picăturii de culoarea costumului. Arăta elegant și cu demnitate.
El o felicită pe Nadina cu ocazia zilei ei de naștere.
na
Îi spuse
cuvinte frumoase și-ii înmână un buchet de crizanteme albe. Îi
mai dărui o cutie mare cu bomboane scumpe, legată cu o
panglică roșie strălucitoare.
El plănuise în acea seară să-ii facă Nadinei încă un, poate
cel mai prețios cadou – să-ii propună căsătorie. Vroia să-i
să
vorbească despre sentimentele de iubire ce i le purta și despre
dorința
ța sa de a întemeia cu ea o familie fericită.
Oaspeții
ții se așezară în jurul mesei încărcată cu bucate nu
scumpe, dar pregătite cu gust de Nadina și o prietenă de-a sa, și
câteva sticle cu vin. Andrei se așeză
șeză lângă Nadina, la dreapta ei.
I s-a părut straniu
aniu că pe scaunul din cealaltă parte a ei se aașeză
un alt băiat cu fața
ța smolită, cu trăsături de cazah. Nadina îi șopti
la ureche că acela e un conațional
țional de-al
de
prietenei cu care
locuiește
ște în aceeași cameră și că îl cheamă Ilias.
Acest tânăr vorbăreț avea o purtare prea familiară și cam
obraznică. Se lăuda că face studiile în ultimul an la Academia
Agrară „Timireazev” și că „fără cinci minute e inginer”. El nu-i
nu
plăcuse lui Andrei chiar de la început, însă se străduia să-și
să
stăpânească emoțiile negative, să nu-ii atragă nici o at
atenție.
Seara trecu vesel. Nadina dansa mai mult cu Andrei. Îi
șoptea
optea mereu ceva la ureche, dar dispoziția
dispozi flăcăului se stricase.
Cazahul îi arunca priviri ce exprimau ciudă, invidie, gelozie.
Pentru Andrei sosi timpul să-și
și ia rămas
răm bun de la cei
prezenți.
ți. Nadina și ceilalți oaspeți ai ei au mers să
să-l petreacă
până la stația
ția de metro, iar apoi fiecare să plece la locuințele lor.
Însă printre ei nu era Ilias. Andrei bănui că acela o va aștepta
a
pe Nadina să se întoarcă și l-a cuprinss indignarea. A sosit trenul
și el s-a despărțit
țit rezervat de însoțitorii săi și de Nadina, fără a
o săruta. S-a urcat în vagon și a plecat.
Andrei Hagi era flăcău mândru și principial. Visul lui de
până acum despre un viitor fericit alături de Nadina se
s destrăma,
dispărea în întuneric. Noaptea trecu fără somn dar spre ziuă
decizia deja era luată: el va rupe rela
relația de amor cu fata care,
cum credea el, îl înșeală,
șeală, îl schimbă cu altul, mai prejos ca
dânsul.
Un timp Andrei și Nadina nu s-au
s
întâlnit. Andrei era
foarte ocupat. Termina de scris teza de doctor în științe, lucra la
un articol nou, legat de tema tezei, care trebuia trimis urgent la
o revistă de specialitate.
Nadina, fără îndoială, îl iubea numai pe Andrei, numai cu
dânsul își
și imagina viața sa fericită în viitor. Tăcerea lui Andrei

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Literatură
o supăra, o întrista. Dorul și nedumerirea puseră stăpânire pe
sufletul ei. De Ilias n-o lega nimic serios, doar o cunoștință
superficială, un flirt, o cochetărie. El n-o preocupa, nu avea
sentimente de dragoste față de acest băiat.
În cele din urmă Nadina îndrăzni ea însăși să-i propună
întâlnire lui Andrei. Vroia să se lămurească cu ce e legată
răcirea lui față de ea, de ce rele o învinuiește.
În acea zi nefericită, când ea îl aștepta pe Andrei în fața
Teatrului Mare, de dimineață cerul era acoperit cu nori. Picura o
ploaie măruntă și rece de toamnă, care o mâhnea și mai tare pe
Nadina. Ea spera totuși că această întâlnire va pune capăt
neînțelegerilor ce s-au iscat între ei. Din nou se vor restabili
acele relații calde de amor reciproc, care îi făceau fericiți pe
amândoi.
Andrei întârzia. Nadina de-acum pierduse orice speranță
că el va veni și se gândea să se întoarcă la cămin, când Andrei
apăru în grabă lângă ea.
– Scuză-mă, Nadina, pentru întârziere! – a zis el și a
sărutat-o pe obraz. Asta a tulburat-o pe fată.
„De ce el m-a sărutat pe obraz, dar nu pe buze, cum
proceda de obicei?” – se neliniști ea.
– Nu contează, probabil ai avut vre-o pricină serioasă, – a
spus ea și i-a încolțit speranța că totul va fi bine.
Andrei a invitat-o pe Nadina la un bar din apropiere. Au
servit câte o cafea cu ciocolată. Apoi au plecat la grădina
publică Socolnik, unde se desfășura expoziția de modă din
Italia. După aceasta Andrei o petrecu pe Nadina până la stația
de metro „Comsomoliscaia”.
– La revedere, Andrei, – pronunță ea și cu amândouă
palmele apucă mâna lui Andrei. – Duminica viitoare ne vom
putea întâlni iar? – îl întrebă ea, privindu-l drept în ochi.
– Nadina, eu te-am iubit mult și te consideram o fată
cinstită și devotată dragostei ce ne lega. La ziua ta de naștere
eram pregătit să-ți propun căsătorie. Însă tu m-ai înșelat, ai
ascuns de mine că te întâlnești și cu un alt flăcău. Îți doresc să
fii fericită cu el. În timpul apropiat nu vom putea să ne vedem,
sunt foarte ocupat. Va trebui să susțin examenul de doctor la
specialitate, să trimit un articol nou la o revistă academică și
apoi să prezint teza la ședința catedrei.
Nadinei i s-a întunecat în fața ochilor. Ea n-a auzit
ultimele vorbe ale lui Andrei, ele s-au pierdut în ploaie. I s-au
înmuiat picioarele și nu putea să se despartă de el. Adunându-și
ultimele puteri, ea porni fără a ști încotro.
– Nadina, dacă în viața ta îți va trebui ajutorul, susținerea
cuiva, cheamă-mă și eu voi veni să te susțin, să-ți fiu un pilon
de care te vei putea sprijini. Acum, însă, iartă-mă, n-am timp să
mă văd cu tine, – zise în grabă Andrei, dar Nadina nu-l mai
auzea. Vântul amestecat cu ploaie mâna cuvintele lui în altă
parte.
Nadina nu ținea minte cum a ajuns la cămin. Când și-a
venit în fire, lângă ea era Maira – prietena ei din Alma-Ata,
colegă de cameră la cămin și de grupă la facultate.
– Dă-mi o cană cu apă, te rog, îmi arde totul înăuntru. Nu
mai vreau să trăiesc, Maira, viața mea fără Andrei nu mai are
nici un sens!
Astfel, pe neașteptate, s-au rupt relațiile dintre Andrei și
Nadina, s-a sfârșit o simfonie de dragoste, s-au stins
sentimentele primei dragoste pentru Nadina.
Căile vieții acestor doi tineri nu s-au mai intersectat mult
timp. Fiecare a mers prin viață în mod diferit.
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Absolvind institutul și primind îndreptare la dispoziția
Ministerului de Cultură al Republicii Sovietice Socialiste
Moldoveneşti, Nadina a fost numită translatoare la
Departamentul de Turism. Peste un timp s-a căsătorit cu un
tânăr, Uzun Costi, care activa în sistemul de comerț din orașul
Chișinău. A născut o fetiță care semăna leit cu dânsa.
Costi, ca și majoritatea lucrătorilor din sistemul de comerț
din acea vreme, era șmecher și lipsit de generozitate, dar bun
familist. Își iubea mult soția și pe fiica sa, Vica. Primise,
împreună cu Nadina, apartament nou cu două odăi într-o casă
cu cinci etaje. Amenajase apartamentul cu mobilă frumoasă de
import, cu covoare scumpe, cumpără mașină. Trăiau în
îndestulare. Fiica, Vica, creștea și devenea din ce în ce mai
frumoasă. La școală învăța bine. Avea înclinații pentru pictură.
Desenele ei erau afișate în holul școlii unde învăța
Nadina era bine plătită la locul de muncă. Pleca deseori
peste hotare: în Bulgaria, în România, în Republica Democrată
Germană, în Ungaria. Aducea de acolo îmbrăcăminte,
încălțăminte frumoasă, care nu putea fi cumpărată în
magazinele din Chișinău în acei ani. Era și bună gospodină.
După destrămarea Uniunii Sovietice, Uzun Costi,
împreună cu alți colegi din sistemul de comerț, privatizase un
magazin de haine gata. Aducea mărfuri pentru vânzare din
Ucraina, din Turcia, din Polonia. Într-o zi, când se întorcea de la
Odesa, nimeri într-un grav accident rutier și muri pe loc.
Nadina rămase văduvă la numai 47 de ani. Doi ani îi ținu
doliu soțului, iar apoi se mărită cu un coleg din firma turistică,
în care activa. Al doilea soț era cu mult mai în vârstă față de ea.
Soția lui murise cu un an în urmă. Era un bărbat muieratic,
îngâmfat și lăudăros. Spre deosebire de primul soț, acesta nu o
prea bucura. Deseori se certau. Singura ogoire pentru Nadina
era fiica. Ei îi dăruia toată căldura sufletească, o ajuta să capete
cunoștințe profunde și deprinderi în domeniul care-i plăcea cel
mai mult – pictura. Cu mare greu Vica fu primită la studii la
Academia de Pictură din Sant-Petersburg.
Peste 12 ani de conviețuire muri și al doilea soț și Nadina
rămase iar singură, fără speranța de a crea altă familie.
Andrei Hagi și-a susținut teza de doctor și s-a întors la
lucru la universitate. S-a însurat cu Aurica Răducanu – fata cu
care făcuse studiile în aceeași universitate, dar la diferite
facultăți. Andrei era pe atunci student la anul cinci, iar Aurica –
la anul doi. Era o fată superbă. Avea față fină cu ochi căprui,
sprincene arcuite și dinți albi ca mărgăritarele. Talia subțire,
sânii mari și frumoși, picioarele bine proporționate atrăgeau
atenția multor băieți. Ea îi plăcuse și lui Andrei. El chiar o
curtase un timp, dar fiind preocupat de gândul să-și prelungeacă
studiile la doctorantură, după absolvirea universității, nu-i
făcuse nici o promisiune, nu-i dăduse nici o speranță. Aurica,
însă, se îndrăgostise de Andrei și nu mai avuse legături amicale
cu alți băieți. În toată perioada asta ea a corespondat doar cu
dânsul.
Andrei a devenit om de știință, profesor respectat în
colectiv și de studenți. A scris și a editat două manuale
universitare, avea publicate mai multe articole științifice. Cu
soția se împăca foarte bine și era fericit.
Aurica – femeie cu studii profunde, erudită și cultă, lucra
ca profesoară de limba și literatura română. Era elegantă și
gingașă cu soțul. Avea darul de a-l face s-o dorească de fiecare
dată, când erau numai în doi, și i se dăruia cu mare patimă.
Andrei o adora. Au crescut și au educat împreună doi fii ca doi
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plopi: înalți, zvelți și frumoși, care au moștenit de la părinți
minte ageră și sârguință.
Fiul mai mare, Anton, a absolvit facultatea de economie și
a devenit, în cele din urmă, doctor habilitat, profesor
universitar. A creat școala sa științifică în economie.
Mezinul, Vitalie, a absolvit școala medie cu medalie de
aur , iar apoi – cu mențiune universitatea. Consiliul științific al
universității l-a recomandat pentru a-și prelungi studiile la
doctorantură. Și-a susținut teza de doctor în științe. Era savant
talentat și cu perspectivă.
În anii ’90 peste destinul lui Andrei a trecut tăvălugul
blestemului: de o boală grea și incurabilă s-a îmbolnăvit soția
sa, Aurica, și la vârsta de 54 de ani a trecut în lumea celor
drepți. Andrei a suferit foarte mult din cauza acestei pierderi.
Însă peste cinci ani soarta i-a dat o lovitură și mai zguduitoare.
La vârsta de doar 35 de ani a murit tragic fiul său, Vitalie,
lăsându-i văduvită soția tinerică și orfan fiul de trei anișori.
Această nenorocire diabolică l-a extenuat sufletește pe
Andrei, l-a zguduit moral. El – bărbat tare de caracter, a plâns
două zile și două nopți, cât a stat răposatul în casa lui, până la
înmormântare. Multă vreme n-a apărut zâmbet pe fața sa. De
obicei sociabil, întotdeauna în centrul discuțiilor cu colegii,
acum se închisese în sine. Se străduia să evite prezența sa în
locurile de distracții, companiile vesele.
Treceau anii. Încetul cu încetul durerea sufletească a lui
Andrei se potolea. Timpul lecuiește, cum se spune în popor.
Viața mergea înainte. Nepotul său, Dani, feciorașul lui Vitalie
și copia lui – unica ogoire a bunicului în anii de doliu, creștea.
Era deja elev la ultimul an de gimnaziu. Învăța foarte bine. Mult
timp petrcea cu bunicul, se sfătuia cu el înainte de a lua o
decizie importantă în viața sa.
...Într-o zi sună telefonul și, ridicând receptorul, Andrei
auzi un glas, care îi păru cunoscut. Cineva îi adresă o întrebare:
– Bună ziuă! Să am iertare, acest număr de telefon,
format de mine, aparține domnului Hagi Andrei?
– Da, doamnă, vă ascult, – a răspuns Andrei și simți o
șovăială din partea celei care sunase. Peste câteva clipe
persoana pronunță:
– Vă mulțumesc și vă doresc numai bine! Bună ziuă! – și
vru să pună receptorul.
– De ce vă grăbiți așa, cine sunteți? Dumneavoastră mă
cunoașteți? – întrebă Andrei în grabă și cu curiozitate.
– Da. Vă cunosc și chiar foarte bine, dar nu contează.
Bună ziuă? – fu răspunsul și telefonul se deconectă.
„Am procedat corect oare? De ce m-am grăbit să pun
receptorul, nu m-am prezentat? – se frământa Nadina. – Ce ar fi
spus el, dacă ar fi aflat cine îl sună?”
Amintirile i se perindau cu duiumul prin fața ochilor. Își
aducea aminte de vremea ceea fericită din trecut, de prima sa
dragoste față de acest flăcău splendid. Predomina însă obida,
supărarea pricinuite de către Andrei în tinerețe, prin gelozia lui
nefondată și întreruperea subită a relațiilor amicale.
Peste câteva ore sună iar telefonul. Ridicând receptorul,
Andrei auzi alt glas de femeie adresându-i-se:
– Bună ziuă, domnule profesor Hagi Andrei! Vă
deranjează secretara primăriei din satul dumneavoastră de
baștină. Mă numesc Topal Nasti. Domnul primar organizează
duminica viitoare întâlnirea activului din sat cu consătenii care
trăiesc în alte localități și au devenit oameni vestiți în domeniile
lor de activitate. Dumneavoastră veți primi învitație oficială
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prin poștă, dar mie mi s-a poruncit să aflu dacă sunteți
disponibil să acceptați învitația.
– Sunt măgulit, doamnă, de aprecierea adecvată a
activității mele din partea primăriei, dar, cu regret, nu voi putea
veni. Am suportat nu demult o operație complicată și medicii
mi-au interzis o perioadă de timp să întreprind deplasări în afara
municipiului Chișinău, – a răspuns Andrei și a adăugat: –
Spuneți-mi, vă rog, prin cine ați aflat numărul meu de telefon?
– În Chișinău locuiește o bună cunoscută de-a mea, Cairac
Nadina, și ea mi-a comunicat numărul telefonului
dumneavoastră, – a răspuns secretara și și-a luat rămas bun.
„Iată de ce mi-a părut cunoscut glasul femeii care mă
sunase adineauri, se gândi Andrei. – Interesant, de ce n-a vrut
să se recomande, de ce a preferat să-și ascundă numele? Are
oare acuma soț, ce nume poartă, ce număr de telefon are?”
În memoria lui Andrei a apărut acea fată subțirică și
plăcută, cu care mulți ani în urmă se întâlnea la Moscova și pe
care, după despărțirea lângă stația de metro, n-o mai văzuse.
Printr-o cunoștință comună Andrei aflase numărul de telefon al
Nadinei și a doua zi o sună:
– Bună seară! Pot vorbi cu doamna Nadina? – întrebă el.
– Ați greșit numărul, – îi răspunse femeia, care fără
îndoială era Nadina.
De câteva ori se repetă aceeași situație. Andrei a devenit
mai insistent și, formând același număr de telefon, a zis:
– Alo! Eu formez corect numărul de telefon, dar nu înțeleg
de ce nu vrei să vorbești cu mine, Nadina? Am aflat că ești
singură ca și mine. Oare nu-ți mai aduci aminte de vremurile
celea fericite din Moscova? Chiar până acuma ești supărată pe
mine?
– Andrei, au trecut mulți ani de atunci, multă apă s-a
scurs. Trenul nostru a plecat demult. Noi stăteam pe același
peron, dar ne-am urcat în vagoane diferite.
– Nadina, sunt bucuros că drumurile noastre iar s-au
intersectat, că ți-am auzit glasul, care aproape nu s-a schimbat.
Sper că și înfățișarea ta, și caracterul n-au suferit mari
schimbări. Va fi mare păcat dacă nu vom profita de această
ocazie pentru a ne vedea. Nu vreau să cred că acele sentimente
de dragoste reciprocă au putut să dispară fără urmă. Te rog, nu
te grăbi cu răspunsul. Eu te voi suna mâine și atunci ne vom
decide cum să ne croim viața mai departe. Ascultă ce îți va
spune inima. Ea nu te va înșela. Deocamdată, bună ziuă! Să ne
auzim numai de bine!
Peste o zi Andrei o sună iar pe Nadina. Salutând-o,
începu să-i vorbescă despre viața sa zbuciumată din ultimii ani,
de parcă știa deja de dorința ei de a reînnoi relațiile amicale cu
dânsul. Îi vorbi despre nenorocirile fatale în familia sa, care i-au
zguduit sufletul și că de doisprezece ani trăiește singur, că nu sa mai recăsătorit.
Căldura inimii lui Andrei nu se stinsese de tot. În ea se
găsea încă un colțișor pentru femeia care în tinerețe îi plăcuse.
Apăru o speranță de a crea un cuibușor nou pentru anii ce i-au
mai rămas de trăit.
Ei se întâlniră seara în fața restaurantului „Bosfor”. Andrei
era îmbrăcat în costum de vară de culoare deschisă, cămașă albă
de bumbac și cravată, care se potrivea la culoarea costumului.
Arăta elegant și grațios ca în tinerețe. Doar părul cărunt și
ridurile de pe frunte și de sub ochii triști aminteau de anii săi de
vârsta a treia și de viața zbuciumată. În mână ținea un buchet
frumos de trandafiri. Andrei se deosebea prin delicateța sa. În
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tinerețe,
țe, când o curta pe Nadina și ea scria teza de an la
literatura rusă pe creația lui Alexandr Pușkin, el îi făcuse cadou,
cu ocazia zilei de 8 Martie, un parfum „Scazca o țare Saltane”,
în ambalaj frumos.
Nadina arăta veselă și atrăgătoare, se păstrase mai bine
decât credea Andrei. Acea fată subțirică
țirică și mlădioasă din
Moscova, devenise acuma o femeie durdulie, dar agreabilă.
Ochii îi străluceau ca și în tinerețe, părul era aranjat frumos și
iscusit, cosmetica,
ca, folosită cu măsură, dezvăluia un ten luminos
și strălucit. Rochia, cusută la modă, i se potrivea bine la statura
ei.
Andrei îi sărută mâna și-ii dărui buchetul de flori, iar
Nadina, îmbujorând-se,
se, îi întinse pe rând obrajii pe care Andrei
îi sărută cu plăcere.
– Nadina, te-ai făcut o femeie elegantă, – a reac
reacționat el cu
un compliment. – Timpul nu numai că nu ți-aa ofilit ochii, dar i-a
i
făcut mai vioi.
Nadina a vrut ceva să spună, dar s-aa apropiat de ei un
angajat al restaurantului și a zis:
– Scumpi oaspeți,
ți, poftiți intrați, vă așteaptă masa
pregătită.
ți foști studenți ai lui Andrei ocupau funcții de
Mulți
conducere în diferite sfere, iar unul din ei lucra chiar la
restaurantul respectiv, de aceea el era onorat și aici.
Incinta restaurantului era încăpătoare și formată în stil
turcesc. Mulți
ți bărbați și femei tinere, cu îmbrăcăminte bogată,
ședeau în jurul meselor. Se răspândea aromă plăcută de bucate
cu mirodenii din bucătăria turcească. Masa comandată de
Andrei era deja servită cu mâncăruri alese.
S-a apropiat chelnerul, i-aa salutat, a destupat sticla cu
șampanie, a umplut două cupe și le-aa dorit poftă bună.
Dansând pe ritmuri de muzică turcească, în sală a apărut o
fată, care purta pantalonași
și scurți, mai jos de buric, cu franjuri
strălucitoare la brâu și sutien din pânză subțire
țire de mătase.
Bărbați
ți cu mustăți negre se apropiau de ea și-i
și strecurau
bancnote verzi la brâu. Dansatoarea le mulțimea
țimea cochetând și le
trimitea câte un sărut prin aer.
Andrei pentru prima dată după acei ani de tristă amintire
arăta mai vesel.
– Îți place aici, Nadina? – întrebă el – Eu pentru tine m
m-am
străduit.
– Pentru noi, Andrei, – răspunse ea.
– Hai să servim șampania și să gustăm din bucate, – a
propus Andrei. – Să cinstim pentru întâlnirea noastră, pentru ca
ea să aibă prelungire cu noroc! – adăugă el.
– Așa să fie! – zise Nadina.
După șampanie femeia deveni mai relaxată, mai
vorbăreață.
– Eu nu-mi închipuiam că noi, după atâția
ția ani de zile, ne
vom îmtâlni și vom sta iată așa împreună la masă într
într-un
restaurant, – a început ea vorba. – După ultima noastră întâlnire
la Moscova, eu am retrăit foarte mult. Apoi m--am liniștit, miam luat inima în dinți și mi-am croit viața
ța mai departe. Am fost
căsătorită două ori. Cu primul soț m-am
am împăcat bine. El mă
iubea și mie îmi plăcea de el. Am născut și am educat împreună
o fetiță, dar la 47 ani am rămas văduvă – soțul
țul mi-a
mi murit tragic.
Peste doi ani m-am
am căsătorit cu un bărbat cu mult mai mare ca
mine. Nu pot zice că a fost o partidă reușită.
șită. Acum sunt singură.
Pe tine nu te-am uitat niciodată.
iodată. Eram foarte supărată, că ai fost

p. 98

gelos fără temei și ai dispărut. Credeam că nu voi putea să te
iert vreodată. Dar iată, te-am văzut și supărarea mi
mi-a trecut.
Se auzea un cântec despre sentimente de amor. Cânta
celebrul cântăreț turc, Seleami Șahin:
Gözlärr sözleri anlatır,
Sözlärr gözleri aalatır...*
Vorbele Nadinei și melodia melancolică a cântecului ll-au
emoționat
ționat mult pe Andrei. Amintirile despre viața sa fericită cu
superba Aurica și drama ce a urmat i-au
i
trecut fulgerător prin
minte. Fața i s-aa umbrit. A apărut iar tristețe
triste în ochi.
*Ochii vorbe
be ne spun parcă,
Vorbele lacrimi provoacă...
– Ce s-aa întâmplat, Andrei, parcă te-ai
te schimbat la față? –
l-a întrebat Nadina.
– Nu-i nimic, ți s-a părut, – i-aa răspuns Andrei.
Amândoi au înțeles
țeles că povara trecutului îi va urmări
mereu...

Fascinaţia muzicii
de Viorel CÂTEA

- prezentare
rezentare carte –
Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, Jud. Iaşi
Apărută la Editura PIM, Iaşi – 2015, volumul
„Fascinaţia muzicii” semnată de nimeni altul decât distinsul
Domn’ învăţător Viorel CÂTEA, fiul al Răducăneni
Răducăneni-ului nostru
drag, este prefaţat de omul de litere Horia ZILIERU, care –
printre altele semnalează cu francheţe: „Am avut dintotdeuna o
preţuire cu totul aparte pentru omul de la catedră.
Dacă a văzut lumina zilei în această cetate binecuvântată
de Dumnezeu este faptul că în zborul său, unui vultur ii-a căzut
din plisc o sămânţă din înţelepciunea lui Hermes, sămânţă din
care a răsărit o mlădiţă plină de înţelepciune şi har. Mlădiţa a
crescut, a devenit Copac şi, în
n ramurile acestuia ss-au aciuat
multe, multe păsări; cu trilurile lor – diferite însă, au format un
grup vocal mai întâi; apoi un cor timid după care, firesc de
altfel, o adevărată simfonie...
Acesta este omul Viorel CÂTEA, fiul distinsului
învăţător VASILE
LE CÂTEA, profesorul de muzică din comuna
Răducăneni care, prin blândeţea-ii aducea alinare în sufletul
copiilor bogaţi sufleteşte dar săraci materialiceşte... Cum nu
haina face pe om ci caracterul, noi, cei care ll-au ascultat şi
recepţionat învăţăturile am
m realizat că trebuia să se întâmple aşa:
dintr-o
o familie de dascăli eminenţi, dascăli trebuiau să se
nască...
Muzica înnobilează pe om şi-ll însufleţeşte în vremi de
restrişte; nu se putea ca mlădiţa nouă – Viorel, să nu calce pe
urmele sensibilităţii tatălui
ălui şi rigorii şi perseverenţei mamei
domniei-sale, Violeta.
Original însă, muzica acestuia, pe versuri din Nichita
Stănescu, Otilia Cazimir, Mihai Eminescu ş.a., reprezintă o
dulce şi melancolică aducere-aminte
aminte de neamul nostru
strămoşesc, de restriştile
le prin care am trecut de-a
de lungul anilor
doar din dorinţa de a ne păstra neştirbite graniţele, de ce nu, acel
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spleen caracteristic românilor, dor intraductibil în toate limbile
posibile.
„Pe pământ, tot ceea ce există are nevoie/ din când în
când să plângă...”(Nichita Stănescu) Indubitabil! Aşa cum
Dumnezeu plânge pământul, să înflorească viaţa indiferent de
este floare, plantă, copac sau om, întocmai, el, Omul udă cu
lacrimi – sărate însă, să cureţe obrajii de suferinţa lăuntrică. Şi
din această sărătură a lacrimilor izvorăşte Înţelepciunea, fără de
care nu am dăinui în vreme...
Natural, înţelepciunea se sădeşte, se prefabrică, se
slefuieşte – diamantele obţinute – copiii, mâine, într-o zi să
poată mulţumi celor care le-a mânuit tocul pentru a scrie
Mama, celui care cu duioşie în glas le-a vorbit despre „Unirea
Principatelor Române” sau „Deşteaptă-te Române!”.
Învăţătorul adică.
Prin mânuirea arcuşului viorii şi scoaterea notelor
muzicale cu care să dea tonul mai întâi, pâlnia urechiuşei
ascultătorului devine atât de ascuţită încât inima îi tresaltă să
spargă pieptul nu alta iar chipul îi rămâne stană de piatră...
Apoi linia melodică îşi continuă cursul ca şi cum omul,
ascultătorul nu ar face altceva decât să cânte el însuşi: în
surdină. Iată, arcuşul D-lui Viorel CÂTEA! Se armonizează cu
sufletul, devenind solfegiu... Cât de frumos! Cât de romantic!
Cât de sensibil!... Specific românului de altfel care-şi plânge
dorul prin muzică şi bucură sufletul murmurând sau
acompaniindu-se la un instrument vechi de când lumea: vioara.
Mai nou, chitara.
Aşa ne aminteşte de versurile lui Mihai Eminescu
dedicate „Mamei”; omniprezentă în sufletul poetului, aceasta
dăinuie şi se încorporează în viaţa de zi cu zi a celui care „ cu
o voce baritonală caldă (...) ne adună sufletele (...) chiar de la
prima audiţie”. Nu cred, sunt sigură că şi talantul primit de la
Dumnezeu, acela de a fi dascăl, l-a umplut de nobleţe, l-a
inspirat, l-a sensibilizat, alături de Eminescu amintindu-şi cu
drag de”cireşele lui Creangă” dar şi de sensibila Doamna a
versului dedicat copiilor, Otilia Cazimir...
„Zestrea cea mai valoroasă a unui om, ne spune Viorel
CÂTEA, este cultura şi caracterul său, pregătirea sa, ştiinţa şi
credinţa pe care o are!! La acesta trebui să mai adăugăm:
Iubirea! Iubirea faţă de aproapele, jertfelnicia, aşa fel ca cel de
lângă tine să suporte suferinţa a uşor. Că, Doamne, „Toate
neânţelegerile, toate disputele şi necazurile trebuie să se stingă
atunci când suntem opriţi de necunoscuţi pe stradă, de foştii
noştri elevi, care ne spun că i-am ajutat să devină oameni!”
Aceasta este Iubirea! Şi iată feedback-ul!....
Târziu copilărind mereu în cer
Învăţ din nou ce încă nu ştiam,
Pe ochi se-aşează o geană de mister...
Am încă dorul pe care nu-l aveam.

E-acolo un tărâm neînceput
Şi gândul meu ajunge să se mire
De fiecare fluture căzut
Pe aripă strivind o amintire.

Maturizarea poetului face să privească lucrurile din altă
prismă: sufletu-i copil, ajuns la acea cunoaştere la care toţi
tindem dar nu toţi o cuprindem cu privirea-ne lăuntrică, îl face
pe poet să renunţe la bucuriile materialiceşti – trecătoare, şi să
îmbrăţişeze sensibilitatea pe care i-o oferă natura, armonizarea
lucrurilor făcute de divinitate cu atâta măiestrie şi parcă atât de
simplu... El însuşi curpins de dorul cunoaşterii, coboară cu
privirea la jocul nevinovat al fluturelui „căzut pe-o
aripă”,”strivind o amintire” care - cine ştie, incomoda într-o
vreme. Luminat pe dinăuntru sau cum ar spune Marea Carte, cu
cămara sufletului văruită, poetul se uimeşte pe sine continuu:
vede lumea din altă prismă, retrăieşte mereu cele două vieţi,
„uimirea albă a florilor de rouă”, simplitatea acestora,
modestia şi mulţumirea adusă supremaţiei, plecându-şi petalele
în semn de îngenunchere că au fost binecuvântate cu rouă,
„ploaie dulce” care, vai, uşurează şi îngreuiază sufletul...
Când ninge albastru, a mea să rămâi
Cu fruntea lipită de umărul mamei
Nu-i dor mai aprins ca ninsoarea dintâi
Crescută-n miracolul din miezurile apei.
Sămânţa din gânduri zăpadă-i acum
O roată-n lumină şi-nvârte norocul
Pământul înghite furtuna pe drum
Negăsindu-şi, cuminte, speranţa şi jocul
Corăbii de gheaţă te cheamă în larg
Cărări neumblate şi-acoperă visul (Prima ninsoare)
Da. Făcând o similitudine între cele patru anotimpuri ale
anului, iată Omul parcurge el însuşi anotimpurile vieţii:
primăvară, vară, toamnă şi, indubitabil iarna. Nu ca o părere de
rău însă! Prima ninsoare a fiecărui an, mai deverme sau mai
târziu trezeşte în suflet bucuriile copilăriei când învingea frigul
lăsând să „plângă în palmă” primii fulgi de nea. Alături de cei
dragi sufletului, Mama, pe umărul căreia gângurea, se alinta,
mai târziu lăcrima pentru o nevinovată ofensă, toate au devenit
seminte ale amintirilor. Copacul Viorel CÂTEA, primeşte
Lumina! „’şi-nvârte norocul, o roată-n lumimă/ Pământul
înghiţind furtuna pe drum”.
Natural, ajuns la senectute, nu-i mai şfichiuie obrazul o
vorbă goală, nici ura, nici „furtunile” inerente răsărite de
nicunde. „Cuminte”, pe „cărări neumblate” până mai ieri,
poetul cu o anumită teamă faţă de Atotputernicie, cu „corăbii de
gheaţă”, cheamă în larg Cunoaşterea!
Vrea să fie împăcat cu sine. Şi cu semenii.
Cine nu l-a cunoscut pe omul Viorel Câtea are vreme săl cunoască! Nu interesează până la urmă unde ne oprim cu dorul
de a ne apropia de bucuria aceea imensă de a fi simplu, modest,
deschis, cu acea bucurie lăuntrică cu care, Doamne, să
îmbrăţişăm cu privirea trecătorul, descreţindu-i şi acestuia
fruntea. Ce mult contează un zâmbet! Ce mult linişteşte un
cântec!...

E o lumină tânără şi nouă
În care intru retrăind mereu...
Uimirea albă-a florilor de rouă
Când plouă dulce cerul e mai greu.( „Când plouă dulce”)
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Lina Codreanu – Proza înveșmântată
șmântată în
odăjdii de taină
Prof. Andrei PETRUŞ - Bârlad
Sunt cărți
ți pe care le citești cu încântare și asupra
cărora revii de îndată pentru a vedea dacă plăcerea este aceea
aceeași.
O astfel de carte este Proprietarii de amintiri (Editura ,,Rafet”,
Râmnicu Sărat, 2015), pentru care
re prozatoarea Lina Codreanu,
a obținut
ținut premiul ,,Fănuș Neagu” la Festivalului Internațional
de Creație
ție Literară ,,Titel Constantinescu”, Ediția 2015.
Cele trei ,,nuvele exemplare” ( Fântâna din Valea
Mândrei, Proprietarii de amintiri și Așteptări
șteptări în clepsidră)
clep
aduc
un elogiu frumuseții din noi și din jurul nostru.
De la I. Al. Brătescu-Voinești,
ști, I. A. Bassarabescu, Al.
Vlahuță, Barbu Ștefănescu Delavrancea ș.a. ne-am
am obișnuit
obi
ca-n
proza scurtă să întâlnim o lume a inadaptaților,
ților, a rataților, a
dezrădăcinaților,
ților, a intrușilor și a obidiților, a celor care au
pierdut lupta cu viața,
ța, trăitori în ,,Locul unde nu se întâmplă
nimic”.
Pe de altă parte în proza postmodernă are loc o
explozie a urâtului în viața
ța de toate zilele, în viața intimă, în
limbaj.
Marii prozatori: Tolstoi, Dostoievski, Balzac, Flaubert,
G. Ibrăileanu, Ioan Slavici, Liviu Rebreanu mulți,
ți, mulți alții au
încercat să pătrundă în labirintul sufletului feminin, să
descopere eternul feminin dar cu mai mult succes etic și estetic
mi se pare o autoare să facă același
și lucru . Romanciera
Hortensia Papadat Bengescu reușește
șește să pătrundă în ,,Apele
adânci” ale sufletului femeilor, să fotografieze fa
fața nevăzută a
lumii, realitatea gândurilor, să descifreze ,,Sfinxul” și să
surprindă ,,Femeia în fața
ța oglinzii”, continuând la alt nivel în
romane.
Autoarea Lina Codreanu este văzută de reputatul critic
și eminescolog Theodor Codreanu într-oo ,,poetică a oglinzii”.
În volumele anterioare Viața
ța ca o poveste, lagărul un
coșmar și Poștalionul remarcam și eu poezia prozei sale; de
data aceasta este și poezia iubirii și mă bucur că prozatorul nu a
ucis poetul.
Există în aceste nuvele o frenezie a trăirii, o poezie a
iubirii așa
șa cum în puține o proze întâlnim. Totul stă sub semnul
nuntirii și al luminii. Lina Codreanu pictează sentimente,
creează destine, înfățișează
țișează viața în toată plenitudinea ei.
Prozatoarea are o concepție
ție estetică fermă, personalitatea sa
morală și artistică fiind una de excepție într-oo lume care se
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degradează pe zi ce trece. Ea se deosebește
deoseb
ca de la cer la
pământ de autorii contemporani ,,spurcați
,,spurca la gură”, poeți ai
naturilor degradate (Eugen Simion), autori care fac apologia
viciilor de tot felul (droguri, violuri, pornografii, perversiuni,
destrăbălări, anomalii), grozăviile din realitate
realit invadând spațiul
tipografic, departe de a fi ceea ce se cheamă artă. În schimb, în
proza sa chiar infernul existențial
țial este luminat de poezia iubirii
și a credinței.
În cele patru personaje feminine, autoarea a pus,
desigur, sufletul ei generos. Măndițaa din nuvela ,,Fântâna din
Valea Mândrei” este asemănătoare Mirei din drama ,,Me
,,Meșterul
Manole” a lui Lucian Blaga, superioară inocentei Ana din
celebra legendă. Nuvela este un poem închinat actului trudnic al
creației,
ției, al idealului, în sfârșit atins, al visului
vi
văzut cu ochii.
Fântânarul Apostu, cu nume predestinat, ucenic al celuilalt
fântânar pe nume Nicolae Prunea sapă ,,până dă de stele
stele-n apă”,
la fântâna vieții,
ții, a învățăturii, a tinereții veșnice, a regenerării și
a purificării ca să poată bea ,,din apa
pa cunoașterii,
cunoa
a profeției și a
poeziei” (Conform Dicționarului
ționarului de simboluri). Măndița îl
așteaptă
șteaptă pe Apostu ,,cu sufletul proaspăt ca apa din ciutură
scoasă dis-de-dimineață”.
ță”. După ce îi devine soție, simțindu-l
simțindu pe
Apostu că noaptea ,,n-are
are stare” se mut
mută în patul celălalt, apoi
auzindu-i ,,pașii
șii pe scândurile prispei”, ea ,,nu ss-a mișcat sub
pătură, ca nu cumva să-ll supere ori, deschizând vorba, să-i
să strice
somnul omului” (pag.13). Nu te-ai
ai fi așteptat
a
de la o ființă
lipsită de studii înalte să fie atât de înțelegătoare
în
,,față de omul
ei care intrase în febra creației.”
ției.” Grijulie și îngrijorată, Măndița
simte că pe bărbatul ei l-aa prins ,,boala” iar, după ce Fântâna
este isprăvită, îl întreabă: ,,Ești
ști teafăr, bărbate?” ,,M
,,M-am făcut
sănătos” (…) ,,rosti limpede
pede Apostu ca după înfăptuirea unei
îndatoriri ce nu i-aa dat tihnă, venită din afară, ori, poate,
dinlăuntrul său.”
,,Fântâna din Valea Mândre” este izvorul cu apă vie
din care autoarea se inspiră și astâmpără setea celor însetați de
frumos uman și artistic.
În proza Linei Codreanu femeile, cu nimic mai prejos
decât bărbații,
ții, dimpotrivă, atunci când iubesc o fac pătimaș,
înfruntând constrângeri și prejudecăți, fără regrete și remușcări,
pe deplin conștiente de consecințe.
,,Proprietarii de amintiri” ne duc ,,in ille tempore”, în
târgul Podgoreni, unde boierul Petrea Pivniceru trăiește
trăie
două
iubiri: una la vedere, legitimă, cu franțuzoaica
fran
Armescu
Camelia, fără dulcegării sentimentale, și o alta ,,sub pecetea
tainei” alături de Sulfina, fiica vierului Dumitru Somandur. Nici
căsătoria nu este total lipsită de poezia iubirii. Totuși,
Totu după
nuntă, se iscase în inima Cameliei ,,dorul cuvintelor și al
gesturilor tandre din partea alesului pentru toată viața.
via Ar fi vrut
să se scalde în privirea lui, să se înfioare su
sub ochii lui cu irizări
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de miere.” (pag. 51) Franțuzoaica
țuzoaica trăiește, ca toți cei ajunși prin
forța
ța destinului în alt loc decât cel natal, sentimentul
dezrădăcinării: ,,Mi=am pierdut rădăcinile și ramurile mele
zadarnic urcă spre cer… Nu pot prinde raza.” (pag.57).
(pa
Pierderea sarcinii, în două rânduri, o împovărează cu
sentimentele culpabilității și inutilității.
ța zbuciumată a tânărului boier, Sulfina
În existența
aduce o rază de lumină, cum, de altfel, o și dezmiardă. ,,Ajunși
în mijlocul camerei, fata stătu dreaptă în fața
ța lui, așteptând
ritualul dragostei, de care nu aflase încă pe viu. Îi auzea
respirația
ția care îi gâdila zulufii. Ar fi vrut să audă vorbe de
iubire, să-ii soarbă suflul, să moară pe loc din dragoste. Câte nu
visează o fată pentru prima oară!” pag. 67) Și visul îi devine
realitate în curând. Scena de dragoste care urmează nu are nimic
vulgar, brutal, grotesc ci este numai taină și poezie pură:
,,Bumbii tari ai sânilor se-nfipseră
nfipseră în pieptul lui așteptând
a
mângâierile palmelor, care nu întârziară să aprindă dorin
dorințele
celor doi. Frânturi de vorbe drăgăstoase, un țipăt suspendat ca
de pasăre rătăcită, gemete de plăcere se răsuceau, se întretăiau
sub nepotolita sete a trupurilor de a sorbi unul din altul licori
magice.” Pag.68)
Venirea pe lume a copilului Petrușș este o taină a
Sulfinei, mama boierului, coana Ștefania fiind aceea care o
intuiește.
ște. Atunci când tatăl Sulfinei răbufnește, fiica ,,tună fără
drept de replică: ,,Eu, eu am vrut. Ai priceput? Eu!” (pag. 88)
Actul volițional all Sulfinei ni se pare mult mai îndrăzneț
îndrăzne decât
cel al lui Maitreyi. Din proprietarii de drept, boierii deposedați
deposeda
pe nedrept de averi, rămân doar ,,Proprietari de amintiri”.
Viața
ța femeii este alcătuită de cele mai multe ori din
,,Așteptări în clepsidră”, aceasta
ceasta simbolizând ,,a vremii
scurgere” (Lamartine). Vidul și plinul trebuie să
să-și urmeze unul
celuilalt. Există, conform ,,Dicționarului
ționarului de simboluri”: ,,o
trecere de la registrul superior la cel inferior, adică de la ceresc
la terestru și apoi, prin răsturnare,
urnare, de la terestru la ceresc.”
Artemisa din orășelul
șelul Husieni ajungând ,,domnișoară
de curtat” ,,se aștepta,
ștepta, auzise de la alte fete mai mari, că are să
vină marea iubire care să-i răsucească visele și să
să-i dezlănțuie
vârtejuri pasionale, dar ea nu părea pregătită pentru aașa ceva.”
(pag.92)
După ce urmează cursurile postliceale, devine
subinginer constructor în Husieni. ,,La un an de la chinuitul
cutremur social din țară”, are posibilitatea să plece în Germania,
ca Elisabeta, sora sa mai mică, dar n-o face.
e. Se căsătore
căsătorește cu
Luca Măzăreanu, ,,om cuminte, înalt dar cu un vizibil aer
bolnăvicios”, care moare lăsând-oo văduvă tocmai la
,,schimbarea lumii, dintr-una
una comunistă, încorsetată dar aașezată
oarecum, în alta a libertății
ții de a alege, dar instabilă.” (pa
(pag. 95)
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o afacere cu profil comercial” o duce la
Asocierea ,,într-o
aventura cu Victor, asociatul și soțul vecinei Mașa. Bărbatul nu
poate rezista tentației:
ției: ,,Toate ca toate dar unda parfumului
venind dinspre femeie îl ducea cu gândul într-o
într grădină cu
petunii și regina nopții. Năuc de miros, părea fluturele nopții ce
ceși cumpănea aripa pe muchea pâlniei florilor.” (pag.92). Însă
cum ,,instinctul nu-ii sentiment”, sufletul Artemisei rămâne gol.
Clepsidra se întoarce abia când ,,un ins înalt, cu
mustăți bogate, având la margini căderi umbrite de borurile
pălăriei” deschide ușa
șa magazinului. Era un fost coleg de liceu și
cum viața
ța de până acum, căsătoria cu Luca și aventura cu
Victor, nu-ii oferise prea multe, iată că ,,prin clepsidra opacă cu
gâtuirea strâmtă doar ea putea pricepe cum se prefiră trecutul în
grămada de amintiri și se deschide larg un univers nou.” (pag.
137)
Cartea ,,Proprietarii de amintiri” a prozatoarei Lina
Codreanu se citește
ște cu încântare. Un stil elegant, o psihologie
pătrunzătoare, un spirit de observație
ție ascuțit, personaje pline de
viață,
ță, stăpâne pe destinul lor, subtilități și simboluri care, odată
descifrate, aduc cititorului mari satisfac
satisfacții, ne determină să
afirmăm cu toată convingerea că aceste ,,nuvele exemplare” nu
vor fi citite, ci savurate.
Așteptăm,
șteptăm, cu viu interes și curiozitate, ca, din fântâna
sufletului Linei Codreanu, să iasă noi și noi ciuturi de lumină.

Pro amiciția
ția
Prof. Livia PETRUŞ – Bârlad
Pe Lina şi Theodor Codreanu îi cunosc demult, de când ne
întâlneam întâmplător la corectat teze la bacalaureat sau
olimpiade. Îi admiram şi nu mă gândeam pe atunci că într-o
într zi
chiar vom deveni prieteni. Totul a venit firesc, fără efuziuni, de
la sine.
ine. Am descoperit doi oameni minunaţi, modeşti, dar să se
ştie, doi cărturari, cu o cultură solidă, doi oameni cu care poţi
sta de vorbă ore în şir fără să ştii când trece timpul. Deşi
împreună, ei se despart în faţa foii de hârtie, căci fiecare şi-a
şi
făurit o carieră în literatură.
Pe Theodor Codreanu, ca om, îl poţi cunoaşte, oarecum, din
cele 10.092 de numere în
editate de-a lungul a 35 de ani).
ni). Pe multe dintre ele le-am
le
citit,
pe unele le-am
am receptat mai greu, dar am înţeles un lucru:
Theodor Codreanu are două mari iubiri (ca scriitor) – Eminescu
şi Basarabia. Autorul se confesa în 1990 că: ,,Nenorocirea vieţii
mele este de a mă fi întâlnit cu opera lui Eminescu şi de a o fi
înţeles” (9718, vol. IV). Poate a fost norocul nostru, pentru că
astfel am redescoperit ,,un nou Eminescu”, cu totul altul decât
cel învăţat pe băncile şcolii sau ale facultăţii şi am descoperit
Basarabia, cu oameni plini de românism, cum rar întâlneşti pe
aceste meleaguri autohtone. Titlul recentului volum al lui
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Theodor Codreanu – Eminescu intitulat Polemici „incorecte
politic”, care îl făcuse pe filologul Andrei Ţurcanu săsă
l numească pe autor „«incorectul»
rectul» politic de la Huşi”. Abia
după ce am citit Argumentul am înţeles ,,metafora”. Aşadar,
autorul ,,îşi propune să facă o concesie corecţilor politici: să
arate de ce Eminescu este incorect politic.” Concesia ne ajută
să redescoperim arheul culturii şi
spiritualităţii româneşti, dacă nu am făcut-oo până acum.
Alături de Theodor Codreanu stă astăzi, şi întotdeauna, Lina
Codreanu. Ea vine azi aici, nu numai ca tovarăşa de viaţă a lui
Theo, ci ca scriitoare, iar cuvântul nu este exagerat. Cele patru
cărţi ale ei stau mărturie. După Theodor Codreanu - Bibliografia
critică (2012), despre care Teodor Pracsiu scria: ,,…Lina
Codreanu ambiţionează să epuizeze sursele documentare,
cercetate cu acribie şi răbdare benedictină încă de la debutul
publicistic al scriitorului…
Cartea Linei Codreanu rezolvă problema posterităţii
criticului şi pune la îndemâna
cercetătorilor literari un instrument de lucru nepreţuit”, urmează
două cărţi de proză literară şi volum de Studii şi interpretă
interpretări
(2014). Volumul Viaţa ca o poveste, lagărul – un coşmar (2013)
„este o cronică de familie, un roman existenţial, un jurnal de
război, o confesiune care are în prim-plan
plan pe mândreşteanul
Panaite T. Ionică, ,,un om între oameni”, „un erou al celui de
de-al
doilea
oilea război mondial, un supravieţuitor al lagărelor sovietice”
(Petruş Andrei), în timp ce Poştalionul (2014) cuprinde şase
nuvele, care sunt tot atâtea secvenţe de viaţă, presărate cu
„tablouri din natură demne de penelul lui Grigorescu sau de
pana lui Hogaş,
ogaş, Bogza sau Sadoveanu” (Petruş Andrei).
Volumul de Studii şi interpretări ne descoperă o altă latură a
scriitoarei – erudiţia, lectura temeinică, aplecarea asupra
textelor cu obiectivitate şi pertinenţă. Autoarea le numeşte cu
modestie ,,cronici
ci literare” (în dedicaţie), dar unele
dintre ele sunt adevărate studii universitare, fie că se referă
la etnografie, la folclor sau literatura comparată.
Fără a intra în amănunte vă pot da un sfat: vreţi să
vă delectaţi cu o proză memorialistică? Citiţi Viaţa ca o
poveste… Sunteţi sensibili în faţa unor destine umane şi vă plac
descrierile de natură? Citiţi Poştalionul, dar dacă aveţi aplecare
spre studii filologice, etnografice sau de critică literară vă
recomand cu toată căldura Studii şi interpretări.
Mulţumesc familiei Theodor şi Lina Codreanu că există şi mai
ales că fac parte şi din viaţa mea.

„Omagiu Cărţii Vasluiene”
Jurnalist Val ANDREESCU
NDREESCU - Vaslui
În judeţul Vaslui se desfăşoară o întreagă serie de
manifestări culturale, dar nici pe departe de a fi destule pentru
câte ar trebui realizate în vederea impunerii judeţului ca un
important pol al culturii naţionale. Între aceste eforturi, un loc
important îl ocupă manifestarea complexă intitulată „Omagiu
Cărţii Vasluiene” care a ajuns, iată, la ediţia a doua şi tinde să
capete statut de frumoasă tradiţie vasluiană! Luni, 26 octombrie,
de Sf. Dumitru, în Sala de conferinţe a Centrului de Afaceri
Vaslui s-au desfăşurat lucrările acestei manifestări
anifestări culturale,
organizată de Revista Meridianul Cultural Românesc, Grupul de
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presă Cvintet Te-Ra
Ra Vaslui şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti
din România. Cu un program dens şi cu reprezentanţi şi actanţi
din cultura ieşeană, bucureşteană, băcăuană şi vasluiană, amplă
manifestare culturală s-aa înscris în circuitul moldav al unor
manifestări culturale de mare anvergură şi atât de necesare, în
aceste timpuri în care cultura este chemată să
să-şi aducă aportul
său fundamental la susţinerea spiritului românesc.
român
Aşa cum se
cuvine, că ne place sau nu, trebuie să dăm Cezarului ce este al
Cezarului şi să spunem de la început că iniţiatorul, principalul
organizator şi sufletul acestei manifestări vasluiene a fost şi va
rămâne peste timp prof. dr. Dumitru V. Marin, directorul şi
editorul revistei Meridianul Cultural Românesc (MCR) şi
preşedintele UZP Filiala Vaslui, cel care a suportat eforturile
materiale şi a băgat serios mâna în buzunarul propriu. Anunţată
de multă vreme, manifestarea care a fost propusă de a avansa la
titulatura şi conţinutul unui Festival Naţional al Culturii, a fost o
mare sărbătoare şi un omagiu adus cărţii vasluiene şi a avut ca
punct principal prezentarea şi chiar impunerea unui concept al
prof. dr. Marin, acela de apărare a Limbii Române şi de
prezentare a cărţii vasluiene şi pe autorii lor. Manifestarea
culturală vasluiană a avut un caracter naţional prin participarea
unor personalităţi, scriitori din ţară care şi-au
şi
prezentat operele
şi au adus în discuţie teme şi elemente importante de actualitate,
de literatură, istorie, filosofie, cultură şi limbă.
Înzestrat cu darul de ... A FACE !
Este de datoria noastră să apreciem şi să lăudăm iniţiativa
directorului Grupului nostru de presă, Cvintet Te
Te-Ra Vaslui, dar
nu o vom face ci vom prezenta fapte,
apte, cuvinte şi aprecierile
personalităţilor prezente, pentru a afla dimensiunea reală a
evenimentului, pentru că eveniment cultural a fost la Vaslui, şi
dimensiunea reală a principalului său organizator! Aflaţi în
preajma sa, am văzut şi apreciat efortur
eforturile făcute şi cunoaştem
din paginile ziarului Meridianul de Iaşi, Vaslui şi Bacău ce-şi
ce
dorea prof. dr. Marin de la această manifestare: „Prezența unui
număr cât mai mare de creatori şi personalități
personalită locale şi din
ţară! Sunt lucruri, fapte și idei, uneori mai presus de condiția
noastră, sunt oameni de atât de mare valoare, încât uneori
uităm să le-o
o relevăm sau uităm să descoperim cele mai
importante momente ale existenței
ței lor. Sunt elemente culturale
care scapă, sunt lucruri pe care unii dintre noi le facem
face având
și harul de a face și care pot depăși în liniște granițele unui
județ. Omagiu Cărții Vasluiene s-aa născut acum 2 ani, tot în jur
de 25 octombrie, chiar de Ziua Armatei, unii s-au
s
dus acolo la
pileală și alții au venit la noi. Acum să nu credeți că armata se
ține
ine de băutură. Spunem că încercăm să facem uneori lucruri
mai deosebite, iar faptul că la cea de a II
II-a manifestare a
edițieide
țieide astăzi, avem scriitori de la București, cel din urmă a
intrat dar e cel din întâi, are vreo 60 de cărți,
căr domnul prof. dr.
Alexandru Ionescu de la București.
ști. Avem și de la Iași pe
comandorul Mihai Batog Bujeniță.
ță. Este șeful ales de curând de
la ALPI - Asociația
ția Liberară „Păstorel” din Iași. De la Bacău
avem pe alt om drag inimii mele, l-am
am numit învă
învățătorul nostru,
al limbii
mbii române, domnul conf. univ. dr. Ioan Dănilă, care îmi
place ca înfățișare,
țișare, care îmi place ca scriere. L
L-aș lăsa pe
domnia să se prezinte, domnul Petre Isachi, știu că mi-a făcut o
recenzie foarte laudativă fără să ne cunoaștem.
cunoa
Aș mai vrea să
îl salut pe domnul Gruia Novac, dar nu, îl salut mai întâi pe Ion
Mâcnea, scriitorul de la Vetrișoaia,
șoaia, care are ceva cu totul
deosebit în viața
ța lui, are un grup statuar cu cele mai de seamă
personalități
ți ale literelor românești iar el este un trecător
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printre cei de acolo. În sfârșit, avem printre noi un octogenar
care în curând împlinește 80 de ani, d-l Gruia Novac. Trebuie
neapărat să-i bag în seamă pe cei mai de seamă prezenți astăzi.
Încep, acolo uite-l pe Petruș Andrei, cu ochelarii lui, foarte
recent premiat. Unul dintre marii poeți, dacă nu cumva foarte
mare poet, Simion Bogdănescu. Iată, de la Huși, Aura Dan, am
auzit că vrea să ne recite azi un monolog, epigramistul Ion
Toderașcu, ăsta e modest ca o albină. Doamna Petruța Chiriac
cu toți bârlădenii voștri, vă salut! Prietenul care s-a și exprimat
de vreo câteva ori despre noi și realizările noastre, un fel de
albină cu ac ascuțit, Mihai Haivas, de foarte mare nădejde
când este vorba de valoarea literară. Ar trebui să o salutăm pe
doamna Elena Anușca Doglan, mai sunt câteva personalități,
Petru David de la Huși. Îndrăznesc să zic că vom mai avea
asemenea reprezentanți pe care îi aștept să vină astăzi. Să mă
apropii de încheierea acestui discurs introductiv, nu îl pot lăsa
pe domnul viceprimar al municipiului, care a venit să ne
transmită cuvântul primarului ing. Vasile Pavăl și niște salutări
pe care le așteptăm. A venit scriitorul Corneliu Bichineț, îmi fac
datoria să spun că din punctul meu de vedere, faptul că este
vicepreședinte al Consiliului Județean, îi va cauza în viitor
destule lipsuri ca scriitor. Alături, fratele domniei sale,
directorul Bibliotecii județene Vaslui, Gelu Voicu Bichineț.
Cum s-ar zice, am ținut să ne prezentăm, avem și destule alte
surprize. Ridic o floare în semn de omagiu pentru elevii care au
venit astăzi și crezând că până la urmă fiecare are steaua lui,
poate vreunul luceafărul lui. Ce m-aș bucura ca din elevii care
sunt acum și care vor mai fi, să se ridice vreunul cu harul
talentului și al genialității, nu neapărat la literatură, oriunde,
avem ceva nădejde în viitor când îi avem alături pe acești copii.
Stimați prieteni, au venit pe mâinile mele niște diplome, care
cred eu că nu ale mele, atenție, avem de dat diplome pentru
toată lumea după terminarea desfășurării, însă nu și pentru
elevi. A venit Ion Mâcnea acum cu un premiu special și cu
această plachetă, nici nu știu cum să îl felicit, haideți să îl
aplaudăm! Mi-a dat și o carte cu autograf, dar data viitoare îl
pun să scrie un autograf pentru toți, că dumnealui le are cu
cuvântul, cu poezia, are vreo 20 de volume. În sfârșit, avem pe
Simion Bogdănescu, iată-l acolo „Pe vremea cailor păgâni”.
Să știți că eu mi-am reținut cărțile cu autograf, am vreo câteva
sute de cărți. Așa aspir și eu la glorie pe lângă cei glorioși.
Domnule Bichineț, vă mulțumesc pentru autograf dar știți, am
să vă rog să vorbiți primul, ca să cuceriți sala.”
Salutul administraţiei şi politicii vasluiene !
Corneliu Bichineț, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui,
scriitor de proză scurtă, şarmant ca de obicei, a cucerit pe toţi
cei prezenţi cu limbaju-i necăutat şi cu un discurs spontan şi
imprevizibil: „Asistăm la o lecție nu de Limba română, ci la o
lecție pe care o crează, o desfășoară scriitorii. Culți sunt în
sală și sunt sigur că și printre voi sunt oameni care iubesc
literatură, iată în urmă cu 30 - 40 de ani, eram elev la Bârlad și
mi-a plăcut mult că am avut atunci norocul să îl întâlnesc pe
domnul Gruia Novac. Dumnealui nu i-a trebuit niciodată
măriri, în sfârșit, la vârsta frumoasă de 79 de ani, Bârladul a
consemnat că în rândul cetățenilor de onoare este și locul lui
Gruia Novac. La toţi cei de aici, gândul cel bun,, Consiliul
Județean veghează, supraveghează dar … nu garantează!”
Mult mai oficial a fost cuvântul de salut al viceprimarului
municipiului Vaslui, Dragoş Cazacu, un om cuminte şi care se
remarcă prin iniţiative şi realizări excelente la nivelul edilităţii
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vasluiene: „Sărut mâna, bună ziua, domnule profesor, onorat
prezidiu, stimați invitați, dragi elevi, am onoarea să mă aflu
astăzi alături de dvs. D-l primar Vasile Pavăl își cere scuze
pentru absența lui de astăzi, dar de susținerea lui aveți parte de
câte ori aveți nevoie. Ca de fiecare dată, primăria municipiului
Vaslui își susține activitățile culturale, cât și personalitățile
județului nostru. Vă asigurăm în continuare de sprijinul nostru
și vrem să vă dorim multă sănătate și forță de muncă în
continuare, cum ați avut-o și până acum și să ne vedem la cât
mai multe evenimente. Este a II-a ediție și să ne vedem la cât
mai multe. Vă doresc mult succes și vă mulțumesc!”
Cafeluţa literară !
În conformitate cu cele înscrise în programul manifestării şi pe
invitaţiile trimise celor mai mulţi creatori, personalităţi
marcante şi instituţii de cultură, politice şi administrative, la ora
10:00, la Centrul de afaceri Vaslui au sosit oamenii de cultură
din ţară şi din judeţ, care au participat la organizarea unei
ample expoziţii de carte, s-au schimbat saluturi şi urări, oamenii
au interrelaţionat şi s-a stabilit un climat lucrativ, destins şi
distins.
Prezentări, strângeri de mână, schimburi de adrese, numere de
telefon şi email-uri au fost realizate în cadrul unei „Cafeluţe a
prieteniei literare”. Rând pe rând, aproape toate locurile din sală
au fost ocupate şi la masa prezidiului au luat loc personalităţi
importante ale culturii naţionale. Prof. dr. Dumitru V. Marin,
moderatorul manifestării, a precizat scopul sărbătorii vasluiene
şi a prezentat succint şi în stilul său propriu câteva nume de
oameni, fapte şi scriitori. „Noi, astăzi, sărbătorim 3 evenimente,
în primul rând s-au împlinit 19 ani de când ziarul Meridianul
apare, pe 26 septembrie. Am lungit-o cu o lună pentru că
puteam să o facem și mai înainte. Un ziar care nu are nici întrun caz femeia de la pagina 5 sau elemente de scandal, ci este un
ziar eminamente pozitiv. Cel mai important este că tot de atâția
ani are o pagină de cultură susținută de obicei și aranjată de
domnul romancier, poet, mare poet, mare epigramist Val
Andreescu. Al II-lea eveniment este lansarea revistei
„Meridianul Cultural Românesc”. Unora s-ar putea să nu le
placă prezentarea noastră. Vă pot înștiința că revista aceasta,
și nu uit că intercluși sunt conducători de reviste, domnul Gruia
Novac o să vorbească despre „Baaadul literar”, iar domnul
Bujeniță despre „Booklook”, nu uit deci, că suntem într-un cerc
de publicații care de care cu valoarea ei. Această revistă, cu
muncă și cu inspirația noastră, se difuzează în 4 continente, în
23 de capitale ale lumii și peste 100 de localități din România.
După doar 3 numere avem 243 sau 263 de colaboratori. Vă
închipuiți că acum nu știu câți ani, vreo 5, nici nu prea am visat
așa ceva, atât eu în calitate de director și editorialist, deci eu
sunt cel mai mare din țară și prietenul și colaboratorul nostru
domnul Val Andreescu, din nou îl amintesc pentru că are
meritul firesc, ne mândrim cu realizarea acestei reviste, care să
ducă prin prisma jurnalismului cultural cât mai departe,
noutăți, talente. Cât de curând, pe la numărul 2 am descoperito pe doamna Gabriela Ana Bălan, e o poetă de foarte mare
forță poetică, în acelaşi timp foarte modestă. Trebuie să
știți că una din marile mele satisfacții, astăzi și acum vorbim de
al III-lea element la acest simpozion, este că iată ne aflăm aici
aproximativ 40 de oameni de foarte ales spirit de talent, oameni
care pot să poarte o bătălie pentru limba română. Cine nu ar fi
mândru pe de o parte, pe de altă parte vrem să vă oferim,
stimați elevi mai mari sau mai mici, nu zic mai deștepți sau mai
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altfel, mai talentați sau mai puțin talentați. Însă cei care au
venit cu clasa să vă gândiți că nu deseori în viața voastră aveți
asemenea prilej. O să încercăm să desfășurăm de aici încolo
simpozionul numit „Omagiu Cărții Vasluiene”. Din păcate sau
din noroc, avem de făcut și treburi administrative și iată, am
aici câteva mape, care înseamnă că noi am reușit, fie să oferim
niște diplome speciale pentru „Meridianul Cultural
Românesc”, chiar și premii. Am la îndemână primii premianți
ai „Meridianului Cultural Românesc”.
Premiile revistei „Meridianul Cultural Românesc” !
O surpriză culturală a fost o activitate neprezenţa în programul
manifestărilor, prin care au fost acordate premiile şi Diploma de
Excelenţă a MCR. Deşi aflată doar la numărul trei, revista MCR
procedează ca mai toate revistele importante ale culturii şi
literaturii noastre şi de la ediţia a doua a, de-acum, festivalului
naţional „Omagiu Culturii Vasluiene” şi a oferit în cadru festiv
şi după câte o laudatium, următoarele premii: Premiul pentru
Critică literară a revenit apreciatului om de ştiinţă şi cultură, dr.
Valeriu Lupu; Premiul pentru Poezie a fost atribuit poetului
Petruș Andrei; Premiul pentru Proză a revenit scriitorului Val
Andreescu, iar Premiul pentru Umor a plecat la Iaşi în mapa
excelentului scriitor, umorist, poet şi critic literar, comandor
Mihai Batog Bujeniţă! Nu lipsit de importanţă este faptul că
premiile au constat şi din sume modice de bani care vor creşte
de la o ediţie la alta, aşa cum a anunţat prof. dr. Dumitru V.
Marin, organizatorul principal al manifestării culturale.
Simpozion „Cartea - Principal mijloc de cultură”
Este greu de dimensionat o asemenea sărbătoare a cărţii, a
omului şi a Limbii române! Sală a apreciat şi a lăudat iniţiativa
unui simpozion de înaltă ţinută culturală la care şi-au adus
contribuţia personalităţi vasluiene şi cele sosite din ţară şi în
care au fost prezentate comunicări, lucrări şi articole de mare
interes, întindere şi profunzime. Rigoarea ştiinţifică şi culturală,
temele alese şi seriozitatea prezentării au fost elemente care au
deferenţiat manifestarea de altele anterioare. Întitulat „Cartea –
Principal mijloc de cultură”, simpozionul vasluian a demarat în
forţă prin chiar organizatorul principal, cel care a vorbit la
modul pătimaş şi documentat despre „Crimă culturală, în formă
continuată, împotriva Limbii române”, un discurs amplu din
care am reţinut pentru cititorii noştri: „Dragi elevi şi voi
persoane mai tinere! Cei care au în familie bunici sau persoane
mai în vârstă să-i rugaţi să facă o comparaţie între Limba
română de acum 40-50 de ani şi Limba Română vorbită astăzi!
Veţi observa că ei vă vor înţelege mult mai greu, din cauza
modificărilor şi neologismelor tehnice, a englezismelor actuale
din limbă. Există celebra apreciere: dacă astăzi aţi discuta cu
Ştefan cel Mare, voi îl veţi înţelege iar el ...nu! Limba română a
evoluat, dar are pilonii ei de bază şi posibilitatea de
autoapărare. Este drept că fără calculator, nu se mai poate, dar
la fel de adevărat este şi faptul că PC-ul strică limba noastră!”
O pledoarie pentru carte !
Prezent pe afiş şi în programul manifestărilor de la Centrul de
Afaceri Vaslui, admirabilul om de cultură, prof. Gelu Voicu
Bichineţ, apreciatul director al Bibliotecii Judeţene „N. M.
Spătarul” Vaslui a prezenta o frumoasă pledoarie pentru carte,
sub forma unei comunicări bine primite de publicul matur şi de
cel tânăr format din grupe de elevi ai şcolilor şi liceelor
vasluiene, comunicare intitulată „Bibliotecă, tipar şi online”:
„Rolul meu aici este acela de a pleda pentru carte. Cei care
sunt în faţa
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dumneavoastră şi o mare parte a celor din sală găsesc în carte
mijlocul cel mai important de informare şi documentare. N-am
fost şi nu sunt împotriva progresului! Cei mai tineri văd în
mediul online cea mai importantă sursă de informare. Posibil
ca acolo, la un click distanţă, să găsiți absolut toate
informaţiile de care aveţi nevoie, dar mă întreb dacă vă luaţi
cunoştinţele de acolo? Pentru că o carte, odată ce ai citit-o, ai
încercat s-o conspectezi este cu totul altceva! Dacă noi
renunţăm la cartea
tradiţională şi încercăm să ne găsim sursele pe internet, cu
siguranţă, cunoştinţele pe care le dobândim sunt mult mai
reduse! Tinerii procedează foarte greşit, ei spun: De ce trebuie
să reţin aceste lucruri, atâta timp cât le am la îndemână pe
internet sau în calculator?! Dar eu şi toţi colegii dascăli şi
oameni din cultură rămânem la convingerea că totuşi cartea
citită pe îndelete reprezintă temelia unei culturi sănătoase!”
Presa tinde să dispară !
Prof. univ. dr. Alexandru Ionescu din Bucureşti este un mai
vechi colaborator la acţiunile culturale organizate de noi şi un
prieten al MCR şi al ziarului Meridianul de Iaşi-Vaslui şi
Bacău. Domnia sa a surprins şi la cea de-a doua ediţie a
„Omagiului Cărţii Vasluiene” şi a prezentat un material doct,
bine primit de întregul public prezent, un material şi un discurs
academic care a captivat. Intitulat „Presa în actualitate” referatul
a conţinut date concrete, date din care noi am extras doar câteva
de mare importanţă: „Trist este că presa pe care o citim toţi şi
ar trebui să ne ajute a creşte şi generaţii noi şi bine instruite
dar şi o foarte bună cunoaştere a situaţiilor în care ne aflăm,
presa aceasta, din păcate, tinde să dispară! Nu este nici pe
departe o dorinţă a mea, este o constatare. După Revoluţie,
presa a explodat şi am avut 1144 de publicaţii şi până la 120 de
cotidiene! Am avut tiraj de 1,5 milioane de exemplare. Astăzi
avem doar câteva zeci de mii ale aceluiaşi ziar, România
Liberă! A fost o chestie extraordinară, după un trecut întunecat
în care ştirile erau supradirijate. Şi dintr-o dată, această presă
a început să dea înapoi, să scadă numărul de exemplare tipărite
şi să fie depăşită de celelalte mijloace de comunicare, cum ar fi
ştirile televiziunii. CNA-ul ne spune că avem peste 660 de
licenţe pentru televiziune ceea ce pentru mărimea României
este un efort!”
Limba română este ameninţată din mai multe direcţii !
„S-a cristalizat discursul „În apărarea Limbii române” şi şi
vrea să mă adresez, în primul rând, elevilor pe care îi îndemn
să ţină la destinul Limbii româneşti, care este ameninţată din
mai multe direcţii. Una este mai puţin cunoscută şi chiar dacă
risc să devin mai puţin prietenos cu o parte a celor din sală,
spun că Limba română este ameninţată, nu are nicio legătură
cu momentul muzical prezentat aici, de muzică uşoară!
Dacă cercetaţi pe Radio-România Actualităţi, pe RadioRomânia Muzical şi pe Radio-România Cultural veţi observa că
pe aceste posturi de radio plătite de noi găsim numai muzică în
limba engleză! Am publicat articolul în revista „Ateneu” şi lam trimis directorului Societăţii Române de radio, dar în
continuare, peste 90% din muzica difuzată este în limba
engleză. Avem muzică românească de bună calitate şi cu texte
care pot face cu adevărat cinste Limbii româneşti. Cred că
revista „Meridianul Cultural Românesc” este o asemenea
tribună care cere ca pe staţiile radioului naţional să se
transmită şi muzică populară românească. Era înainte o tabletă
cu muzică populară, se difuza seara timp de 10 minute dar nu
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mai există! Romanţa a dispărut cu totul!” (Conf. univ. dr. Ioan
Dănilă) O carte a Vasluiului real ?!
Cu un discurs savuros, prof. Gruia Novac a captat atenţia
publicului: „Eu am să continui ideea lui Gelu Voicu Bichineţ
spunând că nu mai este la modă astăzi cultura, ci cunoaşterea!
Am auzit o glumă cu un bulibaşă mondial care a spus: „Nu ştiu
să citesc, dar ştiu să fac europii!” Un adevăr ce vine în
sprijinul afirmaţiei mele. Am avut astăzi, stimaţi prieteni,
câteva satisfacţii deosebite: am făcut cunoştinţă cu personaje
pe care nu le văzusem niciodată şi pe care, iată, astăzi le
cunosc şi le mulţumesc pentru asta! Scriam odată pe o foiţă de
hârtie, pe care o am la mine, aici, că pasiunea nu-i un viciu!
Drept pentru care, am răsfoit această revistă „Meridianul
Cultural Românesc” şi, imediat, lectură a iscat o întrebare, ca
din sensin, capabilă de a schiţa o perspectivă de viitor. Putem
vorbi despre o carte a Vasluiului real?! Răspunsul nu poate fi
decât unul pozitiv, mai cu seamă că scrierea ei, latentă şi
permanentă este întreţinută de câţiva „delicaţi” din şirul
cărora ar fi o glumă
necitarea numelui lui Dumitru V. Marin!” La timpul potrivit o
să vorbim despre fiecare, dar astăzi se cuvine a trâmbiţa
pasiunea cu potriveală de efort conştient asumat al lui Marin
care-şi subordonează total încrederea în satisfacţiile când
săptămânale, când lunare, când trimestriale care îi întreţin
starea
de beatitudine cu efect întotdeauna şi sigur întârziat! „Cartea”
la care lucrează D. V. Marin este orgolioasă dar nu-i fudulă,
are o sobrietate caldă şi curajoasă. De când îl ştiu, şi îl ştiu de
câţiva ani, şi de bine şi de rău, şi-a arătat pofta speranţelor iar
izbânzile îi sunt în preajmă!”
Despre Bibliotecă de umor, scriitorul, poetul, romancierul şi
omul de o aleasă cultură Mihai Batog Bujeniţă a susţinut un
referat captivant, iar ca umorist de talie naţională a recitat
câteva epigrame cu adresă. „Omagiu Spiritului vasluian !”
Despre importanţa manifestării culturale de la Vaslui a vorbit şi
criticul literar de talie naţională, Petru Isachi, de la Bacău, şi a
făcut toate acestea aşa cum numai domnia-sa ştie să o facă,
adică excelent şi cu profunzime: „Încep prin a-mi exprima
admiraţia totală pentru spiritul vasluian, omagiul cărţii
înseamnă de fapt ... Omagiu Spiritului Vasluian! Înseamnă
Omagiul Omului şi Omagiu Limbii Române! Primul război care
se duce în lume şi ne aflăm într-o permanentă „stare de
război”, este cel al limbii, iar popoarele mari, cele care
conduc, au limbi puternice şi culturi puternice. Este iarăşi ştiut
că fiinţăm prin limbă şi că, aşa cum spunea Blaga: „Limba este
primul mare poem al unui popor!” Acţiunea dumneavoastră mi
se pare admirabilă, mai ales că este plecată din suflet, se simte
o lumină pe care o emanaţi, se simte o solidaritate în acest
sens. Sigur că există un om ca prof. dr. Dumitru Marin care
sfinţeşte locul, pe care l-am cunoscut numai ca romancier şi mă
bucură nespus starea de unire în jurul unei personalităţi. Este
admirabilă revista pe care o creaţi, aflată la cel de-al treilea
număr şi care se adresează românismului, în ansamblu şi fără a
intra în polemică, nu cred că existaă o criză culturală a Limbii
Române, iar dacă ne gândim că ea există, atunci suntem cu toţii
... coautori! Ne-am învăţat să fim numai spectatori! Nu, suntem
coautori! Cum să fim împotriva Limbii româneşti? Ar însemna
să fim împotriva spiritului românesc! Felicitări pentru această
ediţie admirabilă!”
Din bătrâne maluri de Prut !
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Poetul şi scriitorul Ioan Mâcnea Vetrişanu, decanul de vârstă al
scriitorilor vasluieni şi om care trăieşte la cote incandescente
pentru cultura română, a adus acel grai dulce şi bucuria omului
de artă: „Stimate doamne, domnişoare, stimaţi domni! Vă
salutăm pe toţi şi prin dumneavoastră salutăm pe toţi locuitorii
vasluieni! Astăzi, dl prof. dr. Dumitru V. Marin la zi de
frumoasă sărbătoare care-i poartă şi numele Sf. Dumitru, a
făcut ca noi să ne revedem aici şi acum în această locaţie
modernă, aici unde pentru o zi este capitala culturii şi a poeziei
româneşti! Îl felicit pe dl prof. dr. Dumitru Marin pentru că a
realizat această întâlnire!” Felicitări !
Din Bacăul bacovian a onorat cu prezenţa apreciatul dramaturg
Viorel Savin, un om şi un artist carismatic: „Mă bucur că am
fost invitat aici, în primul rând pentru că v-am cunoscut pe
dumneavoastră, apoi pentru că am întâlnit oameni pe care-i
respect foarte mult. Vă felicit pentru ceea ce realizaţi! Am auzit
că dl Marin este un om foarte puternic şi vă întreb: Ce părere
aveţi dacă această sărbătoare va fi una de nivel şi care să se
desfăşoare în paralel cu sărbătorirea lui Ştefan cel Mare şi
Sfânt?!”
Felicitări şi cuvinte frumoase au adresat mai toţi cei prezenţi la
simpozionul Omagiu Cărţii Vasluiene: „Am scris aici câte un
laudatio pentru prof. dr. Dumitru V. Marin şi pentru scriitorul
Val Andreescu.
Astăzi sărbătorim pe Sf. Dumitru, dar îl sărbătorim pe prof. dr.
Dumitru Marin, ocrotitorul Vasluiului, izvorâtorul de lumină!”
(poetul Petruş Andrei); „Eu mă bucur că participăm la această
nouă ediţie a manifestării culturale şi nu cred că va dispărea
cartea scrisă, chiar dacă există tendinţa de a fi înlocuită cu
internetul, cartea reprezintă ecranizarea sensibilă a omului!”
(poetul Simion Bogdănescu); „Şi pe mine mă preocupă acest
atac la adresa Limbii române!” (Prof. Petruţa
Chiriac); „Este minunat ce se întâmplă azi aici la această
sărbătoare a Culturii, literaturii şi a cărţii, elemente despre
care s-a vorbit cu mare profunzime şi cunoaştere, cu preţuire şi
iubire!” (Val Andreescu)
Instituţii şi personalităţi
La manifestarea de cultură au participat reprezentanţi ai
principalelor instituţii de cultură vasluiene şi importante
personalităţi: CJ Vaslui, Primăriamunicipiului Vaslui,
Biblioteca Judeţeană „Nicolae
Milescu Spătarul”, „Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui,
Centrul judeţean al Culturii tradiţionale, Şcoala „Ştefan cel
Mare” Vaslui, cenacluri literare, reviste de cultură etc. şi
reprezentanţi ai instituţiilor de cultură şi învăţământ din Vaslui:
Gelu Voicu Bichineţ (directorul Bibliotecii Judeţene Vaslui),
prof. Sorin Popoiu (director Şcoala nr. 5 Vaslui), prof. Elena
Anuşca Doglan, poeţi şi scriitori, conducători de cenacluri
literare, oameni de cultură. De la Bârlad au participat poetul
Simion Bogdănescu, prof. Gruia Novac, dir. Revista Baaadul
Literar, poetul Petruş Andrei, poeta Gabriela Ana Bălan, poetul
şi scriitorul Vasile Chelaru, comisar şi comandantul Poliţiei
Bârlad, comisarul Marinel Gâlcă, adjunctul comandantului
Bârlad, Directorul Bibliotecii „Stroe Belloescu” Bârlad etc., iar
de la Huşi prof. dr. Vicu Merlan, dir. revista Lohanul, poeta
Aura Dan, prof. Petru David şi alţii. Vasluienii au prezentat
cărţi şi lucrări mai noi, bucurându-se de aplauzele unei săli
pline şi cunoscătoare a actului de cultură.
Muzică şi epigramă !
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În cadrul manifestării vasluiene, muzica a fost prezentă prin
două tinere talente, viitori artişti pregătiţi
de prof. Mihai Cornea, două fete care au interpretat la fluier şi
la vioară mai multe piese din folclorul românesc. Aplauze
binemeritate au primit şi umoriştii care au recitat epigrame:
Mihai Batog Bujeniţă, Mihai Haivas, Ioan Toderaşcu, Gheorghe
Bălăceanu şi Val Andreescu, iar poeta Aura Dan, de la Huşi a
impresionat cu două poeme şi cu un recital din opera lui Ion
Creangă.
Cuvânt de încheiere
La finalul simpozionului, prof. dr. Dumitru V. Marin,
principalul „vinovat” de toată această întâmplare de suflet
frumos a afirmat printre multe alte cuvinte calde şi profunde:
„Să nu spună cineva că revistele o duc bine sau că MCR o duce
bine! Cu chiu cu vai am încropit cele patru premii ale revistei
noastre şi nu ştiţi cât de bucuros sunt că am reuşit! Cineva care
crede că nu există Curentul Cultural Informaţional în judeţul
Vaslui, greşeşte! El există ca şi în alte judeţe. Sper să pot face
repede o carte cu acest titlu. Am considerat că valoarea cuiva
este dată şi de posibilitatea de a
disemina valoarea operei pe care o înfăptuieşte, valorile s-au
văzut mereu nu în compania văcarului, ci în compania
primarului. Ne aflăm aici să constatăm că şi la Vaslui este un
centru literar, să ne afirmăm identitatea noastră. Eu mă zbat
foarte mult să fim recunoscuţi. Vă mulţumesc mult!”
În loc de concluzii !
Nu avem pretenţia că totul a fost perfect, perfecţiune se găseşte
numai în cer iar neîmpliniri şi nerealizări se găs
găsesc în tot ceea
ce se întreprinde în orice domeniu, în toate administraţiile şi
chiar în astfel de întâmplări frumoase. Se vor găsi şi cârcotaşi
de profesie dar şi oameni pertinenţi care vor scoate la iveală
unele minusuri ale evenimentului cultural de la Vaslui, dar nu
vor putea omite plusurile acestui eveniment cultural.
Dincolo de cele câteva imperfecţiuni, la organizarea unui astfel
de eveniment cultural, cu o asemenea anvergură, scop şi
participare, un eveniment care pentru a fi organizat implică mari
eforturi şi cheltuieli, rămâne valoarea şi bucuria realizării sale!
O zi memorabilă care se va înscrie în istoria culturală a
judeţului, rămâne şi recunoaşterea unor oameni şi instituţii
vasluiene care au
contribuit şi a făcut posibilă această amplă manife
manifestare!
Iar prof. dr. Dumitru V. Marin este cel mai important, cu o
contribuţie decisivă care incubă multă şi asiduuă muncă,
implicare la vârf în fenomenul cultural, capacitarea unor mici
sponsorizări şi mai ales cheltuieli însemnate de timp, efort şi nu
în ultimul rând fonduri financiare, se ştie că prof. Marin a
suportat aproape integral toate cheltuielile băneşti şi nu au fost
deloc puţine!
Nimeni nu va putea spune că simpozionul nu şi
şi-a respectat
statul său definitoriu, acela de discuție
ție organizată, pe baza unor
scurte expuneri asupra unei teme literare, filozofice, ştiinţifice
etc. de actualitate, purtate de câţiva vorbitori în faţa şi cu
participarea publicului şi dacă avem în vedere „Cafeluţa
literară” de la Centrul de Afaceri precum şi masa prietenească
de la un apreciat
restaurant de lux din centrul Vasluiului este acoperită şi a doua
explicaţie a DEX-ului,
ului, aceea de continuare a unui banchet cu
cântece, dansuri şi discuţii variate, parte din care doar dansurile
au lipsit! Un eveniment cultural în care Limba română a avut de
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câştigat, care se cere perpetuat şi dezvoltat până la statutul de
Festival Cultural Vasluian!

Patriarhul Justinian – învățător,
învă
preot și
consătean
consătean,
un veritabil apărător de credin
credință și de
neam
Prof. dr. ing. Avram D. TUDOSIE - Huşi
Nicăieri nu se potrivesc mai bine cuvintele lui Nicolae
Iorga, rostite la deschiderea cursurilor la Universitatea Culturală
de Vară, de la Vălenii de Munte: „Ce poate educatorul nu poate
face poporul”, sau „Ce nu poate face primarul, nu poate repara
parlamentarul”; „Ce poate satul, nu poate face statul”.
În acest context, voi relata viața
ța și activitatea preotuluipreotului
învățător,
țător, Ioan Marina, ajuns din dascăl și preot de sat, un mare
patriarh.
interbelică și postbelică au
Presa locală și centrală, din perioada interbel
tratat controversat obârșia,
șia, vocația și străduința preotului
Marina în interesul satului și statului. El nu a ajutat numai
neamul din satul Suiești,
ști, comuna Cermegești din județul
Vâlcea, ci întreaga țara prin funcțiile ce le-a
le căpătat, grație
valorii și strălucirii sale.

Nici în primii ani de după Revoluția
ția din 1989 nu a fost tratat
corect, atât de ziarele efemere locale și centrale. În două ziare
din presa centrală se făceau anumite presupuneri, și mai puțin
adevăruri, de către o ziaristă, probabil din apropierea comunei
sale. Unele din aceste controverse le vom „îndrepta” în
materialul ce urmează, înlocuind „patriarhul roșu”
ro
cu „slujitor
național al României”.
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Preotul devenit patriarhul Justinian, s-a născut pe 22 februarie
1901, în satul Suiești, din comuna Cermegești (azi Lădești), din
județul Vâlcea – „copilărind și băiețind” cu mulți de seama sa,
printre care și mama mea, născută în același an și zodie. Mama
mea mi-a spus că era un copil tare cuminte, semănând genetic și
comportamental cu mama sa. În școala primară din comuna
vecină, Stănești, a urmat clasele primare ca un elev silitor,
foarte ambițios și isteț.
A urmat apoi Seminarul Teologic de 8 clase din Râmnicu
Vâlcea, obținând în 1923 diploma de învățător și preot. A fost
un bărbat foarte popular și sociabil, mergând în vacanțe în satul
său cu „leatul” de băieți și de fete, mai întâi la scaldă și la joacă
în râul Cerna (care nu seacă niciodată), până la clacă cu ziua, cu
diferiți tineri consăteni ajutând la treburile pământului pe cei
bătrâni și săraci, iar seara se „înfierbântau” tinerește la furcăriile
din sat organizate cu colegii, unde gospodinele satului torceau
cu furca la lumina focului până la miezul nopții.
După efectuarea studiilor seminariste, începute în 1914 și
încheiate la 1 septembrie 1923, este numit învățător în comuna
vecină, Olteanca. La 1 septembrie 1924 se transferă ca învățător
în comuna Băbeni, Bistrița de Vâlcea. În locul lui este numit
consăteanul său, învățătorul Ion Teodoroiu, și, mai târziu, Ion
Șomandră (din comuna Ciumagi).
La 14-15 octombrie 1924 a fost hirotonit ca diacon și preot pe
seama parohiei Băbeni. Aici prestează o activitate foarte mult
apreciată, până în anul 1930, când a demisionat din învățământ.
În 1925 se înscrie ca student la Facultatea de Teologie din
București, ca pe 17 decembrie 1929 să fie licențiat în teologie.
Datorită meritelor sale, în 1932 este numit profesor și director al
Seminarului Teologic din Râmnicu Vâlcea, transferându-se
totodată, și ca preot la Catedrala Episcopiei din Râmnicu
Vâlcea.
În septembrie 1933, din cauza imixtiunilor partidelor politice în
treburile bisericești, a fost nevoit să demisioneze din funcția de
director al Seminarului Râmnicu Vâlcea. În această perioadă
tulbure, de la hirotonisire și transfer la Râmnicu Vâlcea, s-a
căsătorit cu Lucreția Popescu, fiica preotului Pavel Popescu din
parohia Cermegești-Suiești, cu care a avut doi copii, pe Ovidiu
și Silvia. În cursul unei nașteri, soția sa, Lucreția, a decedat în
1935, preotul Ion Marina rămânând cu doi copii mici.
I-a făcut o înmormântare neuitată pe Valea Cernei, iar la Suiești
i-a ridicat o troiță cu cișmea, unice în felul lor, care și azi
dăinuie aproape neschimbate după 90 de ani. Tot complexul
cișmelei, fântânii și troiței au purtat și poartă tinerețea,
prospețimea și veșnicia chipului nevinovat al preotesei Lucreția,
imortalizat în marmură, frumoasă ca un înger, moartă la numai
35 de ani.
După acest tragic eveniment, preotul Ion Marina s-a hotărât să
treacă la monahism, călugărindu-se. Deși epuizat de cele
îndurate prin dispariția soției, a început o nouă activitate în
calitate de preot-director al Tipografiei Episcopale din Râmnicu
Vâlcea. Aici, și apoi în continuare la București, pentru
redresarea morală a națiunii, s-a apucat de tipărirea și
îndreptarea cărților cultului bisericesc ortodox, mai ales că erau
scrise cu litere chirilice. Acțiunea a desăvârșit-o mult mai târziu,
când ajunge la București și are alte condiții de documentare.
La 29 martie 1945, după îmbolnăvirea mitropolitului Moldovei,
Irimeu Mihălcescu, care i-a fost nu numai profesor ci un
adevărat părinte, a cerut Sinodului și Ministerului Culturii,
numirea preotului Ion Marina ca vicar al Mitropoliei Moldovei.
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Aici, pe 11 august 1945, preotul Ion Marina a fost „tuns” în
monahism la Mănăstirea Cetățuia din Iași, primind numele de
Justinian Vasluianu; pe 12 august a fost hirotonit ca arhiereu în
Catedrala Mitropolitană din Iași.
Pe 16 august 1947, prin retragerea din scaunul Mitropoliei a
mitropolitului Irimeu Mihălcescu, patriarhul Nicodim, l-a numit
arhiepiscopul Iașilor și locțiitor al mitropolitului Moldovei; –
înscăunat ca mitropolit pe 28 decembrie 1947.
La 27 februarie 1948, patriarhul Nicodim încetează din viață, iar
locțiitorul de mitropolit, Ion Marina Vasluianu, a fost numit
locțiitor de patriarh pe 15 martie 1947, ca pe 24 mai 1948 să fie
ales patriarh de Colegiul electoral. Pe 6 iunie, 1947, i-a fost
înmânata cârja patriarhală a Bisericii ortodoxe Române de
conducătorul statului, prof. univ. Constantin I. Parhon,
președintele prezidiului Marii Adunări Naționale a RPR.
Cu această mare ceremonie, patriarhul Justinian, la indicațiile și
vizitele foarte dese (conform Iconografiei Mitropolitului
Moldovei) – la indicațiile statului și partidului a cerut
credincioșilor greco-catolici, clerici și mireni „să rupă pecetea
unității cu Roma papală i să se întoarcă în sânul Bisericii
Mame”. În acest spirit, pe 3 august 1948, patriarhul Justinian,
prefațează lucrarea – comandată de stat – scriitorului vâlcean
Alexandru Cerna Rădulescu (din comuna vecină, Stănești),
subliniind denunțarea Concordatului cu Vaticanul de către statul
român.
În presa postbelică, și mai ales după 1989 s-a spus adeseori că
patriarhul Justinian a făcut multe servicii puterii comuniste,
căreia îi datorează astfel cariera…
Publicațiile bisericești din anii ’40 ai secolului trecut îl
menționează pe preotul Ion Marina ca fiind una din prezențele
cele mai active în urbea vâlceană. La inițiativa sa s-au tipărit
multe cărți religioase și a apărut prima bancă populară
preoțească cooperatistă din țară, numită „Banca Populară
«Ajutorul»” din Râmnicu Vâlcea, al cărui președinte, a fost
chiar preotul Marina. Capitalul social, în valoare de 1,2
milioane lei, a fost subscris de 120 de preoți vâlceni. În anii
următori au luat ființă bănci populare preoțești și în celelalte
județe din Oltenia.
Instituția bancară a avut succes. Din profit a achiziționat cel mai
frumos imobil din centrul orașului Râmnicu Vâlcea, compus din
parter și etaj, cu 26 de camere. Aici s-au amenajat camere
pentru un cămin, o sală pentru adunările culturale și religioase,
o bibliotecă, birourile protoieriei Vâlcea, precum și birourile
băncii. Din fondurile colectate încă de la înființarea băncii au
fost ajutați preoții internați în sanatorii și spitale, soțiile de
preoți suferinde.
Ion Marina a fost și un vizionar, cum îl declară Bartolomeu
Anania, mitropolitul Clujului în amintirile sale despre patriarhul
Justinian. Se relatează și o discuție referitoare la punctul de
vedere al șefului Bisericii Ortodoxe Române față de puterea
comunistă și, totodată, referitor la misiunea sa.
Într-o mare întrunire preoțească se exprima: „Credeți ce vreți,
dar politica Bisericii o fac eu, iar eu sunt convins că vom
prospera în curând. Această stăpânire comunistă este de durată,
iar strategia Bisericii trebuie să fie o strategie pe termen lung.
Strategia pe termen scurt – cum susțin unii, presupune
confruntare cu un dușman inegal și aceasta nu este posibilă
acum. Eu doresc ca pe durata acestei stăpâniri, preoții mei să nu
mai fie în pușcărie ci în bisericile lor, ca preoți, pe cât este
posibil. De aceea, o strategie pe terme lung presupune găsirea
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unui modus vivendi, un dialog cu noua putere și realizarea a
ceea ce se numește compromis în orice politică și în orice
diplomație”.
Din punct de vedere politic, Marina era apropiat de Partidul
Naţional Ţărănesc, iar dintre liderii ţărănişti, de Ion Mihalache.
Documentele de arhivă disponibile în ultima vreme arată că
acesta din urmă l-ar fi dorit înscăunat ca episcop de Argeş, dar
Mihai Antonescu şi-a dat acordul numai pentru cârja episcopală
din Bălți. propunere neacceptată de Mihalache.
Cercurile „mirene” interesate de realitățile din zona eclezială sau arătat reticente faţă de comemorarea unei . jumătăţi de veac
de la înscăunarea (celui de-al treilea Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, Justinian Marina, ezitând să dea acestui
jubileu o importanță specială. Explicaţia, e lesne de găsit;
pentru mulţi dintre noi Patriarhul Justinian rămâne o figură
controversată dar, benefică momentului și viitorului BOR.
A devenit figura controversată încă de la accederea sa în
ierarhie. Nu este un secret că ea se datorează într-o mare
măsură, „serviciului” făcut, de cel ce era atunci preotul Ioan
Marina din Băbeni, Vâlcea, unui lider comunist pe care l-a
ascuns, timp de o zi şi o noapte, în august ’44, după evadarea
acestuia din lagărul de la Târgu. Jiu. Gestul său poate fi explicat
ca pornind dintr-o apreciere politică a evenimentelor care se
precipitau, anunţând actul de la 23 august, dar şi prin relaţiile
sale cu persoane cu vederi de stânga din zona, în speţa cu
învăţătorul Mihai Roșianu, ajuns mare politolog în CC al PCR,
și preotul I. Pătrășcoiu, de la Dozești Cerna, ajuns prefect, legaţi
direct de comunişti, el însuși gazdă provizorie a evadatului
Gheorghe Gh. Dej, îmbrăcat în zeghe care trecuse munții din
lagărul de la Târgu Jiu până la Băbeni
Nu se poate tăgădui că acest eveniment a determinat „cariera”
celui ce avea să devină mitropolit al Moldovei și, în sfârșit,
patriarh. Știindu-se protejat, și-a lăsat ascensiunea ierarhică
numai pe seama destinului sau a providenței. Până la
înscăunarea ca patriarh, a fost unul dintre animatorii grupului
reformator din Biserică, care nu înceta să acuze vechea ierarhie
de anchiloză și îndepărtare de năzuințele poporului.
Aceasta și datorită faptului că între cele două războaie
mondiale, funcția de patriarh fusese doar una onorifică,
ocupantul ei neavând nici un drept real propriu zis, ci numai
atribuții în plan simbolic.
Patriarhul Miron Cristea, primul numit în scaunul Patriarhiei,
ocupase chiar funcții politice importante în stat – de prim
ministru; rolul său fiind și în acest caz, mai mult simbolic.
Astfel, după moartea Regelui Ferdinand, în iulie 1927.
Patriarhul a fost cooptat în regenţa ce trebuia să vegheze asupra
regelui Mihai I, în vârstă de şase ani. Zece ani mai târziu,
patriarhul a fost şi întâiul premier al noului regim de autoritate
monarhică instituit de Regele Carol al II-lea, funcţie ce avea să
o deţină până la moartea sa, în 1939.
Instituția Patriarhatului a fost împuternicită prin noul statut al
Bisericii Ortodoxe Române, adoptat la începutul anului 1949.
Din acel moment, deţinătorul funcţiei de patriarh avea dreptul
de a controla modalitatea în care se aplică în eparhii hotărârile
Sfântului Sinod. Cel dintâi ocupant al scaunului patriarhal care
a beneficiat de prevederile noului statut a fost Justinian Marina.
După 1989 s-au făcut numeroase aprecieri legate de
personalitatea Întâi Stătătorului BOR în primele decenii de
comunism.
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În mantie, în curtea Palatului Patriarhal
1960
Patriarhul, „salvatorul Bisericii”, „omul lui Gheorghiu Dej”
care şi-a datorat ascensiunea colaborării cu regimul. Toate
aceste variante s-au vehiculat...
Există însă dovezi care atestă că, începând chiar din 1948,
patriarhul avea să-şi dea seama de preţul din ce în ce mai scump
al idilei sale cu „stăpânirea”. Evenimentele care au urmat,
marginalizarea Bisericii, încercarea de a-i impune o atitudine
ancilară față de putere, ostilitatea făţişă faţă. de religie, aveau
să-l convingă treptat că înalta „relaţie” pe care şi-o făcuse în
august, ’44 nu-l mai putea ajuta să pună la adăpost sigur
moştenirea sacră pe care o preluase, printr-o decizie nu doar
lumească De aceea, a căutat să salveze ce se mai putea salva,
primă inițiativă fiind crearea unor noi legiuiri bisericești pe care
regimul era silit să le respecte, întrucât el însuşi le recunoscuse.
Evenimentele care au urmat demonstrează că Patriarhul avea să
transforme, puţin câte puţin, „conlucrarea” cu regimul într-o
„smerită” dar incomodă opoziţie față de acesta.
Vestitul jurnalist și strălucitul scriitor ieșean, Ion N. Oprea,
combate și argumentează toate delatările, neadevărate,
apărându-l pe patriarhul Justinian în cărțile sale: „Scurte
medalioane. Semnal istorico-literar”, Editura Pim – Iași, 2010,
506 pagini și în „Personalități moldave”, Editura Pim – Iași,
2009, p. 567-583.
Documente noi necesită republicarea, cu noi informații, care
dau dreptate nu numai susținerilor noastre, ci și Preafericitului,
ca om și înalt ierarh al Bisericii.
Numai atunci când cineva va scrie partea reușitelor patriarhului
Justinian în fața PCR, de salvare de la demolare a numeroase
locașuri de cult și a multor personalități, victime ale opresiunii,
atunci își vor da seama că greșesc.
Între timp, într-o rubrică „Istoria creștinismului” sub titlul
„Justinian marina, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române între
1948-1977 și în ziarul „Lumina” (6 martie 2009), citim cuvinte
de înaltă apreciere semnate de preotul Cezar Tăbârnă.
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În perioada 1948-1977, în timpul de păstorire a patriarhului
Justinian în România comunistă s-au construit 302 biserici, s-au
reparat sau restaurat alte 2345 biserici, dintre care 999
monumente istorice, dintre acelea 128 fiind mănăstiri, schituri şi
altfel de aşezăminte monahale. Pe lângă bisericile nou
construite şi împodobite cu picturi, în alte 271 biserici pictura a
fost restaurată.
De la întronizarea celui de al treilea patriarh român, la 6 iunie
1948, şi până la moartea lui, la 26 martie 1977, în faţa
„adversităţii comuniste la care a fost supusă Biserica, Patriarhul
Justinian s-a dovedit un abil diplomat şi a căutat să ţină piept,
cât a putut, atacurilor îndreptate împotriva Casei Domnului. El a
menţinut strâns unite rândurile clerului, a sprijinit pe
condamnaţii politici dintre preoţii şi călugării eliberaţi din
puşcărie, precum și preotul Pavel Popescu, socrul său, din
comuna Cermegești, județul Vâlcea, și a restaurat multe biserici
şi mănăstiri, înfruntând sancţiuni, ameninţările şi chiar
domiciliul forţat, la care, pentru o perioadă, a fost supus. El a
căzut victimă prigoanei comuniste atunci când a protestat
împotriva Decretului 410 din 19 noiembrie 1959, care prevedea
că puteau fi admişi și rămași în monahism doar bărbaţi care au
depăşit vârsta de 55 de ani şi femeile cu peste 50 de ani de
viaţă.
Decretul în cauză dispunea scoaterea din mânăstiri a „circa
5000 de monahi şi monahii”. Curajosul Justinian care s-a
împotrivit decretului abuziv şi-a atras grave persecuţii, fiind
trimis la Schitul Dragoslavele, unde i s-a fixat domiciliul forţat
şi unde a rămas timp de şase luni.
„Patriarhul Justinian şi Biserica Ortodoxă Română” în perioada
1948-1964” se intitulează volumul apărut la Editura „Partener”
din Galaţi, autori istoricii dr. George Enache şi Adrian Nicolae
Petcu cercetători la Consiliul Naţional pentru studierea
Arhivelor Securităţii (CNSA) din care se desprinde ideea de
baza: „Patriarhul Justinian n-a fost o slugă a comuniştilor.”
Din documente şi cartea citată (care este parte dintr-un ciclu al
dezvăluirilor) rezultă că patriarhul a fost un om curajos,
inteligent, care ştia când să atace şi când să se replieze, „un
strateg strălucit care, prin politica sa, a protejat oamenii căzuţi
în vizorul securităţii, inclusiv foşti deţinuţi politici; a construit
biserici, le-a restaurat şi modernizat, le-a salvat de la demolările
programate.”
Declarându-se de acord cu regimul comunist, patriarhul
Justinian, în acei ani ai lui 1948-1950 a împiedecat puterea
comunistă să se amestece mai adânc în treburile bisericii.
Denumit patriarhul „roşu”, Justinian era considerat, atunci, unul
de-al regimului instaurat, şi comuniştii, ca şi securitatea, nu se
prea băgau în treburile bisericii şi a clerului, pentru că aveau
încredere în el. Doar era omul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, pe
care îl găzduise și îmbrăcase, ca prieten atunci când, după
arestarea de la Târgu Jiu, acesta îi bătuse la uşă...
Considerat omul acestuia şi a regimului, Justinian a păstrat şi
revigorat învăţământul confesional, a consolidat şi apărat
monahismul, organizându-l cu temeinicie, a ţinut alături, ... şi
le-a protejat, dar şi folosit în interesul bisericii, personalităţi
precum Bartolomeu Valeriu Anania, preotul Ion Pătrășcoiu,
parohul Andrei Scrima, dar nu numai, deşi era veşnic luat şi
criticat drept un agent al comunismului strecurat în sânul
Bisericii Ortodoxe Române.
El însă, după cum afirmă istoricii, regrupa în jurul său şi folosea
unele personalităţi ale ortodoxiei, îndeaproape supravegheat de
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securitate. După cam zece ani de linişte, comuniştii aveau să-şi
dea seama că fuseseră păcăliţi, iar Justinian a intrat în vizorul
securităţii, comuniştii supunându-l criticilor si ocărilor, la modă
în perioada aceea.
Că așa este, memoriile lui Valeriu Anania, din comuna
Olteanca, vecină cu Cermegeștii, confirmă, după 11 ani de exil
în america (1965-1976), trei decenii se ocupă acasă de propriile
… memorii. Într-un capitol „Eu și securitatea”, prelatul face o
dare de seamă asupra fenoenului, prilejuindu-i memorialistului
„scrierea unor pagini expresive, pline de duioșie și de
recunoaștere demnă a marelui model” – scrie Emenuela Ilie
într-un documentar „Memoriile lui Valeriu Anania (II) Fiat
lux!” în Dacia literară nr. 5/2009, p. 37-43.
Tot dânsa, ne reamintește că moartea patriarhului este
„rememorată într-un capitol intens, tulburător ca document de
psihologie umană în momente limită” și deschizând o paranteză
ne încântă să vedem „aprinderea lumânărilor de către infirmiere
la capul patriarhului mort în spitalul „Elias” al Comitetului
Central al Partidului Comunist Român”.
În orice caz, paginile de „portretistică sau de reflecţie socioantropologică”, cum le califică Emanuela Ilie, sunt probe că
lumea se modela mereu, iar cartea de confesiuni a lui Valeriu
Anania devine o reuşită care oferă oricui documente a ceea ce
este viaţa în măsură să valideze etic şi estetic o personalitate, un
destin absolut uluitor, dacă ţinem seama şi de acuzaţiile
nefondate care i s-au atribuit patriarhului în timp de neştiutori.
În Convorbiri literare nr. 10, 2014, p. 29 ş.u. i se publică
postmortem lui Nicolae Stroescu Stînişoară documentarul
„Amintiri despre patriarhul Teoctist” în care spaţii largi cuprind
şi aduceri aminte despre patriarhul Justinian şi cum era şi a fost
în activitate, doborând multe afirmații nefondate:
„...Încă prin anul 1997 am luat cunoştinţă de un document
foarte revelator pentru adevărata faţă a relaţiilor de profunzime
dintre partidul comunist şi Biserică. Este vorba de raportul
prezentat Comitetului Central al P.C.R. de faimosul ministru de
Interne, Alexandru Drăghici, în care constata că, după cum se
exprima el, în anul 1962 singurul duşman care a rămas în
interior pentru statul de democraţie populară este Biserica
Ortodoxă Română, în frunte cu Patriarhul Justinian Marina şi cu
cei doi Vicari ai săi, Arhiepiscopul de la Turda de jos şi Galaţi,
Antim Nica, şi Teoctist Arapaşul.” (art. citat p. 33).
Şi adaugă omul, mare voce cândva la Europa Liberă, ceea ce
mai spusese presa şi cunoscătorii: „M-am bucurat să regăsesc
acest document în remarcabila carte publicată, în 2005, la
editura Nemira, sub titlul „Ortodoxie şi putere politică în
România contemporană” de către istoricul George Enache”.
Despre Patriarhul Teoctist: „Mi-amintesc cum la capătul
sesiunii extraordinare a Sfântului Sinod, din 3-4 ianuarie 1990,
patriarhul Teoctist a citit la radio câteva fragmente din cuvântul
pastoral către cler şi credincioşii români”: „În primul rând
condamnăm cultul idolatru al personalităţii dictatorului care se
considera un fel de zeu, precum şi dictatura ateistă şi
antireligioasă care i-a servit de platformă şi prin care teroarea a
ridicat minciuna la rang de adevăr...” Știind şi simţind,
permanent, iubirea credincioşilor săi, deși bolnav, „a reuşit să se
deplaseze în automobil la Televiziune”, unde li s-a adresat,
„copleşit de semnele dragostei şi evlaviei cu care l-au
întâmpinat oamenii”, mulţi îngenunchind, oprind maşina şi
cerându-i binecuvântarea de Întâistătător, fapt care l-a încurajat,
iar în zilele care au urmat, când la Palatul Patriarhal şi în ţară
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iniţiatorii înnoirii critice ai Bisericii nu mai încetau căutările,
sfinţia patriarhul a deschis şi lăsat larg intrările oricărui grup
critic oferindu-le facilităţi de lucru. Şi, după cum ştim, Biserica
l-a avut până în ultima clipă patriarh
În seara zilei de 26 martie 1977, la vârsta de 76 de ani, fostul
Ioan Marina Vasluianu, ajuns patriarh al României, după o grea
suferinţă şi o îndelungată spitalizare, înceta din viaţă. Pe crucea
monumentului de la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti,
ctitorită de Sfinţia Sa, credincioşii citesc: „M-am luptat lupta
cea bună. Credinţa am păzit. Am ajuns la capătul drumului
vieţii. De acum încolo mă aşteaptă răsplata dreptăţii pe care mio va da Domnul, Judecătorul cel drept, în ziua aceea!”
Patriarhul apărător
Justinian nu era un necunoscut la investirea sa, cu cea mai înaltă
funcție în Biserica Ortodoxă. Cârmuitor în vremuri tulburi,
înalta față bisericească a avut dificila misiune de a conduce
corabia Bisericii în vremuri tulburi. Din documentele întocmite
de fosta securitate, reiese că Justinian Marina, înscăunat ca
patriarh al României în vara lui 1948, s-a preocupat de soarta
preoților aflați în temnițele comuniste. Inclusiv de preotul și
socrul său, Pavel Popescu, de la bisericile din Suiești și
Cermegești.
Fiind sesizat de familii, patriarhul Justinian a expediat o
telegramă episcopiilor, în care cere să se elaboreze tabele cu toți
preoții închiși: „Domnul ministru Stanciu Stoian își amintește
că lucrarea i-a fost adusă de la Patriarhie (listele, n.n.), cu o
adresă cuprinzând rugămintea patriarhului de a se interveni la
Ministerul de Inteerne de a se cerceta situația celor închiși”,
grăiește documentul.
Mai departe, Ministerul Cultelor a dat curs solicitării
patriarhului, înaintând-o către Ministerul de interne.
Soluții de criză
Spiritul practic al patriarhului Justinian a făcut ca monahismul
ortodox să depășească momentele de criză și represiune.
A fost ideea patriarhului Justinian ca așezămintele monahale să
devină centre meșteșugărești. „Este absolută nevoie să se
înfăptuiască viața de obște, transformându-se mănăstirile în
ateliere, unde să se lucreze covoare, stofe frumoase, scoarțe
românești”, ștergare etc., spune Înalt preafericitul patriarh în
cuvântul de deschiderea a cursurilor Seminarului monahal de la
Mănăstirea Văratic, în martie 1949.
Urmând îndemnul înaltei fețe bisericești, călugării și
călugărițele au organizat în mănăstiri adevărate cooperative
meșteșugărești. De exemplu, la Mănăstirea Țigănești se realizau
covoare, stofe, broderii, la Plumbuita sculptură, tâmplărie,
turnătorie de clopote. Obiectele realizate în mănăstiri erau
preluate de unitățile comerțului de stat spre comercializare și
export.
Atitudinea patriarhului față de actul „revenirii uniților la
ortodoxie” este, în general, condamnată. Uniții îi aduc grave
acuze. Ortodocșii pot „cita”, însă, atenția patriarhului față de
ierarhii greco-catolici pentru eliberarea lor din detenție și
„stabilirea” în regim de domiciliu obligatoriu în mănăstiri
ortodoxe.
Au fost cazuri când unii clerici uniți au refuzat convertirea, le-a
oferit totuși servicii în administrația patriarhală, așa cum nu s-a
temut să îi repună în servicii pe preoții ortodocși și cadrele din
învățământul teologic seminarial și universitar, foști deținuți
politici.
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Ar trebui văzut care a fost poziţia Patriarhului Justinian faţa de
sinistrul Decret 410, de la sfârşitul anilor ’50 cel ce urmărea de
fapt, lichidarea vieții monahale în România şi care a fost
posibil din cauza unui paradox unic în țările comuniste – faptul
că Biserica nu fusese separată formal de stat, ceea ce permite
statului să o submineze în mod ... legal
Anul 1949 a adus alte măsuri care vizau activitatea Bisericii
Ortodoxe Române. În februarie s-a adoptat un nou statut al
bisericii majoritare. Conform acestuia, BOR avea ca organe
deliberative Sfântul Sinod şi Adunarea Naţională Bisericească,
iar ca organe centrale executive, Consiliul Naţional Bisericesc
şi Administraţia Patriarhală.
Decretul 175 din 3 august 1948 a introdus monopolul de stat
asupra învăţământului. Astfel, au fost desfiinţate toate şcolile
particulare, inclusiv şcolile confesionale deținute de biserici. Pe
aceeaşi linie, care viza îndepărtarea populaţiei de cele sfinte, au
fost interzise orele de religie, s-a introdus interdicţia de a se face
rugăciuni la intrarea şi ieşirea copiilor de la ore şi s-a prevăzut
eliminarea icoanelor şi a tuturor simbolurilor religioase din
sălile de clasă.
Aceasta din urmă a stârnit reacţii dure din partea credincioşilor
care, mai cu seamă în mediul rural, au refuzat să îşi mai trimită
copiii la şcoală, în unele sate fiind necesară amânarea debutului
anului şcolar.
Trăgând concluziile şedinţei Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus:
„Acţiunea Ministerului Învăţământului Public a fost o acţiune
anarhică, mic-burgheză, care confundă scoaterea obiectelor
religioase cu scoaterea conştiinţei religioase din capul
oamenilor. Învăţătorii şi clerul, cu mici excepţii, sunt contra
noastră, unanimitatea ţărănimii - 76% din populaţia țării, 12
milioane de oameni, și nu-i putem face dintr-o dată, materialiști.
Decretul nr. 177 din 4 august 1948 normaliza raporturile dintre
stat și biserică.
Noul act legislativ prevedea ca statul, prin Ministerul Cultelor,
exercita controlul asupra cultelor religioase…
Ce presiuni s-au exercitat asupra sa, pentru acceptarea unor
demolări de biserici și cum le-a făcut față? Se știe că în timpul
păstoririi sale a fost demolată la București o singură biserică,
cea aflată în zona actualei Săli a Palatului. Aceasta și altele, l-au
determinat să intre în grevă și să se retragă pentru un timp la
Schitul Dragoslavele.
Sunt doar câteva momente din viața și lucrarea patriarhului
Justinian, îndemnând la o investigație nepărtinitoare și exactă,
lipsită de acuze nedrepte. Și nu ar fi rău să se facă mai repede,
până când ultimii săi „împreună slujitori” mai sunt în viață.
Testamentul Patriarhului
Prevederile sale testamentare, din 7 martie 1976, sunt un
exemplu de dăruire totală bisericii și neașteptat de puține
lumești (copiilor, nepoților, rudelor).
Și acum, câteva din ele, menționate în testament:
„Din agoniseala de până la întronarea ca patriarh, am cumpărat
copiilor mei trupești, Ovidiu și Silvia (Stoian), casa în care
locuiesc, din strada Columb nr. 9, pentru a nu fi nevoiți să
locuiască cu mine la palat, ci să fie la casa lor.
Din veniturile drepturilor de autor de la Apostolatul social,
Cazanie, Evanghelie, Învățătura creștin ortodoxă, Cărțile de
rugăciune, Psaltire, revistele Patriarhie și Mitropoliei etc., și
din partea mea de la Hramul Sfântul Dimitrie, m-am legătuit să
nu folosesc nici un ban pentru nevoile mele, ci numai pentru
nevoile parohiei.
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Din aceste venituri am reclădit, pictat și dat în funcțiune cu cele
necesare cultului (odăjdii, sfinte vase etc.), bisericile de lemn de
la Dragoslavele, de la Techirghiol, de la Cricov și de la Suiești –
Cermegești, sub al cărui altar sunt așezămintele părinților mei și
altor rude.
Ceea ce am primit lunar ca plată a muncii mele în conducerea
Patriarhiei și a Arhiepiscopiei, am împărțit în două cu copii mei,
Ovidiu și Silvia (…) Din partea care mi-a rămas am ajutat
străini și rude. Toți cei care mi-au cerut, au primit și nici unul
nu a plecat cu mâna goală.
Mulțumesc milostivului Dumnezeu că mi-a dat răbdare și putere
să termin diortorisirea și îndreptarea cărților cultului Bisericii
Ortodoxe Române și să le tipăresc, în frunte cu Biblia în
200.000 de exemplare, în 1968, ediția a II-a, 50.000 de
exemplare și Noul Testament cu Psalmii în 60.000 de
exemplare în 1970, Psaltirea în cinci ediții a câte 15.000 de
exemplare, Apostolatul, Evanghelia, Cazania, în două ediții
(îndreptate și prelucrate de mine personal) etc. (…)
Multe nopți albe a cerut această osteneală. De aceea, las
nepoatelor mele, Manuela și Oana-Gabriela, toate drepturile de
autor (…) Drepturile de autor vor fi cele prevăzute de legile în
vigoare, la minimum.
Las Expoziției din Palat toate obiectele cu caracter bisericesc
(…) Tot ce nu este bisericesc (bani, haine, lenjerie, stofe de
îmbrăcăminte, covorașe, fețe de masă etc., etc., se vor da
copiilor mei, Ovidiu și Silvia, care vor dispune de ele cum vor
crede. La fel se va proceda și cu ceea ce se va găsi la reședințele
de la Dragoslavele și Curtea de Argeș. Vor dărui din ele celor ce
au servicii pe lângă mine.
Toate cele primite în deplasările peste graniță (peste 30 de țări),
toiagul și cârja de aur și argint și alte obiecte scumpe, rămân la
îndemâna Bisericii și a Patriarhiei.”
Binefaceri în satul natal, Suiești-Cermegești
Din funcțiile și relațiile sale, avute la nivelul județului Vâlcea, a
intervenit și ușurat terminarea Școlii primare din satul Suiești,
scutind deplasarea copiilor, la distanță de 3-4 km la școlile din
Stănești și Cermegești. Școala primară Suiești a fost construită
după proiectul tip „Spiru Haret” cu două săli de clasă,
cancelarie, un hol pentru educație fizică și sport și o scenă și
pentru nevoile culturale locale.
Într-una din clase învățau dimineața, clasele I, II, II, IV și în
cealaltă, învățau clasele V, VI și VII. După amiază, în clasa
mai mare, elevii învățau i meserie de tâmplar, dulgher, rotar etc.
Pentru aceasta era dotată cu patru tejghele și mai multe unelte,
ca fierăstraie, rindele, robancuri și un mic strung. Toate acestea
ocupau partea dinspre perete a clasei, stivuite în dulapuri
speciale. În anul 1940 elevii confecționau și „arme” din lemn
ușor, tei, salcie etc. pentru băieții din sat, înrolați toți obligatoriu
duminica în pregătirea premilitară.
Învățătorul S. T., care era și director, era foarte priceput în
tâmplărie și mecanică, iar învățătorii Ion Chirea și Aurel Voinea
erau ideali pentru predare și învățare.
Învățătorul Aurel Voinea a murit vitejește pe front, în 1941, la
Țiganca pe Prut, pentru dezrobirea Basarabiei şi Bucovinei
ocupate de ruși. Ca recunoștință a vitejiei sale, ieșită din comun,
i s-a închinat de conducerea județului, la sugestia preotului
consătean, Ioan Marina, o filă specială în chenar negru, cu care
se deschidea cartea de citire pentru clasa a IV-a, sub titlul „De
la școală pe front – eroul locotenent Aurel Voinea”.
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Periodic, preotul Ioan Marina, venea cu mașina Episcopiei la
Suiești, unde ținea „o închinare” la troița și cișmeaua ridicată de
el, în memoria soție sale, moartă în 1935, la numai 35 de ani, la
o naștere prematură. Multe îmbunătățiri s-au adus troiței,
cișmelei și locului dinprejur, încât era un unicat din mozaic și
marmură. Când venea, se interesa și de treburile și nevoile
sătenilor, ca șosea pietruită și drumuri comunale bune etc.
Cele mai multe jeluiri, un gen de protest sătesc, erau adresate
învățătorului S.T., pentru acordarea notelor pe nedrept, lipsa din
școală săptămâni întregi, și mai ales, violenței prin bătaie la
fund stând cu burta pe scaun, la care erau supuși toți elevii,
chiar nevinovați…
Pune note de 10 numai fiului primarului, notarului și altor
funcționari, iar pentru ceilalți elevi mai buni nota 7 era maximă,
și la purtare, 9. Grav era că lipsea săptămâni de la școală, având
acasă moară, gater pentru cherestea, motor și mașină de treierat
și vânturat, de care era absorbit și … uita să mai vină la școală.
Toamna și primăvara erau scoși toți elevii la prășit porumb,
sfeclă furajeră, cartofi etc., încât cursuri nu se făceau decât
iarna.
Și când venea la școală era nervos și plin de unsoare de la
moară și gater și ne lua la bătaie, la rând, certându-ne că „de ce
ieșim din clase și ne plimbăm pe șosea” între cișmeaua
preotesei Marina și școală. Ajunsesem în clasa a VI-a și nu
știam cele patru operații elementare, decât tabla înmulțirii, pe
care o repetam ca pe un cântec în cor și Imnul regal.
Îmi amintesc o serbare de sfârșit de an când fiii funcționarilor și
înstăriților repetau un cântec al Frontului Renașterii Naționale
(sau Legionar), care începea: „Unu-doi, unu-doi / Vrem să
mergem la război.”
Ca să putem da examen de admitere la gimnaziu sau liceu, ne-a
testat un învățător, Ion Șomandră, care ne-a spus că nu putem
trece examenul și materia poate fi recuperată în minim un an de
meditații.
Așa am și făcut, am luat totul de la cap și pe toți ne-a deranjat
faptul când am văzut că pe adeverințele de absolvire a școlii
scria numai nota 7 și la purtare 9,30, iar finului său, băiatul
primarul comunei și copii altor funcționari aveau nota 10 și
premiul I în fiecare an.
Țin minte că fiind premiantul clasei, l-am întrebat personal pe
învățător de ce mi-a pus în adeverință nota 7,33 și fiilor
înstăriților și al primarului nota 10 pe linie. Mi s-a spus sincer
că el știa că la admitere în gimnaziu se ține seama și de nota cu
care ai terminat școala primară.
După aceste fapte – în permanență – mai mulți săteni au semnat
o declarație (scrisă de Ilie Șoachete) împotriva învățătorului și
am trimis-o preotului Ioan Marina, care era pe atunci directorul
Seminarului și al internatului acestuia.
Nu știu ce s-a întâmplat, dar peste câteva săptămâni învățătorul
a fost luat în concentrare și în locul lui a venit de la Școala din
Stănești învățătorul Ion Chirea, cu un picior amputat în luptele
de la Țiganca, unde îi murise în brațe și Aurel Voinea.
Țin minte că în clasa a III-a sau a IV-a, când învățătorul era în
concentrare, ne-a predat lecțiile preotul Pavel Popescu, socrul
preotului Ion Marina și o fiica a sa, domnișoară, Lala.
Primul contact personal cu preotul Ioan Marina l-am avut ca
student, între 1951-1956, când mă duceam la slujba religioasă
de la Patriarhie, condusă de patriarh. Mi s-a părut ceva ceresc,
sfânt, dumnezeiesc. Un cor care parcă era de îngeri (acolo erau
toți marii cântăreți de la Operă și Operetă).
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Prin anul III de facultate, știu că m-aa acostat în biserică, pe mine
și pe prof. univ. Aurel Săvescu, un securist care ne
ne-a întrebat
„dacă la marxism se face și practică idealistă, bisericească. Și ar
fi cazul să nu mai venim la biserică”. Cunoscându
Cunoscându-l bine pe
patriarh, i-am
am lăsat o scrisoare cu cele întâmplate cu securistul.
Știu că după aceea nu m-aa mai acostat nimeni cinci ani de zile,
și nici pe academicianul Săvescu și pe soția sa. Bănuiesc că
toate acestea veneau de la intervenția
ția patriarhului.
După terminarea facultății,
ții, am fost repartizat în producție la
GAS Ivești și apoi director la Stațiunea
țiunea Odobești.
Într-o vară, l-am
am întâlnit pe socrul patriarhului, supărat,
îmbătrânit și îmbrăcat cu haine ponosite, când se ducea
duminică la slujba de la 6 la 10 la Biserica din Suie
Suiești ridicată
de patriarh în amintirea părinților
ților și consătenilor să
săi și la
Cermegești, de la 11 la 13. După ce l-am
am ajutat pe preotul
Popescu să urce un cot de deal, l-am
am întrebat dacă patriarhul
Justinian, care este atât de omenos și mare om, ll-a ajutat să
scape de închisoare. Mi-aa spus foarte sincer, că a încercat (dar,
se vede că prea multe nu a reușit),
șit), că el nu a fost închis politic,
ci pentru că nu putea plăti cotele obligatorii în produse agricole
la stat, fiind declarat chiabur.
M-aa mirat faptul că nici la vârsta de 75 de ani nu se odihnea
acasă ci venea să îl slujească pe Domnul. Știu că ii-am spus
„Cinste, părinte, pentru tăria trupească și mărinimia sufletească
ce vă conduc și stăpânesc!”
Știu că atunci când era director al Seminarului și slujea la
Episcopia Râmnicu Vâlcea venea foarte des în sat, unde făcea o
slujbă cu o voce care rar își poate găsi asemuire.
După ajungerea sa ca patriarh al României, ne
ne-a spus că va
ridica o biserică în satul Suiești,
ști, pe o mică colină, exact în
centrul satului. Și s-a ținut de cuvânt. În 1948 a comandat și
achiziționat o biserică din bârne din lemn, gen „Maramureș”,
„Maramure și
cu ajutorul prim-ministru
ministru Petru Groza, un bun prieten și mare
credincios și al ministrului Apărării Naționale, Emil Bodnăraș,
care a transportat-o și ridicat-o pe podișul
șul colinei. La sfințirea
bisericii au participat toți
ți mitropoliții și alți demnitari din țară.
La încheierea acestei sfințiri,
țiri, a luat cuvântul și a elogiat ajutorul
primit din partea sătenilor, adresându-li-se
se pe nume, ca și când
ar fi fost cu patruzeci de ani în urmă. La sfințire
țire au participat
peste o mie de persoane din toate colțurile
țurile județului, iar
patriarhul a ținut un cald și sufletesc discurs adresându
adresându-se
consătenilor săi, unora chiar pe nume.
Iată câteva citate din cuvântul său:
„Inteligența
ța noastră majoră se găsește la sat, dacă știm să o
descoperim, să o aprindem, își
și croiește un vad stabil. Dacă nu
știm asta – copiii-minune, mici și uimitori, se sting de la sine și
cu ei pierdem filonul de aur și diamante al satului și neamului.
Azi, acești
ști «mineri» căutători de asemenea comori sunt
învățătorii, profesorii, preoții
ții și medicii, dar, mai ales
părinții…”
Marele învățător
țător al neamului, Spiru Haret, spunea: „Pe cine
vrea, în puțin timp, dintr-oo minte luminoasă, se fac mari și
puternice flăcări, oameni de elită care ridică ștacheta
meleagurilor sătești”. Tot el spunea: „Cultura și învățătura, pe
lângă credință,
ță, sunt pârghii ce saltă un neam, iar pentru poporul
român, a sosit timpul luminării și al dezmorțirii necesare. Ce ss-a
produs până acum sunt simple scântei sau crâmpeie și dâre de
lumină ce rămân ca monumente. Din pârâia
pârâiașe mici, bine
găzduite, se fac apele mari și fluviile…”
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Pe 15 august 1949, când s-a sfințit
țit biserica din Suiești, se afla în
mulțime
țime și scriitorul cernean, Alexandru Cerna Rădulescu,
prieten bun cu patriarhul, căruia i s--a „ordonat” să scrie un
roman cu viața
ța satului nostru vâlcean, din Suiești, tip „romanul
Voica” de Henriette Yvone Stahl, sau „Viața
„Via la țară” de Duiliu
Zamfirescu. Ar fii ceva deosebit, unic, cum altcineva nu a mai
zugrăvit frumusețea
țea acestui sat așezat pe râul Cerna,
Cerna locuri pline
de roade, poame și vii, ce fac vestiți locuitorii acestui sat.
În timpul Revoluție și după, o așa-zisă
zisă ziaristă, din apropiere
sau de prin părțile
țile locului, a scris în două ziare efemere două
articole din care reieșea
șea că „patriarhul roșu” s-ar
s trage dintr-un
neam de haiducie și hoți de cai de pa Valea Cernei, care își
aveau „tabăra” în nesfârșita
șita pădure, țesută natural în
mărăcinișuri
șuri și rugărie, unde cu greu pătrunde cineva.
„Investigatoarea” făcea aluzie că bunicul patriarhului ar fi
aderat la această ceată de haiduci și hoți de cai, numit Marin
Ilie Peleașă-Marina. Deși acesta s-aa retras de la început din
această ceată, porecla i-aa rămas, iar răzbunarea „haiducilor” a
continuat aproape o generație
ție întreagă.
Îmi mai amintesc că în aproape în fiecare iarnă pătecile cu
nutrețuri
țuri ridicate în copaci bătrâni, erau incendiate în
permanență
ță de aceiași răzbunători „panduri”.

Ion Bârlădeanu de la Zăpodeni-Vaslui
Zăpodeni
la
Paris în casă la Angelina Jolie, la sfat
despre arta colajului
- Notabilitățile județului
jude
îl știu? Comentarii la propria carte, „Vaslui itinerarii”, de
Ion N. Oprea, vol. II, Editura Pim, Iaşi, 2010, 409p.
Jurnalist Ion N. OPREA - Iaşi
Scriind despre Vaslui în cele cinci volume dedicate
fostei Capitale a Ţării de jos şi împrejurimilor, circa 2000
pagini, despre tradiţionalismul românesc şi local, în Itinerariile
mele, referindu-mă
mă la comuna rurală Zăpodeni, plasa Mijlocul,
a fostului judeţ Vaslui, m-am
am oprit şi am vorbit şi despre
personalităţilee locului pentru că oamenii fac frumoase,
meleagurile.
Printre eroii cărţii mele, nu ştiu dacă măcar vasluienii şişi
au găsit timp să-ii urmărească, am amintit şi despre Pavel C.
Pavel (1915-1989)
1989) care avusese iniţiativa scrierii monografiei
comunei Zăpodeni, despre “moş Nică a Mocanului”, oficial Ion
Gh. Strat (1903-1998),
1998), „ca cel mai de seamă om al localităţii”,
cum îi zice Lucian Valeriu Lefter în cartea sa „Zăpodeni –
oameni şi locuri”, parte a monografiei locurilor, apărută la
Institutul Român de Genealogie
ie şi Heraldică „Sever Zotta”, Iaşi,
2004, despre Constantin I. Antip, fost redactor şef al
săptămânalului vasluian „Vremea nouă” (1946), al periodicului
„Apărarea patriei” (1951-1960)
1960) şi al revistei „Presa noastră”
(1957-1965),
1965), la care am colaborat şi eu ca militar, despre Ioana
Zizi Lambrino – prima româncă membră a familiei regale a
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României, soţie a fostului rege Carol al II-lea, despre Ion
Bârlădeanu, cunoscut în lumea artiştilor contemporani ai lumii
cu numele prinţul colajului ş. a.
„Ion Bârlădeanu în vârstă de 62 de ani, scrie cineva pe
internet fără aș da numele dar afirmă că sunt vecini, este,
probabil, singurul reprezentant autentic al pop-art-ului (în timp
ce acest curent artistic de origine britanico-americană făcea
ravagii prin expozițiile anilor 50-60, în România se sărbătoreau
primii ani de împliniri mărețe) mioritici. În același timp, Ion
Bârlădeanu nu are casă. Doarme pe o saltea murdară la capătul
unei ghene de lângă un bloc de pe Calea Moșilor. În „locuința”
sa, Ion adună tot ce consideră a fi valoros din cele aruncate de
vecini și astfel ajunge să citească reviste, ziare și cărți, obiecte
de care ceilalți par să se despartă fără regrete.
Ion Bârlădeanu – „Făt-Frumos cel urât”, îl prezintă o
fotografie.
A locuit pe străzi, înconjurat de gunoaie, iar acum la
vârsta de 63 de ani, Ion Bârlădeanu a ajuns să ia masa cu
Angelina Jolie și să-și expună colajele în galeriile pariziene. A
ajuns celebru la 62 de ani pentru că făcea colaje din reviste
adunate din gunoaie. În 2010 a fost protagonistul unui film.
După aceea a dispărut”.
- Păi, nebunia asta a tăiatului de fotografii din ziare a
început pe la 9 ani. Eram acasă, la Zăpodeni, o comună destul
de săracă şi azi. Pe atunci, nu avea nici lumină electrică. Mai
întâi, desenam oamenii pe care îi vedeam în ziare, îi copiam cu
un fel de indigo. Când tata a auzit că am ceva înclinaţii, că el
mi-a fost mai întâi profesor, mi-a zis: „Fă şi tu, băiete,
caricaturi”. „Ce sunt acelea caricaturi?”. „Uite-aşa, nişte desene
strâmbe şi vesele, la care pui versuri” – mi-a explicat. Dacă ar fi
ştiut tata ce colaje anticomuniste am făcut eu mai târziu, el, care
fusese preşedinte de CAP şi omul regimului!… Câţiva ani mai
târziu, m-am dus să lucrez la Galaţi, la Combinatul Siderurgic.
Şi, într-o zi, am venit acasă îmbrăcat frumos, cu un sacou verde
şi cămaşă de nailon. Ehei, pe vremea aia, cine avea cămaşă de
nailon era cineva! Şi , ajuns acasă, m-am apucat şi l-am pictat
pe Ştefan cel Mare. L-am făcut în pătrăţele, iar sabia am tăiat-o
şi i-am lipit-o din staniolul de la ţigări. A fost prima expoziţie
făcută vreodată în Galaţi, cu Ştefan cel Mare. Toate ziarele au
scris şi au publicat fotografii…
… „O montură uneori terifiantă, alteori şugubeaţă, dar
la tot pasul revoluţionară artistic. Om de la marginea societăţii,
nea Ion Bârlădeanu nu e conştient de ce face cu mâinile lui, ce
minunăţii extraordinare inventează cu mintea lui de om cu şapte
clase primare”, neşcolit pe la academiile cele mari, dar căruia
toţi plasticienii prezenţi la vernisaje, artişti mari ai ţării îi spun
„Maestre”, retrăgându-se şi lipindu-se de perete, subţiindu-se,
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acordându-i preţuire, ca şi ziariştii care scriu despre el, artistul
la cei aproape 70 de ani ai săi…
În ce mă priveşte, despre el scriam în „Vaslui Itinerarii.
Locuri – oameni - fapte (De la legende şi publicistică la istoria
locurilor)”,
vol. II, pp. 177-180, 2010: „…ION
BÂRLĂDEANU, din Zăpodeni, Vaslui „Nea Ion, artist vizual
cu drept de semnătură la Londra şi Paris” ne este prezentat de
Iulia Blaga, în „Suplimentul de cultură”, Iaşi, în paginile 8-9,
din 16-22 ianuarie 2010, omul care declară public care i-a fost
mediul de viaţă care l-a „promovat” în cultură şi artă: „Înainte
de 1989 lucram mai subtil. De exemplu, am avut lucrări care
băteau la ochi, dar pe care le arătam doar la oameni deştepţi, nu
la proşti. Când am lansat la Casa Republicii şi în Palat, la
Cotroceni, acolo erau ipsosarii şi pietrarii. Erau băieţi de ai mei,
nu erau ciobani.”
„Un fost gunoier român a expus la Londra alături de
Duchamp şi Warhol. Se pregăteşte pentru Paris.”, ni-l prezenta
pe scurt „Suplimentul”. Şi mai complet, chiar în prima pagină,
cu fotografia: „Ion Bârlădeanu are la activ peste 800 de colaje,
majoritatea realizate înainte de 1989, artă subversivă, pentru că
aproape toate îl luau în balon pe „tovarăşul dictator” Ceauşescu
şi pe „mătuşa Ileana”. După tot felul de joburi, unele la
marginea societăţii (zidar, gropar, hamal, „scriitor” de cruci,
gunoier), inclusiv un scurt sejur la închisoare, pârât că lucra ca
gropar „la negru”, a locuit câţiva ani la ghena unui bloc din
Bucureşti, înainte de a fi descoperit de artistul Ovidiu Feneş.
Lansat în 2008 şi manageriat de Dan Popescu, proprietarul
galeriei H- Art, care l-a ajutat să se mute într-o garsonieră, a
expus la Londra şi Basel şi se pregăteşte pentru Paris.”
„...Colajele lui Bârlădeanu au tentă politică ironică,
atitudinea sa acidă fiind îndreptată evident asupra regimului
comunist, din cauza căruia a făcut chiar și câțiva ani de
închisoare. Îți explică și-ți povestește tot felul de detalii și apoi
se oferă să te învețe și pe tine, dar râde șmecherește, știe că n-o
să-ți iasă”.
Despre el, jurnalistul Mircea Toma a publicat în
săptămânalul Kamikaze un articol despre relația slavistului Dan
Popescu cu artistul Ion Bârlădeanu cu titlul:”Fiul unui fost
ministru jupoaie un fost boschetar: povestea fantastică a lui Ion
Bârlădeanu”.
„Povestea este fantastică, îi răspundea, în replică, Dan
Popescu la 9 august 2010, dar în nici un caz pentru motivele pe
care le invocă Mircea Toma. Nea Ion s-a născut cu o vocație, nu
cu un handicap, cum ne lasă să credem Mircea Toma. Un
galerist nu poate fi obligat să fie un fel de unchi darnic care să-i
asigure artistuluiun loc unde să stea și să-i dea și o redevență
lunară. Nea Ion are, totuși, parte de un tratament aparte, i-am
refăcut identitatea, i-am făcut intrarea în spațiul locuinței mele,
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i-am dat mâncare, haine și bani lunar, pentru că mi s-a părut că
așa este omenește. A avut acces cu cheie la locuința de trei
camere, atașată atelierului”, îi rezum eu susținerile.
Dan Popescu dă amănunte și cu privire la cum s-a
realizat filmul „Lumea văzută de Ion B”, cum s-au născut
primele secvențe, cum s-a realizat întîlnirea domnului Nanau cu
Ion, cum a fost sponsorizat filmul, întîlnirea dintre Ion și
Angelina Jolie, intermediată tot de regizorul Nanau la care a
fost prezent și el.
„Lumea văzută de Ion B.”, un documentar regizat de
Alexander Nanau a câștigat aseară la New York premiul Emmy
International la Categoria „Arts Programming”, aflat la cea de-a
38-a ediție, scrie documentarul și continuă: „Artistul Homeless
Ion Bârlădeanu, în vârstă de 64 de ani, care a devenit celebru
după ce colajele lui – lucrări realizate cu foarfeca, lipici,
inspirație și umor – au ajuns în importante galerii de artă din
Elveția, Marea Britanie, Danemarca și Franța, este la curent cu
tot ceea ce intresează showbizul autohton”.
Lui Ion Bârlădeanu îi place să-ți arate colajele, dacă nu
ești prea prost și ai simțul umorului, se prinde ușor dacă îți
strălucesc ochiiîn cap sau dacă ești cam obosit din naștere.
„Brăzdat de ample accente boeme, cu tente de pop-art
desprinse din însăși cea mai crudă realitate politică, colajele lui
Ion Bârlădeanu te poartă într-un timp atemporal mai tare ca
orice halucinogen. Se duce cu colajele la locatarii din blocul cu
ghena (cărora obișnuia să le facă diferite servicii) pentru a le
arăta că este și el ceva: mândria, condiția umană restabilită.
Trebuie să ai ochi și memorie (păstrează decupate mii
de siluiete deja decupate și când începe să lucreze știe să caute
la fix în sacul de 6 kile cu popi și cruci, în cel de 4 kile cu
modernități, ce-i dictează compoziția din cap. Apoi te liniștește,
dacă te vede prea pătruns de intimitatea Maestrului Colajelor:
eu nu prea mă dau artist, așa ca unii. Dar, dacă vine lumea cu
flori și mă întreabă, ce să zic, că-s boschetar? Sunt regizor de
colaje (Nea Ion Bârlădeanu).
El are şi sentimentul acesta profund Warholian de a
colecţiona. Colecţionează şi pietre de brichetă. Stilistica pop e
prezentă pentru că sunt vehiculate anumite brenduri de dinainte
de 1989, deci e un fel de proto-pop – ni-l prezintă succint Dan
Popescu.
Din colajele lui Ion
Mai aflăm că despre Ion Bârlădeanu, Alexander Nanu şi
HBO România au realizat documentarul „Lumea văzută de Ion
B .” lansat în decembrie 2009 la Institutul Francez din Bucureşti
şi primit cu aplauze care l-au făcut pe „nea Ion” să se simtă „ca
un împărat japonez.”
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„Artistului Ion Bârlădeanu își reamintește și-i place săși prezinte prima expoziție personală în Franța – „Real-politik”
– din 25 februarie, la galeria „Anne de Villepoix” din Paris, s-a
întâlnit ieri cu actrița Angelina Jolie care s-a arătat foarte
interesată de lucrările acestuia”.
- Mie nu-mi pare rău că n-am o familie – se mărturiseşte
el reporterei. Şi se consolează, argumentând „că nici domnul
Dinică n-a avut copii. S-a căsătorit la 60 de ani şi a crescut-o pe
nepoata soţiei ca pe propriul copil.”
Despre întoarcerea sa la Zăpodeni?
- Am avut un coleg, Costel, care mi-a spus că se mută la
ţară. O ajuns prostu' din instalator bun, grăjdar, de râdeau toate
neamurile de el. Cam cum m-aş întoarce eu la Zăpodeni şi l-aş
uita pe domnul Popescu aici, şi aş uita şi de expoziţie, ca să mă
apuc de fierărie sau de dulgherie. I-am citit lui nea Dan un
roman de dragoste, „Dragoste amară” – îi spune. E compus de
mine, în stil de jargon ţărănesc. M-am forţat totdeauna să
vorbesc ca la cărţi, dar nu se poate!
Artist şi al cuvântului, el însă excelează în facerea
colajelor. „Fratele nostru, porcul” este tema multora din ele. O
iconografie în cifru. Dacă şi-ar expune toţi porcii ar ocupa o…
expoziţie! Majoritatea cu Ceauşescu şi familia – în diferite
ipostaze. Dar şi multe colaje cu porci, descifrându-i pe Adrian
Păunescu., altul cu aureolă bisericească, în altul a strecurat-o şi
pe Nadia Comănici pe soclu, la Moscova, una cu George Becali
şi porcul dus pe motocicletă. Până şi un bombardament cu porci
în Irak e tot colajul lui „nea Ion.”
El nu le numeşte colaje, ci filme. Un fel de împrumut de
la Le Facteur Cheval, precursor al suprarealiştilor, un fost
poştaş (1836-1924) care şi-a construit în 30 de ani şi după
propriul său plan, un Palat Ideal, adunând pentru el petricele …
- Eu în douăzeci de ani am adunat 60 kilograme de
nasturi, pe care îi am şi acum – se grozăveşte artistul.
A colecţionat şi nasturi pentru că întotdeauna s-a vrut a
fi un om liber. Liber şi de profesie.
- Domnule, mie mi-a plăcut să fiu liber ca pasărea
cerului. Dar pe urmă am fost închis în colivie, în „ţinutul uitat
de timp.” M-a turnat un gropar când lucram la cimitirul „Sf.
Vineri”. Trebuia să-i vopsesc un gard pe o sută de lei, când
lucrarea făcea o mie de lei. Am lucrat vreo şase ani la biserici şi
cimitire, când trebuia să munceşti pentru Ceauşescu… Am fost
liber ca pasărea cerului. Nici României nu-i spuneam R.S.R, ci
simplu – România…
- Când aţi stat în închisoare, începuserăţi să faceţi
colaje? – îl întreabă reportera.
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- Aveam vreo 40 de bucăţi la gazda unde am stat.
Înăuntru nu am putut face colaje. Acolo, la penitenciarul din
Iaşi, am omorât păduchi şi am făcut foame, nu colaje. Acum numi mai pare rău că am fost la închisoare. Mi-a părut rău că am
făcut-o degeaba. Reparam lădiţe. Probabil pentru legume şi
fructe. Era un frig la Iaşi, la “locul de muncă”, ca în Siberia. Şi
azi am oroare să văd lădiţe de lemn…
- Cum faceţi colajele? – vine altă întrebare. Cum vă
găsiţi subiectele?
- Întâmplător. Lucrez mereu. Când am nevoie de unele,
am punga cu mine. Punga cu preşedinţii, de exemplu, inclusiv
Băsescu. Punga cu dictatori. Bag mâna, îl scot pe Fidel Castro!
Cu mătuşa Ileana am nişte colaje fantastice. Numai eu le ştiu
locul. Ştiu că aici am preşedinţii, aici legumele, dincoace
salamurile. Am unul pe care am pus mesajul: „Eu nu vin la
muncă, eu vin la putere.” O am şi pe Ceuşeasca cu şarpe la gât.
Altu-i Viorel Lis, celălalt Dan Bitman (nu ajunsese consilier
încă la finanţe, despre care habar n-are cu ce se mănâncă
S.R.L.-ul (n.n). Nu lipsesc în diferite ipostaze: Bahmunţeanca,
Florin Piersic – o doamnă care stă picior peste picior şi ne
zâmbeşte precum i-e obiceiul, pe Gheorghe Dinică, pe
Columbeanca… îl am pe Iliescu într-o sticlă, pe ambalajul
căreia scrie: „Deliciosul verde de Paris, acum într-un nou
ambalaj” ; aici e Gigi Becali care dă unui popă o basculantă de
bani ca să facă o biserică, să i se ierte păcatele. Aici a fost Elena
Udrea dar i-am pus capul Ceauşeascăi. Acolo e Sadam cu
Ţiriac, la o afacere şi o bere, cu un mesaj:”Sadam mână cu
mână!”; acolo este Pamela Anderson cu golanul de Iliescu, sub
care scrie: „Măi, animalule!” Acesta e actorul care s-a sinucis.
Sărind de la etajul opt – Dumitru Furdui. L-am văzut în tinereţe,
la Casa Armatei. Era beat şi se lua de femei pe stradă. Era
gagicar, dar a jucat frumos în filme. Dincoace – Adela
Mărculescu care mi-a dat de pomană, când stăteam pe Moşilor.
Mi-a dat o jumătate de palincă, vara. Pe vremea aia eram
boschetar… Aici e Adrian Năstase cu ouăle…
- Aţi văzut vreun film de-al lui Corneliu Porumboiu,
vasluianul?
- A fost sau n-a fost? Mi-a plăcut şi 432, a lui domnu'
Mungiu.
Aici e Mircea Albulescu. Îl ştiu din tinereţe. Odată m-a
ajutat. Într-o iarnă mergeam cu căruţul pe stradă, în care
adunasem fiare vechi, acestea mi-au căzut şi el a coborât din
maşină şi m-a ajutat. Om popular!
Şi dincoace e tot Păunescu. Adrian Păunescu în tinereţe,
fără barbă. Aproape că puteam să-l imit, când vorbea la
televizor pe vremea lui Ceauşescu. Dar era plictisitor:
„Tricolorul, pacea, poporul, Ceauşescu…”
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Acela e Dan Nuţu, bătrân ca şi mine, ici Gheoghe Visu,
Sergiu Nicolaescu, Ilarion Ciobanu…
Am avut de-a face cu artiştii din tinereţe, îşi mângâie
amintirile Ion Bârlădeanu din Zăpodeni”...
Până ca arta lui să fie descoperită și apoi arătată lumii,
el își arăta, după cum s-a spus, lucrările „doar câtorva oameni
deștepți”.
Deci „Ion Bârlădeanu nu este un artist în sensul clasic
al cuvântului: nu are studii de specialitate iar lucrările pe care
le crează de mai bine de 30 de ani cu o funcție mai degrabă
autoterapeutică (de afirmare ingenuă a propriilor dorințe și
obsesii dar și a unei libertăți interioare) decât una pur estetică de
adresare un potențial spectator.
Suntem vecini și îl întălnesc des, spune reportera. Mi-a
fost drag de el. Îmi place cum își povestește lucrările. Îmi plac
filmele cu cowboy regizate de el în colajele lui, sunt colorate,
masculine și foarte fin executate.
Și ca să închei cu o imagine proaspătă și cu încă un
argument în favoarea carismei aparte a lui Ion Bârlădeanu, ia
uitați ce firesc se întreține el cu tinerele sale abmiratoare.
Un om de artă i-a văzut colajele pe care le făcea din
pasiune și i-a oferit ocazia de a le expune. În 2009, Bârlădeanu
– de la Zăpodeni-Vaslui - era deja cunoscut printre ariștii
români, expuse în galeriile celebre din Londra și din Paris,
devenise un personaj de film, are un site propriu și cont pe
Facooeble”.,
Ieri gropar, Azi artist la Londra – Operele lui Ion
Bârlădeanu sunt expuse în Galeriile din Londra și Paris, spun
niște afișe, la Zăpodeni, Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, când?,
întreabă Ion N. Oprea.
Ion Bârlădeanu, cu Dan Popescu sau fără, a avut şi are
mari succese, notate şi de mine, ca să fie ştiute. Prima lui
victorie a fost cea din 2009, la Târgul Internaţional de la Basel.
La fel în Polonia, în Cehia, la Bratislava în Slovacia sau în
Slovenia. La Londra, tot în 2009, lucrările i-au fost expuse
alături de cele ale lui Marcel Duchamp. Dar adevărata
frumuseţe a succesului său artistic a fost expoziţia de la Paris
din 2010. Aici, la Paris, şi atunci, vasluianul meu, născut la
Zăpodeni – oare s-a gândit cineva să-i organizeze o itinerantă
locală, comunală, municipală sau judeţeană ori să-l fi declarat
„Cetăţean de onoare”!? - a fost primit de una dintre marile dive
ale planetei, Angelina Jolie.
- Era în februarie 2010. tocmai mi se deschisese o
expoziţie mare la Paris, nu departe de Centrul Pompidou.
Angelina Jolie aflase despre colajele mele. văzuse şi un catalog

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Literatură
cu lucrările mele. I-a plăcut şi a vrut să-ll cunoască pe autor.
Doar că eu n-am ştiut
tiut că am să mă văd cu marea artistă. Cineva
din staff-ul ei m-aa călăuzit şi însoţit să cunosc diva americană.
Locuia într-un
un hotel uriaş, la etajul trei, unde cineva ne
ne-a
deschis, după care am ajuns în camera ei. Ne aştepta. Ne
Ne-a
primit îmbrăcată într-o rochie de interior, somptuoasă,
despicată tare pe părţi. Când ne-aa primit, stătea tolănită cu graţie
pe un fotoliu. Era împodobită cu tatuaje. Sfios, m-am
m
apropiat şi
i-am
am sărutat mâinile. Pe urmă, cam stingher şi confuz, m
m-am
aşezat într-un colţ. Actriţa se uita atentă la mine. M
M-am simţit
încurajat… Are nişte buze frumoase, n-oo taie nimeni. Şi, nici la
zâmbet, care te face să te topeşti. Am discutat despre artă,
despre pictori, sculptori şi regizori. M-aa întrebat, care dintre ei
îmi plac. „Dintre regizori, Pasolini”, i-am
am spus, şi am adăugat:
„Şi să ştiţi, şi eu sunt un regizor mare. Doar că lucrez cu
personaje de hârtie!”
Când i-am
am vorbit de Rafael şi de Leonardo da Vinci, am
simţit că am dărâmat-o.
o. nu se aştepta la aşa ceva, de la mine. Ca
s-o readuc la discuţie, i-am
am mai spus că e atât de frumoasă, încât
e mare păcat că Michelangelo nu a sculptat-o,
o, ar fi meritat! MiMi
a răspuns, „nu-ii nimic, mai bine mă prinzi tu, într
într-un colaj, Mr.
Bârlădeanu!”
Cât a stat pe o canapea lângă mine, i-am
am m
mai arătat nişte
colaje, iar ea a desfăcut o sticlă cu vin… „Sante,
mademoiselle!”, i-am
am urat, dar pentru că am simţit că nu ştie
limba franceză, am repetat: „Cheers!”, iar ea mi-aa zâmbit…
La plecare, am sărutat-oo pe obraz. Ea mi
mi-a zâmbit
frumos, iar buzele ei… Sclipeau. Ochii îi săgetau!1…

Ion N. Oprea – o nouă operă: „Revistele?
Luminoase, instructive și educative”, apărută la
Editura PIM din Iași

și „înfruptat” mai tot cărturarii Moldovei și României, descriind
valorile neamului românesc, istoric și scriitoricesc.
Nu uită niciodată să amintească, pe lângă revuistica din toată
țara și noile forme de cultură zonală, cum ar fi marile reviste
„Lohanul” de la Huși,
și, și „Meridianul cultural românesc” a prof.
dr. Dumitru V. Marin, directorul Radio
Radio-televiziunii Vaslui și a
ziarului „Meridianul”, înființate
țate acum mai bine 25 de ani. Toate
exprimă valoarea oamenilor de pe meleagurile Moldovei, și nu
numai.
Printre acestea, intră și revista „Elanul” din Giurcani-Gugești,
Giurcani
înființată
țată și întreținută de prof. Vasile Rotaru, un mare meșter al
cuvântului și artei decorative cu peste 100 de piese donate
Muzeului „Ștefan
Ștefan cel Mare” din Vaslui și Muzeului „Vasile
Pârvan”
n” din Bârlad. De asemenea, mai scriu despre oamenii și
plaiurile noastre Constantin Clisu în revista „Cuvântul
adevărului” din Canada, în revista „Prietenia” din Israel etc.
Noul volum merită, înainte de a fi descris, o prezentare a
neastâmpăratului jurnalist
list Ion N. Oprea, hu
hușean devenit ieșean
și prin catalogul celor 131 de membri ai „Cenaclul literar «La
distanță»”, coordonat de domnia sa.
Merită câteva cuvinte de laudă pentru truditorul acestei cărți
căr și
altora, deși
și pare destul de cunoscut în lumea scr
scriitorilor. Se
potrivește
ște foarte bine zicala academicianului Claude Bernard,
că „este un misionar și nu un servitor în a educa, a forma
caractere, oameni buni”.
Și savantul continuă: „În viață nu poți fi deștept toate cele șapte
zile ale săptămânii: esențialul
lul este să nu fim proști
pro în fiecare zi”
sau, „Dumnezeu ne-aa dat libertatea de a munci pentru a ne
bucura de viață,
ță, chiar dacă pentru a fi o zi rege, trebuie să fii
(șase
șase din șapte) sclav”. Sau, „Sunt mulțumit în măsura în care și
cei de lângă mine sunt mulțumiți”.
țumiți”. Toate aceste expresii îi
oglindesc și luminează viața jurnalistului și scriitorului Ion. N.
Oprea.

Prof. ing. dr. Avram D. TUDOSIE - Huşi
A 52-aa carte, de 395 de pagini,, care continuă seria operei
jurnalistului și scriitorului Ion N. Oprea, se adaugă altor cărți de
renume scrise de Ion. N. Oprea și circa 30 în colaborare, pe
lângă sute de articole și de referințe critice de mare valoare.
Ion N. Oprea este cunoscut marelui public prin aceste realizări
realizăr
și înfăptuiri de onoare privind literatura română și cea din toată
Moldova, de la Siret – Bucovina și până la Milcov – Vrancea.
În ele, autorul descoperă noi oameni și fapte și noi dimensiuni
ale meleagurilor lui Ștefan Cantemir. Din opera sa ss-a inspirat

1Publicat în revista Luceafărul Botoşani din 23 aprilie 2014.

p. 116

A publicat numeroase cărți,
ți, articole și editoriale, grele ca
metaforă și vorbă de spirit, pentru ca oamenii să trăiască mai
bine și în înțelegere. Este și rămâne un pilon cultural ce susține
puntea între trecut, prezent și viitor, legendă și enciclopedie –
un Univers în Univers. Pentru toate acestea este respectat și
trebuie să îl apreciem ca o adevărată rară valoare.
Contemporani, nu-i tulburați viitorul,
torul, etatea și nici Eternitatea.
Este adevărat că ce iese din peni
penița sau gura sa, este
inconfundabil, și aceasta nu numai din punct de vedere al
calității,
ții, ci și din ce al patinei și culorii proprii. Este un om la
care Dumnezeu nu a făcut economie când a turnat darurile sale,
puterea de muncă, inspirație,
ție, generozitate, iubire de oameni,
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caracter ales, de o rară delicatețe, frumusețe, armonie a trupului
și spiritului.
Tot ce scrie este cu pasiune, talent și dragoste. Dar, „Dragostea
– scrie Tudor Arghezi – face și copii frumoși, poeme frumoase
dar și poame mănoase și roade frumoase”.
Prin munca și realizările sale a intrat direct în patrimoniul
amintirilor speciale. Alături de el, m-am „înfipt” și eu în
vâltoarea evenimentelor din domeniul profesiei mele.
Onest, competent, tenace, ferm în opinii, mereu în ofensivă sau
inflamabil, și de neîndoielnică probitate morală. Cu toate aceste
realizări este și un coleg loial și de suflet, gata oricând să ofere
cheltuiala de sine pentru ceilalți, să creeze adevărate punți
sufletești între oameni și a redus (dacă nu a putut stinge)
divergențe, aplanând multe încordări și diferende și multe
invidii. Dacă în Uniunea Scriitorilor au intrat oameni care au
doar două broșuri scrise după ’89 sau două plachete de versuri,
Ion. N. Oprea cu maldărul său de cărți nemuritoare, ca și Vasile
Filip și alții, sunt neadmiși în această uniune. Fapt dureros și
incriminabil pentru cei ce conduc această uniune culturală.
***
Cartea „Revistele? Luminoase, instructive și educative”
cuprinde câteva zeci de titluri și subiecte cu înfăptuiri și valori
ce întregesc titlul, dar conține și multe nume cu renume care
continuă să supraviețuiască prin elevii și elevii elevilor săi. Tot
aici, se cuvine precizat că jurnalistul nostru este un magistru și
profesor cu misiunea de a forma oameni și caractere. În lucrare
este subliniată și prețuită slava celor 40-50 de cărți ale sale și
peste 140 de cărți în colaborare, fapt găsit greu la altcineva. Ele
– cărțile sale – dispar cum apar, sunt căutate, citite și mai ales,
citate.
Opera sa actuală începe cu un capitol deosebit de plăcut,
„Anchetă printre cititori”, urmează „Rostul cuvintelor” de
Vasile Filip, fostul director de succes al TVR Iași. Profesorul și
istoricul Gheorghe Clapa din Bârlad scrie documentar intitulat
„Contribuția revistelor medicale în formarea prestigiului literar,
închinat activității scriitorului și medicului prof. univ. dr. Ion
Hurjui ca medic și scriitor”.
Printre alte titluri și capitole merită menționate textul Cr.
Rusiecki, „De la revistă la opera literară nu este chiar ușor!”,
sau „Fără educație și cultură se îndoaie veacul!”, ori „Revista
culturală formează omenia”, de Petruș Andrieș. Dr. Teona
Scopos din Iași elogiază și ea multe reviste culturale moldovene
sau românești dar și revista „Lohanul” din Huși, scriind: „În
orașul Huși apare o revistă de o mare complexitate culturală și
științifică, avându-l ca fondator pe domnul prof. dr. Vicu
Merlan. Mă refer la revista «Lohanul». Sunt convinsă că puțini
au auzit sau citit despre ea sau din ea. Cei care o cunosc sunt
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niște privilegiați. La Huși nu sunt universități, dar universitarii
acestei țări ar avea ce învăța din paginile „Lohanului”. Este o
revistă profund românească, cu proză și poezie, cu articole de
geografie, istorie, matematică, diferite descoperiri științifice și
multe altele. Tot respectul pentru cine trudește la apariția sa.”
Tot județul Vaslui se mai poate mândri cu o revistă de gând și
suflet, „Elanul”, revistă de cultură a Asociației Culturale
”Academia rurală «Elanul» din Giurcani, comuna Gugești, al
cărui fondator și promotor este profesorul și istoricul Vasile
Rotaru.
Geta Modiga, din Bârlad, scrie articolul „Revista culturală, o
necesitate”; Jane Margareta Tudor Șerban din Constanța
adâncește sentimentul culturii precizând că revista culturală și
presa culturală formează oameni, adăugând un citat celebru:
„Trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”
(Ghandi). Sau, „Dacă vrei să ai o viață fericită, leag-o de un
scop, nu de oameni sau de lucruri” (Albert Einstein). Urmează
Mircea Popescu din Iași cu „Cultura, oxigen al sufletului”.
Articolul „Procesul de formare al omului – la bibliotecă se
întâmplă” face trimitere la cele scrise de Rivelina Vali Ghiurțu
din Huși în „Lohanul – magazin cultural”.
„Cuibul familial – instituție în trei sau în mai mulți”, de Dan
Coman în romanul „Căsnicie”, în care tensiunile și capacitatea
de transformare dintre limite și posibilități, pot fi definite
funcție de cititor.
Prof. univ. Ioan Dănilă din Bacă publică articolul „Jurnalismul
cultural, un concept de cultură”, iar Ionuț Vulpescu, ministrul
Culturii, precizează într-un material că revistele culturale, ca și
jurnalismul în genere, nu doar formează oameni, ci pun temelie
construcției,
Scriitorul Ion Grămadă, directorul Muzeului din Câmpulung
subliniază valoarea revistei culturale prin câteva citate scrise de
Constantin Noica, Neagu Djuvara și Ion. N. Oprea.
Se înserează și o revistă a scriitorilor militari care sunt integrați
în miezul culturii românești. Mai departe, cuvântează acad.
Nicolae Dabija din Basarabia, în prima ediție a revistei
„România Mare culturală”, de la Argeș, în care adâncește
aspectul cultural al unui adevărat „pod” de reviste care ne fac
mai puternici cultural: „Revistele pot fi mai puternice decât
rachetele. Poeții pot fi mai puternici decât tancurile”. Tot el
încheie că „dacă vrem să le meargă bine țărilor noastre, există o
singură soluție – să le unim. Două țări, un singur Neam”.
Revista „Glasul Bucovinei” din Cernăuți, precizează că există
„o singură limbă, o singură simțire în România străbună – din
Cernăuți la Dunăre –, care este o așchie din poporul român”.
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Autorul Ion N. Oprea scrie în articolul „Cartea, prin cuvintele ei
formează oameni”: „Cu Măria Sa, Mihai Eminescu, popo
poporul
român s-a născut a doua oară”.

marea şi neasemuita şansă de a oferi atenţiei
tenţiei publicului o galerie
de femei celebre dintr-o
o multitudine de domenii, selectându-le
selectându
cu foarte mare atenţie.

În „Glasul nostru”, Băsești, Fălciu – figura jurnalistului Virgil
Caraivan, alături de Sadoveanu și G. Tutoveanu – primii
membri ai USR de la 1908;

Ideea de a intervieva aceste remarcabile femei a
încolţit în mintea autoarei în momentul în care a sesizat că
mass-media prezintă publicului false modele care nu reprezintă
nicidecum etalonul femeilor române, frumoase, dar şi deştepte,
foarte gospodine, dar şi foarte culte.

ță și cultură”, monografie scrisă de
„Rugionoasa, istorie, credință
Marian Malciu din Slatina, Olt, ș.m.a.d.

MARUCA PIVNICERU - Doamne, ce
doamnă !...

Prof. Luminiţa SĂNDULACHE - Huşi
S-aa mai desprins încă o petală din corola florii de nu
numă-uita,
uita, creionată simbolic pe coperţile Volumelor Doamne, ce
doamne !..., semnate de mult regretata Maruca Pivniceru.
Tragic însă, cât se poate de tragic, că ea va purta în zări numele
Maruca.

Cel dintâi gând al autoarei a fost, sunt absolut convinsă
de acest lucru, să le mulţumească acestor minunate femei pentru
că există şi pentru că, prin tot ceea ce fac, ele se dăruiesc ţării
lor, România.
Iată deci că "istoria are timp pentru eroi, dar şi pentru
pe
cei călcaţi în picioare" (Victoria
Victoria Draga Dimitriu, scriitoare a
Bucureştiului, p. 145) şi că, prin urmare, nimic nu este la
întâmplare.
Dar ..să-ii dăm, în numele Eternităţii, post
post-mortem,
cuvântul scriitoarei: "Mă numesc Maruca Pivniceru, născută
Andreescu. Totdeauna am considerat că a cinsti memoria
înaintaşilor este datoria fiecăruia dintre noi" ((din postumul,
Neştearsă şi minunată amintire a înaintaşilor
înaintaşilor).
Descendentă a celebrei familii Davila, întemeietorul
serviciului militar şi al organizării sănătăţii publice, bunicul său
fiind distins cu Ordinul "Steaua României cu Spadă", cu
""Medalia Apărătorilor Independenţei" şi cu multe alte medalii,
de la tatăl său, Col. ( r) dr. Gheorghe Andreescu ( 1884-1976
1884
),
chirurg şi diagnostician de excepţie, MarucaPivniceru a
moştenit dragostea pentru cultură şi artă, pentru că, mărturiseşte
ea: "În clipele de răgaz, mâinile tatălui meu obişnuite cu
bisturiul, au lunecat cu aceeaşi dexteritate pe clapele pianului,
interpretând cu predilecţie Nocturnele lui Chopin."

Maruca Pivniceru
Femeie mai mult decât remarcabilă, Maruca Pivniceru
şi-a deschis sufletul ei minunat fiecăreia dintre
re noi, dăruindu
dăruindu-l
apoi petală după petală celor dragi. Metaforic vorbind, în sens
blagian, aş face observaţia cât se poate de pertinentă că "risipei
s-a dedat florarul."
Cât se poate de exigentă cu sine, dar şi cu ceilalţi din
jur, Maruca Pivniceru rămâne un amestec elevat de talent,
modestie, eleganţă feminină şi modernism, femeia-minune
femeia
care
a avut nemărginitul dar de a şti să comunice în orice fel de
împrejure şi cu orice fel de "personaje". Aşa se face că a avut
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Primul Război Mondial îl găseşte pe chirurgul
Andreescu printre răniţi, operând după metoda Ollier fracturi de
război. Aplicarea acestei metode de tratament i-a
i prilejuit
primirea unui fel de catalog al bolnavilor operaţi de fracturi de
război, care i-aa fost adus la Vaslui ( unde suferise o fractură) de
către dr. Alexa, prin care i se ura însănătoşire grabnică din
partea celor cărora le conservase mâinile şi picioarele
pic
şi pe care
îi îngrijise apoi timp de o lună de zile până la consolidare, în loc
de a-ii vindeca în câteva zile prin amputaţii care ii-ar fi lăsat
mutilaţi. Acea foaie de hârtie scrisă cu creionul, de către ostaşi
cu puţină ştiinţă de carte, col. Gh. Andreescu a considerat
considerat-o
drept "cea mai valoroasă distincţie căpătată pe tot parcursul
carierei sale militare."
Crucea Reginei Maria a 2-a,, a primit
primit-o de la Armata
de Demobilizare, la întoarcerea în Bucureşti de la Tighina, unde
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organizase spitalul şi operase.
ase. De menţionat că toate decoraţiile
primite au fost decoraţii de război.
Pe data de 29 ianuarie 1976, în cuvântul său, cu ocazia
incinerării dr. Gh. Andreescu, prof. Georgescu, cercetător
ştiinţific al Laboratorului de Cercetare al Istori
Istoriei Medicinei, a
făcut un portret a ceea ce a însemnat col. Andreescu în medicina
românească, subliniind unele dintre calităţile sale: modestia,
seriozitatea şi competenţa, puritatea de suflet şi austeritatea,
intransigenţa, devotamentul lucid, sensibilitatea
ea la tot ceea ce
este suferinţă şi combativitate la tot ceea ce înseamnă nedreptate
şi în afara vederilor sale, înţelegând să se dăruiască profesiei
întru totul, până la limita ultimelor sale puteri.
Toate aceste mari calităţi, Maruca le
le-a moştenit cu
prisosinţă
sosinţă de la tatăl său, iar de la mama, care a avut preocupări
filologice, a moştenit o sensibilitate bolnăvicioasă şi un talent
artistic canalizat spre tot ceea ce este frumos, elevat şi distins.
Cu alura ei de aristocrată, cu accentul franţuzesc, pe
care uneori încercam să-ll persiflez, Maruca Pivniceru rămâne
una din marile Doamne ale culturii noastre, dar şi o admirabilă
păstrătoare a tradiţiei militare româneşti: "Cinste celor care îşi
dedică energia pentru ca oamenii deosebiţi pe care ii-a avut ţara
să rămână veşnic în sufletele noastre!"
Eu, Maruca, fac parte din rândul acestora şi, aşa după
cum ţi-am promis, nu te vom uita niciodată !

Adevărul despre cum a murit Mihail
Eminescu, ucis la comandă
Mircea PU
PUȘCAȘU

Treptat ies la iveală legături pe care anevoie le
le-am
fi descoperit din frânturile de informaţii oficiale, ori
oficioase ale vremii.
lasul său, unic în concertul politicianismului
vremii, trebuia să fie stins. Supăra mult adevărul
său, al căutătorului de Absolut! Căci pentru el, nu
exista adevărul de conjunctură al partidelor, ci doar adevărul
naţiei româneşti pentru care a trăit şi pentru
tru care a fost

G
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sacrificat, cu tăcuta complicitate a unor personaje malefice.
Istoria oficială a vieţii lui Mihai Eminescu a impus un
şablon convenabil. Conform acestuia, Eminescu ar fi fost o
fiinţă labilă, neadaptată, pierdută în lumea sa de poet şi ar ffi
murit nebun, bolnav de sifilis şi alcoolic.
Istoria sa reală este însă cu totul alta. Eminescu a fost de
fapt un om puternic, de o luciditate excepţională, bine
ancorat în realitatea socială şi mai ales politică a vremurilor
zbuciumate în care a trăit, unn militant activ pentru drepturile
românilor din Ardeal şi pentru unitatea naţională, un ziarist
de excepţie, un vizionar, un reformator.
Eminescu a fost declarat nebun şi internat la psihiatrie într
întrun moment în care guvernul României urmărea să încheie
un pact umilitor cu Austro-Ungaria,
Ungaria, prin care renunţa la
pretenţiile asupra Ardealului şi se angaja să îi anihileze pe
toţi cei catalogaţi drept „naţionalişti”. Mulţi au renunţat la
valorile şi principiile lor pentru a fi sscoşi de pe lista
proscrişilor.
Eminescu
nescu nu a acceptat să facă niciun fel de compromisuri,
şi de aceea era cel mai periculos dintre ei. El deranja nu doar
prin ceea ce scria, ci mai ales prin faptul că plănuia să pună
bazele unei organizaţii independente, de trezire şi
promovare a spirituluii românesc şi de refacere a Daciei
mari.
„Mai potoliţi-l pe Eminescu!”
„Mai potoliţi-ll pe Eminescu!”Acesta este mesajul pe care
junimistul P. P. Carp îl transmitea de la Viena mentorului
Junimii, parlamentarul Titu Maiorescu. Comanda va fi
executată întocmai
ai de cei din ţară pe 23 iunie 1883.
Eminescu avea 33 de ani.
Carp se afla la Viena pentru a stabili ultimele detalii ale
unui acord secret cu Tripla Alianţă (Austro
(Austro-Ungaria,
Germania şi Italia), care de altfel a şi fost încheiat pe 18 (30)
octombrie 1883. Reputatul eminescolog, profesorul Nicolae
Georgescu, lămureşte în ce context a avut loc internarea
forţată a lui Eminescu. „Ce
Ce voia acest tratat?”,
tratat?” scrie el.
„În primul rând, ca România să se orienteze politic spre
Austro-Ungaria.
Ungaria. Cu alte cuvinte, România nu mai putea săşi revendice Ardealul. Acest tratat muta lupta ardelenilor în
Ardeal. Bucureştiul era de zece ani dominat cultural de
ardeleni, care ridicau puternic vocea pentru eliberarea
Ardealului, pentru drepturile românilor care erau
asupriţi. Or, tratatul
ratatul le interzice brusc să protesteze în
Bucureşti pentru eliberarea Ardealului. Ioan Slavici este
nevoit să fugă din Bucureşti în 1883. Întemeiază Tribuna în
1884. În jurul ei se organizează primele lupte pentru
Ardeal. Condiţia semnării tratatului era deci amorţirea
vocii pentru Ardeal în Bucureşti. «Directiva de sus» s-a
s
reverberat în diferite moduri la nivel cultural.

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Literatură
Declararea nebuniei lui Mihai Eminescu este unul dintre
ele.”
Într-adevăr, 28 iunie 1883 este o zi în care se petrec mai
multe evenimente importante. Austro-Ungaria rupe relaţiile
diplomatice cu România timp de 48 de ore. Cancelarul
Germaniei, Otto von Bismark, îi trimite regelui Carol I o
telegramă prin care ameninţă România cu războiul. La
Bucureşti au loc descinderi şi percheziţii simultane la
sediile mai multor organizaţii care luptau pentru Ardeal,
printre care şi Societatea Carpaţii, în care activa
Eminescu.
Este închis ziarul L’Independance Roumaine şi directorul
acestuia, Emil Galli, este expulzat din ţară. La fel şi Zamfir
C. Arbore. Societatea Carpaţii este pur şi simplu desfiinţată,
în urma unui raport al baronului von Mayr, agent al
serviciilor secrete austro-ungare. Intimidaţi de aceste
măsuri, o parte din militanţii pentru Ardeal se dezic de
ideile lor şi îşi trădează confraţii, pentru a-şi salva propria
piele. Printre ei se află Simţion şi Chibici, preşedinţii
Societăţii Carpaţii, Ocăşeanu şi Siderescu, membri în
conducerea aceleaşi societăţi, Grigore Ventura, ziarist la
L’Independance Roumaine, acelaşi pe care Caragiale îl
ridiculizase în personajul Rică Venturiano. În semn de
obedienţă, toţi aceştia se vor implica plini de zel în
acţiunea de internare forţată a lui Eminescu.
De ce era atât de incomod Eminescu?
Privită în acest context, nebunia lui Eminescu, ca şi detaliile
internării sale, capătă o nouă dimensiune. Nu mai poate fi
vorba de un accident sau de o coincidenţă, ci de executarea
comenzii trasate de la Viena : „Mai potoliţi-l pe Eminescu!”
În perioada care va urma se fac eforturi importante pentru a
convinge Tripla Alianţă că situaţia din România este sub
control. Regina Elisabeta, Regele Carol I, primul-ministru
Brătianu, P. P. Carp şi Titu Maiorescu merg în Germania
pentru a calma spiritele. Ministrul de externe, D. A. Sturdza,
ministrul C. Stătescu şi Petre Grădişteanu merg la Viena,
unde Grădişteanu îşi cere personal scuze pentru
organizarea sărbătorii de la Iaşi, unde fusese dezvelită
statuia lui Ştefan cel Mare şi fusese citită poezia manifest
a lui Eminescu, Doina.
Judecând după măsurile luate împotriva lui, Eminescu era
cel mai incomod. Spre deosebire de ceilalţi, el nu putea fi
convins cu niciun chip să renunţe la ideile şi principiile
sale. Eminescu era membru activ în mai multe organizaţii
care luptau pentru drepturile românilor din Ardeal:
Românismul (care respingea chiar aducerea lui Carol I ca
rege), Orientul, România Jună, Societatea Carpaţii, din care
făcea parte şi Slavici. Cu astfel de preocupări, nu este de
mirare că era constant urmărit atât de poliţia şi serviciile
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secrete româneşti, cât şi de cele austro-ungare. În
anturajul său erau infiltraţi mai mulţi informatori, printre
care se număra şi Ocăşanu de la Societatea Carpaţii.
La 7 iunie 1882, baronul Von Mayr îi trimitea contelui
Kalnoky, ministrul Casei Imperiale austro-ungare, o notă
informativă în care arăta: „Societatea Carpaţii a ţinut în 4
ale lunii în curs, o întrunire publică cu un sens secret. Dintro sursă sigură, am fost informat despre această întrunire [n.n
după toate probabilităţile sursa era chiar Titu Maiorescu]. Sa stabilit că lupta împotriva Austro-Ungariei să fie
continuată. Eminescu, redactor principal la Timpul, a
făcut propunerea ca studenţii transilvăneni de
naţionalitate română, care frecventează instituţiile de
învăţământ din România pentru a se instrui, să fie puşi să
acţioneze în timpul vacanţei în locurile natale pentru a
orienta opinia publică în direcţia unei Dacii Mari.”
Această notă a dus în final la desfiinţarea Societăţii Carpaţi.
Activitatea sa ca jurnalist îl făcea cu atât mai periculos, cu
cât avea şi pârghiile necesare pentru a acţiona: ideile sale
erau exprimate în mod magistral într-un ziar, Timpul, pe
care îl transformase în cotidian naţional.
În această publicaţie demascase corupţia politicienilor
români şi grasele comisioane pe care aceştia le încasaseră
din
concesionarea
căilor
ferate.
Scrisese
despre condiţionările umilitoare impuse României de
puterile
europene,
în
schimbul
recunoaşterii
Independenţei. În 1880 declanşase o incitantă campanie de
presă privind „chestiunea dunăreană”, problemă sensibilă
pentru marile puteri europene. Participase activ la Iaşi la
inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare şi citise acolo în faţa
mulţumii poezia manifest Doina.
Acest eveniment naţional deranjase foarte mult puterile
occidentale. În sfârşit, chiar în dimineaţa zilei în care avea
să fie dus cu forţa la balamuc, apăruse în Timpul un alt
articol. Intitulat „Pentru libertatea presei şi a
jurnalistului”, acesta era un protest la adresa încălcării
dreptului la liberă exprimare şi demasca măsurile represive
luate de guvernul Brătianu împotriva jurnalistului Emil
Galli.
Titu Maiorescu pregătise internarea lui Eminescu încă de
la primele ore ale dimineţii
Varianta cea mai des vehiculată despre cele petrecute pe 28
iunie 1883 este următoarea: În dimineaţa acelei zile,
Eminescu s-ar fi trezit cu noaptea în cap şi lovit de nebunie
ar fi început să se certe cu soţia lui Slavici, la care locuia în
gazdă, Ecaterina Szöke Magyarosy. Aceasta îi trimite la
orele şase dimineaţa un bilet lui Maiorescu, cerându-i să o
scape de Eminescu.
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Maiorescu ia o măsură de excepţie – în loc să meargă
direct la Slavici acasă, pentru a o salva pe soţia acestuia de
„nebun”, se duce împreună cu Constantin Simţion,
preşedintele Societăţii Carpaţi, la spitalul doctorului Şuţu
şi, pentru suma de 300 de lei, aranjează internarea
imediată a lui Eminescu. A doua ciudăţenie, Maiorescu,
bazându-se exclusiv pe spusele acestei femei, cere direct
internarea, şi nu examinarea lui Eminescu de către doctorul
Şuţu, aşa cum ar fi fost firesc.
Întors acasă, se pomeneşte însă cu Eminescu, care avea cu el
un exemplar din ziarul Timpul, în care tocmai îi apăruse
articolul despre Emile Galli. Maiorescu nu-l întreabă nimic
despre incidentul de dimineaţă cu doamna Slavici
(presupunând că acesta ar fi avut într-adevăr loc). Îl trimite
însă la sediul Societăţii Carpaţi, unde Poliţia făcea
percheziţie, pentru a se întâlni chipurile cu Simţion,
complicele său la internare.
„Numai, de s-ar face asta fără greutate” scrie Maiorescu în
jurnalul său în dimineaţa zilei de 28 iunie 1883, după ce
petrecuse o noapte de nesomn, sub apăsarea a ceea ce ştia că
va face a doua zi. Nu se va face însă „fără greutate”, aşa
cum îşi dorea Maiorescu, căci Eminescu îşi schimbă traseul.
Nu se duce la Societatea Carpaţii, unde totul s-ar fi făcut
fără martori, ci la Capşa. La acea vreme Capşa nu era doar
un local de lux, ci şi sediul Ambasadei SUA şi reşedinţa mai
multor ambasadori occidentali. Eminescu se duce la Capşa
în speranţa de a semnala abuzurile guvernului acestor
diplomaţi şi în special ambasadorului SUA, Eugene
Schuyler, pe care îl cunoştea personal şi care era un
fervent apărător al drepturilor omului. Orchestratorii
monstruosului complot sunt nevoiţi să îşi schimbe planul.
Scena cu pistolul relatată de Grigore Ventura – o nouă
înscenare
La Capşa, Eminescu este abordat de Grigore Ventura. Aici,
conform declaraţiilor lui Ventura, Eminescu ar fi început să
ţină un discurs „politico-socialo-naţional” înfierbântat, ar fi
scos un pistol, ar fi ameninţat-o pe soţia patronului şi ar fi
strigat „la toate aceste nu-i decât un leac. Să îl împuşc pe
rege!”. Semne clare de nebunie! Ventura, în loc să îl
calmeze, îi ţine isonul şi îi propune să meargă împreună la
palatul Cotroceni. Ajunşi acolo află că Regele nu este în
Bucureşti. Pe drumul de întoarcere, Ventura îl duce pe
Eminescu la băile publice Mitraşevski, îl lasă într-una
din camere şi apoi alertează Poliţia că un nebun s-a
închis în baia publică. Îi cheamă la faţa locului pe alţi doi
membri ai Societăţii Carpaţi, Siderescu şi Ocăşanu. Ca un
făcut, cei doi au cu ei o cămaşă de forţă. Intră în baie, îl
imobilizează pe Eminescu şi spre orele 19 îl duc la
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stabilimentul Şuţu, unde avea deja rezervat un loc de cu
noaptea în cap.
Scena cu pistolul de la Capşa şi declaraţia lui Eminescu
că îl va omorî pe Rege sunt piesele de rezistenţă ale tezei
nebuniei sale. Ele sunt relatate însă doar de o singură
persoană, Grigore Ventura, care va povesti acest episod în
stânga şi dreapta, dar va ezita să scrie totuşi despre el, deşi
era ziarist. Scena va fi consemnată de-abia în octombrie
1911 de Al. Ciurcu într-un articol apărut în Adevărul,
„Eminescu, din amintirile mele”.
Povestea lui Grigore Ventura nu stă însă deloc în
picioare din mai multe motive. În primul rând, Ventura
susţine că a asistat la toate evenimentele din acea zi. Fiind
principalul martor, ar fi trebuit să apară în procesul verbal
încheiat de Poliţie, ori numele său nu apare deloc.Ventura
susţine că el este cel care a alertat Poliţia, ori în procesul
verbal este consemnat că poliţia a fost sesizată de domnii
Ocăşeanu şi Siderescu. Aceştia dau însă detalii pe care nu
aveau cum să le cunoască, întrucât nu fuseseră prezenţi
la faţa locului. Ceea ce arată că cineva îi
informase. Acesta nu poate fi decât Ventura, care a avut
rolul de a-l intercepta pe Eminescu şi a face în aşa fel
încât acesta să poată fi luat pe sus dintr-un loc izolat şi dus
la psihiatrie, în condiţiile în care primul plan imaginat de
Maiorescu căzuse. Ventura a imaginat apoi şi a răspândit
povestea cu pistolul pentru a crea impresia că Eminescu era
nebun şi a justifica astfel internarea.
Celălalt martor al acestei scene, doamna Vautier, soţia
patronului de la Capşa, despre care Ventura spune că a fost
persoana ameninţată cu pistolul de Eminescu, nu
menţionează în memoriile sale publicate la Paris în 1909,
absolut nimic despre această scenă, care, dacă ar fi avut
loc, ar fi trebuit să o fi marcat profund. Eminescu declară că
vrea să îl împuşte pe Rege, ori era puţin probabil ca el, în
calitate de ziarist să nu ştie că Regele era plecat de câteva
zile la Sinaia.
În procesul verbal întocmit de Poliţie nu se aminteşte nimic
de vreo armă, ci doar că „Eminescu a venit singur la Băile
Mitraşevschi, şi fiind atins de alienaţie mintală s-a încuiat
singur pe dinăuntru şi a refuzat să deschidă”. La locul faptei
ajung, Simţion, Siderescu si Ocăşeanu de la Societatea
Carpaţii, care aveau încă de dimineaţă misiune de la
Maiorescu să îl ducă la casa de nebuni a doctorului
Şuţu. Aceştia intră în baia unde Eminescu se află în apă,
dezbrăcat. Eminescu le cere să iasă. Îl imobilizează şi îi
pun cămaşa de forţă. Între timp Poliţia îi
perchiziţionează locuinţa, îi ridică bunurile, îi umblă
prin hârtii şi manuscrise, sperând să descopere ceva
compromiţător. Totul se petrece cu complicitatea soţiei
lui Slavici. Poliţia nu va deschide o anchetă, aşa cum
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proceda de obicei şi cerea legea. Omiterea lui Ventura din
procesul verbal al Poliţiei nu este întâmplătoare. Varianta că
Eminescu a venit singur şi s-a închis în baie era mai
credibilă pentru teza nebuniei, decât cea în care era adus de
Ventura şi care ar fi putut atrage suspiciuni.
Omorât lent prin otrăvire cu mercur
De la Băile Mitraşevschi Eminescu este dus direct în
stabilimentul doctorului Şuţu, unde tratamentul aplicat îl
transformă într-o legumă. Niciun alt bolnav nu mai este
acceptat pentru internare în acea perioadă, chipurile pentru a
nu-i deranja liniştea lui Eminescu,
Fiica lui Titu Maiorescu, Livia, îi scrie lui I.. E. Torouţiu
despre modul în care era tratat Eminescu la Şuţu în
următorii termeni: „Aş vrea să vă spun că toţi domnii care
cercetează mintea lui Eminescu au un mare cusur: ils
cherchent midi à 14 heures” (caută miezul zilei la ora 14).
În noiembrie 1883, la insistenţele unor prieteni, printre care
Emilia Humpel, Eminescu este transferat într-un
sanatoriu din Viena. Titu Maiorescu, care ştia cel mai
bine că Eminescu nu este nebun şi medicii din Viena îşi
vor da uşor seama de aceasta, se opune la început
vehement. În cele din urmă cedează, gândindu-se că este
mult mai important să îl ţină pe Eminescu departe de ţară.
Eminescu ştia foarte bine ce i se înscenase şi odată reîntors
în ţară a făcut chiar eforturi pentru o campanie de presă
în favoarea sa. Privit însă ca un nebun, nimeni nu i-a
acordat dreptul la replică. Într-o scrisoare adresată în
ianuarie 1887 lui Gheorghe Panu el scrie: „S-a răspândit
prin ziare ştirea că aş fi grav bolnav. Toate aceste zvonuri,
lipsite de orice fundament, sunt răspândite poate cu rea
credinţă, încât şi dl. C. Mille, într-unul din articolele sale, a
găsit motiv de-a vorbi de boala mea pretinsă. Te rog a spune
tuturor că se află în deplină eroare şi că afară de suferinţa
mea de picioare, nu am absolut nimic .. Un mic dementi
(dezminţire) în organul (ziarul) dumitale n-ar strica..”
Timp de mai bine de o lună, medicii austrieci nu reuşesc
să îşi dea seama deloc de ce boală suferă Eminescu. În
decembrie, îl declară sănătos şi recomandă
externarea. Nimeni nu are însă interesul să îl readucă în
ţară, cu atât mai puţin Maiorescu. Medicul austriac,
Obersteiner, îi cere în repetate rânduri să îl scoată pe
Eminescu din spital, unde nu-şi are locul printre bolnavii
psihic. Fişele de observaţie medicală din timpul şederii în
sanatoriul austriac dispar într-un mod misterios, pentru
a nu distruge mitul nebuniei lui Eminescu.
Tot Maiorescu aranjează ca Eminescu să plece în Italia,
sub atenta supraveghere a unui om de încredere,
chipurile „pentru a se reface”. La întoarcerea din Italia,
Eminescu vrea să vină la Bucureşti, dar Maiorescu face tot
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posibilul să îl ţină departe de capitală. Toate munca sa,
cărţile, notele de lectură, manuscrisele se află la Bucureşti,
la
Maiorescu…
Prin
intermediul
diverşilor
prieteni, Eminescu îi cere în mod repetat acestuia să îi
înapoieze „lada cu cărţi”, fără de care ar fi trebuit să îşi
reia toată munca de la zero. Maiorescu este de
neînduplecat.
Cum nu se cuminţeşte, este trimis tot cu forţa la ospiciul
de pe lângă Mânăstirea Neamţ. Eminescu, pe deplin lucid,
i se plânge lui Gheorghe Bojeicu de la Cernăuţi, că a fost
„internat ca alineat, deşi nu fusese”. Este sechestrat la
Neamţ din noiembrie 1886 până în aprilie 1887. Gardienii
aruncă pe el găleţi de apă rece şi îl bat cu funia udă
pentru a-l „calma”. Încearcă să fugă de mai multe ori şi
în cele din urmă reuşeşte să obţină o mutare la Iaşi, sub
îngrijirea doctorului Iszac.
Acesta este cel care îi va pune un diagnostic
abracadabrant, preluat apoi de istorie: „sifilis congenital
matern cu paralizie generală progresivă”. Diagnosticul
conţinea însă un mesaj important: Eminescu trebuia să fie
paralizat, Eminescu trebuia să fie anihilat, trebuia oprit din a
mai publica în ziarele vremii. Asasinarea civilă a lui
Eminescu din 1883 va fi completată de experimentele
doctorului Iszac, care visa să scrie o lucrare despre cazul
Eminescu, cu care să intre în analele medicinii. Contrar
tuturor preceptelor medicale ale vremii, care arătau că
mercurul este toxic şi total contraindicat în tratarea
sifilisului, doctorul Iszac îi va administra doze uriaşe de
mercur, de 4 până la 7 grame.
Un alt psihiatru din Bucureşti, Panait Zosin, care nu îl
consultase vreodată pe Eminescu şi cunoştea cazul doar din
corespondenţa cu sora lui, Harieta, preia diagnosticul lui
Iszac şi chiar îl completează cu următoarele reflecţii: „ca
psihopat ereditar, el ar fi petrecut încă nopţi albe, ar fi făcut
orgii, ar fi mistuit narcotice şi excitante (n.n. în condiţiile în
care se ştie că Eminescu era un adversar declarat al
narcoticelor). Un psihopat alcoolic şi sifilitic, el a ajuns să
aibe perioade de furie, de inconştienţă, de prozaică
întunecare a activităţii psihice.. ”
De-abia în 1888, Veronica Micle reuşeşte să îl smulgă din
mâinile doctorului Iszac şi să îl aducă în sfârşit la
Bucureşti. Aici reîncepe să publice şi, în urma unui articol
împotriva guvernului, apărut în România liberă, este internat
cu forţa tot la dr. Şuţu, unde va şi muri.
La moartea sa, produsă din câte s-a spus, de o lovitură la
cap cu o piatră, celebrul doctor G. Marinescu nu realizează
după autopsie, analiza microscopică a creierului, care ar fi
dovedit că Eminescu nu suferea de sifilis. După o
examinare superficială, aruncă pur şi simplu la gunoi
creierul lui Eminescu, pe motiv că intrase în putrefacţie.
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Este totuşi nevoit să consemneze că a fost frapat de
mărimea acestui creier. Pe actul său de deces, nu apare
semnătura niciunui prieten sau membru al familiei, ci doar
amprentele digitale a doi martori analfabeţi din personalul
spitalului.
Societatea Matei Basarab
Eminescu a fost etichetat drept nebun, sifilitic, alcoolic,
pericol public, atentator la adresa regelui, reacţionar, paseist,
antisemit, xenofob, naţionalist şovin etc. De ce toate aceste
apelative? De ce publicistica lui a fost mereu trecută sub
tăcere, interzisă, cenzurată? De ce în memoria românilor
Eminescu a fost impus doar ca poet, în timp ce principala sa
activitate a fost cea de ziarist?
Din cele 16 volume ale Operei sale, editate sub îngrijirea lui
Perpessicius după manuscrisele originale, cinci conţin
poezii şi altele cinci, articolele publicate de el în perioada
1870-1883 şi 1888-1889. Deşi majoritatea articolelor au fost
scrise înainte de aşa-zisa declanşare a nebuniei, mulţi susţin
şi astăzi că ele nu merită să fie citite, întrucât „sunt rodul
unei minţi atacate de boală, în căutarea unei bucăţi de
pâine”.
„Eminescu n-a ajuns să marcheze politica naţională, deşi
este întemeietorul doctrinei naţionale moderne” scrie
Theodor Codreanu în „Dubla sacrificare a lui Eminescu”.
„Dimpotrivă, opera sa a fost cu grijă separată de structurile
de profunzime ale politicii naţionale, opera lui publicistică
fiind interzisă total, după al doilea război
mondial. Efectele sunt vizibile şi astăzi. Aşa-zisul cult
Eminescu este o dimensiune ad-hoc confecţionată, pentru a
preveni şi a face ineficient un veritabil cult Eminescu. Prin
numita diversiune se creează impresia (pe care cei naivi o
iau ca atare) că eminescianismul este un element nefast,
inamicul public numărul unul al democraţiei şi al statului
român. Neîntâmplător, Gh. Grigurcu, unul din mercenarii
curentului antieminescian asimila cultul pentru poetul
naţional cu acela al lui Ceauşescu. În realitate, statul român
nu a atins niciodată exigenţele lui Eminescu, fiindcă nici nu
şi-a propus aceasta vreodată, deşi marii gânditori au pledat
statornic pentru asimilarea organică a eminescianismului ca
temei al fiinţei noastre naţionale. ”
„O organizare între români”, scria el. „Pretutindea
oameni care să ţie registru de tot sufletul românesc. Cel slab
trebuie încurajat şi lăudat pentru ca să devie bun. Să se
simtă că Societatea Matei Basarab reprezintă o putere
enormă. Ţinta? Unirea tuturor românilor, emanciparea
economică şi intelectuală a întregului popor românesc.”
Încă din 1874, el îi scria lui Maiorescu că „aprofundarea
studiului filozofilor germani m-a făcut să mă orientez către
elaborarea unei filosofii practice, vizând scoaterea
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României din subistorie. Interesul practic pentru patria
noastră ar consta cred în înlăturarea oricărei
îndreptăţiri pentru importul necritic de instituţii
străine.”
Eminescu nu renunţase la acest plan nici în ultimii săi ani.
Alexandru Vlahuţă povestea cum, vizitându-l la sanatoriul
doctorului Şuţu, Eminescu i-a povestit „despre un plan al lui
de reorganizare socială, la care se gândeşte de mult, o
lucrare colosală.”
Gheorghe Panu povesteşte în „Amintiri de la Junimea” de
un sfat pe care Eminescu i l-a dat: „Panule, ştii tu că în
lumea asta nu este nimic mai interesant decât istoria
poporului nostru, trecutul lui…. Tot, tot este un şir
neîntrerupt de martiri.” Eminescu a fost unul dintre ei.
„Or să vie pe-a ta urmă în convoiu de ‘nmormântare,
Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare .. . .
Iar deasupra tuturora va vorbi vr-un mititel,
Nu slăvindu-te pe tine . .. . lustruindu-se pe el
Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă.
Ba să vezi. . . posteritatea este încă şi mai dreaptă.
Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire?
Ei vor aplauda desigur biografia subţire
Care s-o ‘ncerca s-arate că n-ai fost vr-un lucru mare,
C-ai fost om cum sunt şi dânşii. … . Măgulit e fiecare
Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Şi prostatecele nări
Şi le umflă orişicine în savante adunări
Când de tine se vorbeşte. S-a ‘nţeles de mai nainte
C-o ironică grimasă să te laude ‘n cuvinte.
Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege,
Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege . . .
Dar afară de acestea, vor căta vieţii tale
Să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici scandale —
Astea toate te apropie de dânşii. . . Nu lumina
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina,
Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt
Într-un mod fatal legate de o mână de pământ;
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.”
(Mihai Eminescu, Scrisoarea I, 1881)
Bibliografie:
1. Ovidiu Vuia: Misterul morţii lui Eminescu, Ed. Paco, Bucureşti, 1996
2. Thedor Codreanu: Dubla sacrificare a lui Eminescu, Serafimus Grup, 1999
3. Nicolae Georgescu: “Boala şi moartea lui Eminescu,Criterion, 2007″
Sursa: Bucovina Profundă
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Este încă o dovadă că „greşelile
greşelile ţi se mai iartă, faptele bune

Uimitoarea teorie holistică a colapsului lui
Eminescu

De vorbă cu Dan Toma Dulciu
A consemnat Ioan Gatea
Reporter: După interviul acordat revistei Lumea anul trecut,
revenim cu rugămintea să ne spuneţi ce este nou în lumea atât
de aparte a celor ce se străduiesc să menţină mereu vie flacăra
Luceafărului.
Dan Toma Dulciu: În ultima perioadă, în acest domeniu atât de
controversat al studiilor dedicate
eminescologiei, s-a înregistrat o
remarcabilă
schimbare
de
atitudine, venită în special din
partea celui mai înalt for ştiinţific –
Academia Română. Conştientizând
acuitatea problemelor cu care se

niciodată”.
”. O legislaţie imperfectă care acordă o imunitate
precară, dubioasă şi imorală unui politician, ocupând un scaun
conjunctural,
nctural, dobândit cel mai adesea prin argintul locului doi
în colegiu, dar care îl judecă pe cel mai reprezentativ intelectual
al ţării (membru al Academiei Regale de Ştiinţe din Danemarca,
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Morale şi
Politice din Franţa, Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei, Cavaler al Legiunii de Onoare, Doctor Honoris
Causa al unui număr de 10 prestigioase universităţi din ţară,
autor a nu mai puţin de 3000 de articole, zeci de cărţi, unele
traduse în limbi de largă
gă circulaţie
etc. etc.), cu aceeaşi măsură cu care
tratează un infractor, este o dovadă de
cecitate juridică şi o degringoladă a
scării
valorilor.
De aceea, mă uimeşte lipsa de reacţie
a „intelighenţiei” din această ţară faţă
de
această
mârşăvie
fară
egal (josnicie,
mişelie,
infamie,
ticăloşie, lipsă de scrupule,, subliniez

confruntă societatea românească,

aceste sinonime pentru cei care suferă
de alexie!). Să ţii timp de patru ani

„nemuritorii” şi-au dat seama că
rolul activ al acestei instituţii

deasupra capului lui Eugen Simion „Sabia lui Morar“–
Morar“ pardon,
Damocles... – este ca şi cum l-ai
ai suspecta de complicitate la

fundamentale pentru cultura şi
civilizaţia acestui neam îi obligă să iasă în arenă, aşa cum au

furtul secolului tocmai pe cel care a scos la lumină un tezaur
naţional, mai preţios decât rezerva de aur a Băncii Naţionale....

făcut-oo predecesorii lor, în momente decisive pentru istoria
noastră. Aş enumera doar câteva luări de poziţie remarcabile:
regionalizarea României, definirea strategiilor şi proiectului de
ţară, pe termen mijlociu şi lung, pentru o dezvoltare durabilă,
chestiunea Roşia Montană şi, nu în ultimul rând, „problema
Eminescu”.
Desigur, nu aş vrea să forţez o concluzie pripită, dar mi se pare
că cineva
ineva a vrut să pună la punct această instituţie rebelă. Cel
puţin în ceea ce priveşte Dosarul Eminescu,, înaltul for ss-a
confruntat cu un caz unic în analele vieţii academice: coborârea
unui fost preşedinte al Academiei Române de pe scările celestei
instituţii
uţii şi urcarea ostentativă a acestuia pe scările DNA.
Motivul: Eminescu, desigur (publicarea integrală a tezaurului
documentar eminescian).
Aş vrea să mi se amintească dacă undeva, în vreo ţară civilizată
din această lume, s-aa mai întâmplat ca un preşedi
preşedinte de

Revin la ideea cu care am început acest interviu şi anume faptul
că Academia Română, prin vocea preşedintelui S
Secţiei de
Filologie şi Literatură a Academiei Române, acelaşi Eugen
Simion, a pus piciorul în prag, făcându-şi
făcându
auzit glasul în
nesfârşita discuţie, declanşată de adepţii teoriei conspiraţiei,
conform căreia moartea lui Eminescu a fost un act premeditat,
„Luceafărul”
uceafărul” fiind victimă a unui complot pus la cale de forţe
oculte.
Patronând un simpozion, la care au luat parte renumiţi medici
români, acad. Eugen Simion a pus în discuţie în spaţiul public
poziţia acestor reprezentanţi ai ştiinţei medicale contemporane,
contemporan
concluziile fiind tipărite sub forma unei cărţi: Maladia lui
Eminescu şi maladiile imaginare ale eminescologilor (2015).
Verdictul medicilor a fost că, „foarte
foarte probabil, Eminescu a
suferit de tulburare afectivă bipolară şi nu de sifilis”
sifilis şi, mai
departe, acest demers „înseamnă
înseamnă pentru noi doar restabilirea

Academie să fie umilit într-un
un asemenea mod impardonabil.
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unui adevăr medical şi nu reabilitarea unei imagini de care

dintre dr. Obersteiner şi T. Maiorescu. Se afirmă că fişele

Eminescu nu are nevoie sub nicio formă...” .

medicale ar fi fost luate de către un funcţionar diplomatic român
(dr. Ion Grămadă, Mihail Eminescu. Contribuţii la studiul vieţii

Graba cu care au fost reunite într-o carte aceste intervenţii,

fi operei sale, Heidelberg, 1914; Scrisori către Simion
Mehedinţi, Viena, iunie 1911, în I.E. Torouţiu, Studii şi

criticile adversarilor fiind îndreptăţite (a se vedea N. Georgescu,
N. C. Barbu etc.), ar putea pune sub semnul întrebării forma,

Cercetări Documentare, IX, p. 175).

dar nu conţinutul acestor studii.
Lăsând de o parte opiniile lui T. Maiorescu, Henrieta Eminescu,
Pornind de la acest demers, doresc să supun atenţiei cititorilor o
nouă ipoteză privind moartea lui Eminescu. Voi dezvolta
ulterior această ipoteză, într-un studiu la care, în prezent, lucrez,
sub forma unei teorii pe care o denumesc Teoria holistică a
colapsului lui Eminescu.
Concret, pornesc de la ideea care guvernează holismul, această
teorie revoluţionară în domeniul ştiinţei, conform căreia
modalitatea optimă de a studia comportamentul unui sistem
complex este să-l consideri ca un întreg, ulterior putând să
analizezi
structura,
relaţiile de
interdependenţă
şi
comportamentul părţilor componente sau, cu alte cuvinte,

G. Călinescu (care erau convinşi că Eminescu a fost atins de
alienaţie mintală), de-a lungul vremii au apărut şi diagnozele
medicale: paralizie generală progresivă de natură luetică,
maladie localizată în zona cerebrală (dr. Şuţu, dr. G.
Marinescu), epilepsie psihică (A. Şunda), schizofrenie (C. Vlad)
sau psihoză maniacală depresivă, pe fond ereditar (Ion Nica,
Ovidiu Vuia). Iată, în ultimii doi ani, se afirmă că Eminescu a
suferit de tulburare afectivă bipolară şi nu de sifilis, că în cazul
său a fost vorba de malpraxis.
În opinia mea, dorinţa medicilor de astăzi este focalizată pe un

întregul este mult mai mult decât suma părţilor sale.

singur aspect, ca şi în trecut: pentru domniile lor contează doar
restabilirea unui adevăr medical şi nu reabilitarea unei imagini...

R: Concret, ce aduce nou această teorie?

Eu întreb pe ce documente medicale primare se bazează acest
adevăr medical? Pe un raport rudimentar de autopsie, pe

D. T. D.: Până în prezent, studiile care au abordat ultimii ani
din viaţa lui Eminescu, adică perioada 1883-1889, s-au
desfăşurat punctual, pe segmente de cercetare, preponderent de
către filologi, biografi, istorici şi critici literari care au descris
cu lux de amănunte relatările unor martori oculari sau au tipărit
documente, scrisori etc. Lor li s-au alăturat ulterior şi alţi
cercetători interesaţi de acest subiect: filosofi, sociologi,
politologi, matematicieni, criptologi etc. Studii diverse,
disparate, uneori divergente în concluzii, etalează o infinitate de
opinii, fiecare autor fiind interesat de domeniul său propriu de
cercetare.
Nimic însă despre cauzele comportamentului lui Eminescu în
această perioadă critică, rare şi neconvingătoare explicaţii
medicale.
În primii ani ai secolului XX, medicii încep să-şi pună însă
întrebări profunde, dar neştiindu-se diagnosticul real, nu se
puteau face comentarii ştiinţifice asupra tratamentului. Conform
cercetărilor lui Ion Grămadă, nici până azi nu se ştie care a fost
diagnosticul medicilor austrieci care l-au tratat pe Eminescu,
deoarece documente importante privitoare la maladia de care
suferea acesta au dispărut în mod misterios din jurnalul de
observaţii medicale de la Oberdobling, inclusiv corespondenţa

p. 125

memorii redactate ulterior, la două-trei decenii de la moartea lui
Eminescu?
De aceea, eu consider că investigaţiile trebuie extinse, pentru a
avea o imagine holistică a situaţiei medicale a lui Eminescu,
care să lămurească nu doar cauzele directe ale morţii sale, ci şi
comportamentul ciudat, aberant al poetului din perioada
menţionată. Teoria mea pleacă de la o schimbare de paradigmă:
comportamentul anormal, aberant, relatat de martorii oculari
(„imaginea” pe care nu vor să i-o schimbe medicii
contemporani!) este determinat, cauzat, influenţat nu de maladia
de care suferea, ci de tratamentul la care a fost supus Eminescu.
R: Dar cum putem afla care era tratamentul, care erau
remediile folosite de medici, care erau medicamentele prescrise
de aceştia?
D. T. D.: Există, cel puţin pană în acest stadiu al cercetărilor, o
penurie evidentă de informaţie medicală (lipsesc fişa medicală
sau dosarul medical, diagnosticul bolii, schema de tratament
folosită, prescripţiile medicale, medicamentele, poţiunile,
unguentele recomandate), în această situaţie, am pornit pe o altă
cale a cercetării, şi anume a trebuit să stabilesc următoarele
categorii de informaţii:

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Literatură
a) ce scheme de tratament se foloseau în spitalele psihiatrice

şi pe care îl foloseau din greu medicii curanţi ai poetului, a

româneşti;
b) ce medicamente se produceau în spiţeriile din Bucureşti,

putut fi cauza decesului lui Eminescu. Pe lângă celelalte
unguente cu mercur. Totodată, acest tratament cu substanţe

Botoşani;
c) cărei şcoli medicale aparţineau şi ce studii aveau farmaciştii

halucinogene poate explica comportamentul aberant al poetului
(a se vedea descrierile stărilor anormale de pe peronul Gării de

care le produceau;
d) ce efecte secundare sau nocive aveau medicamentele

Nord de la Spitalul din
Oberdobling, precum şi de la

respective.
Altfel, ne situăm într-o zonă de aproximaţie care ne poate

Sanatoriul dr. Şutzu din
Bucureşti). Deci, Eminescu,

conduce spre concluzii greşite.

asemenea Regelui Carol I, a
decedat în urma unui

În privinţa schemelor de tratament, am putut stabili cu această

tratament greşit cu morfină,
iar, în cazul lui Eminescu,

ocazie că dr. Al. Şuţu, dar şi alţi
medici români, tratau pacienţii
internaţi în spitalele psihiatrice
cu substanţe care azi sunt total
contraindicate:
morfină,
clorhidrat, opioide etc. Aceste
medicamente calmau stările de
agitaţie ale pacienţilor, dar mai
ales le afectau comportamentul,
iar o supradoză îi putea duce la

tratamentul a determinat
apariţia unor eczeme, care
din
punct
dermatologic

de
vedere
puteau
să

genereze confuzii privind
existenţa luesului, dar şi
existenţa unui comportament psihic anormal.
Aşadar Teoria holistică a decesului lui Eminescu explică, în

sincopă, deces.

mod cuprinzător, ce s-a petrecut cu poetul în urma unui exces
de medicamente, care l-au afectat atât psihic, dar au şi contribuit

În ceea ce priveşte medicamentele comercializate în farmacii,

la decesul acestuia.

am studiat modul în care se produceau acestea, ce conţineau ele.
În vremea lui Eminescu existau două documente capitale care

R: Ce ne mai puteţi spune în legătură cu activitatea dvs?

stabileau lista de medicamente admise oficial, dozajul de
substanţă activă, modul de folosire, tipul de maladii la care se
recomandă: Farmacopeea Română – Ediţia I (1862), şi
Farmacopeea Română – Ediţia a II-a (1874).

D. T. D: În atenţia mea sunt şi alte domenii de cercetare, însă
tot legate de Eminescu. Astfel, mi-am pus întrebarea dacă se
mai pot descoperi şi alte texte inedite semnate de Eminescu în
presa vremii sale. Teoretic totul este posibil. Se ştie că, din

Problema care se pune este următoarea: farmacopeea română,
respectiv aceste liste de medicamente ce se puteau recomanda

colecţia Timpul, aflată la Biblioteca Academiei Române, lipsesc
trei numere pe anul 1879, respectiv numerele 1, din 1-3

de medici au fost concepute de dr. Carol Davila şi dr. Ştefan
Hepiteș, şcoliţi şi adepţi ai curentului francez, în timp ce

ianuarie, 100, din 16 mai, 330 din 14 iunie; şase numere din
anul 1880, respectiv nr. 2 din 2 ianuarie, nr. 3 din 3-4 ianuarie,

farmaciştii din Bucureşti sau Botoşani erau pregătiţi în mare
proporţie la Viena sau Budapesta, acolo unde era în vigoare un

nr. 6 din 7-8 ianuarie, nr. 56 din 9 martie, nr. 57 din 11 martie,
nr. 58 din 12 martie; şapte numere din anul 1882, respectiv nr.

alt tip de farmacopee. În ceea ce priveşte medicamentele
produse în farmacii, contează dacă medicul prescrie un

69 din 28 martie, nr. 85 din 18 aprilie, nr. 97 din 5 mai, nr. 99
din 8 mai, nr. 101 din 11 mai, nr. 113 din 28 mai, nr. 277 din 17

medicament, iar farmacistul produce altceva, rezultatul poate fi
fatal, iată încă o sursă de pericol la care era supus involuntar

decembrie.

Eminescu.

Unde se pot găsi aceste numere de ziar? Cred că pistele interne

În ceea ce priveşte efectele secundare, arăt în studiul meu că

au fost epuizate. Până în prezent au fost recuperate numai
materialele din nr. 69, 85, 99, 101, 113 şi 277 din 1882, preluate

tratamentul cu morfină, pe care îl aminteşte Henrieta Eminescu

din colecţia aflată la Biblioteca Municipală din Piatra Neamţ.
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Rămâne să luăm în considerare fondurile documentare din
străinătate, ştiut fiind că existau abonamente pentru exterior
(acolo unde trăiau români: la Viena, la Budapesta etc.) ddar şi
faptul că MAE trimitea în străinătate exemplare din aceste ziare
pentru universităţi, academii etc.

.

Gheorghe Botezatu – românul care a creat, acum
100 de ani, cel mai bun elicopter din lume și a
făcut primul calcul al traiectoriei Pământ-Lună
Pământ
reportaj de Madalina Corina DIACONU

Cred că tinerii români, aflaţi la studii în capitalele europene sau
cei care lucrează în diverse oraşe europene ar putea să cerceteze
fondurile
ondurile şi bibliotecile publice din aceste localităţi, pentru a da
de urma numerelor lipsă din ziarul Timpul.. Apreciez că este o
datorie patriotică să folosim toate căile pentru întregirea
patrimoniului nostru cultural, mai ales când este vorba de
Eminescu.
R: Ce

mai

vreţi

să

ne

spuneţi

despre

activitatea

dumneavoastră? Am aflat că, pentru această toamnă, ne
pregătiţi o surpriză. Puteţi să ne dezvăluiţi despre ce este
vorba?

S-a
a născut la Iaşi în 1883. A urmat cursurile Liceului
din oraş şi apoi a ales să studieze la Petrograd, în Rusia,
două facultăţi în paralel: Facultatea de Matematică şi

D. T. D: Da, cu plăcere. Mai întâi aş fi dornic să vă împărtăşesc

Facultatea de Ştiinţe Tehnice, obţinând titlul de licenţiat în

bucuria de a fi primit o distincţie care mă onorează, oferită în
iunie acest an, din partea locuitorilor din Botoşani: „Teiul de

matematică, precum şi cel de inginer mecanic.

Aur”.

D

În al doilea rând, împreună cu un grup de împătimiţi iubitori ai
lui Eminescu, am hotărât să înfiinţăm Institutul Cultural
Eminescu, astfel
el încât, în România, în Bucureşti îndeosebi, să

orinţa de a se perfecţiona în domeniul ştiinţelor
tehnice, îl aduce pe tânărul absolvent în Franţa, unde
se înscrie la Universitatea de la Sorbona, sub numele

de Georges de Bothezat, pentru a-şi
a
suţine doctoratul.

existe, pe lângă atâtea alte institute culturale, dedicate unor
personalităţi culturale străine (Schiller, Goethe, Petofi, Dante.

Îndrumătorul său de diplomă a fost profesorul Paul Painleve

Confucius etc.), şi un institut care să-ii poarte numele. Printre
obiectivele sale prioritare va fi şi recuperarea tuturor relicvelor

mecanicii clasice şi al teoriei relativităţii. Gheorghe Botezatu

culturale care amintesc de viaţa şi activitatea poetului, inclusiv
crearea unui Muzeu Eminescu, la Bucureşti, dacă ţinem cont că

domeniul aeronauticii ”Etude de la stabilite de l’aeroplane”.

Muzeul Literaturii Române, care iniţial îi purta numele, a fost
dezafectat,
tat, clădirea fiind retrocedată, iar soarta sa este incertă.

întoarce în oraşul natal unde devine profesor la Universitatea

Sperăm ca, la viitoarea sărbătorire a naşterii sale, să vă oferim
mai multe detalii privind sediul, programul etc.

(1863-1933), cunoscut pentru studiile sale în domeniul
alege ca temă pentru lucrarea de doctorat un subiect din
Susţine cu success teza în 1911, devine
devin doctor în inginerie şi se
din Iaşi. A continuat să cerceteze domeniul aviaţiei devenind
celebru pentru elaborarea teoriei generale a elicei propulsive,
bazată pe calcule originale efectuate de
d el. Este recunoscut şi

R: Vă mulţumim.
(Articol preluat din Revista Lumea)
Lumea

pentru dezvoltarea teoriei elicopterului.
Datorită acestor cercetări, ajunge profesor la Universitatea din
Dayton, statul Ohio din SUA în anul 1920, unde va rămâne
până la moarte (februarie 1949). Folosind resursele universităţii
americane, între anii 1921-1922
1922 construieşte un elicopter
proiectat după o concepţie originală.
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foto: antena3.ro
“Înaintea lui, Traian Vuia a adus de asemenea contribuţii

GB-5 cunoscut sub numele „THE BUG”

esenţiale la progresul zborurilor verticale. Aparatul realizat de
inventatorul Gheorghe Botezatu avea patru elice portante,

Pe de altă parte, NASA a folosit calculele profesorului dr. ing.

montate pe un şasiu cruciform de aluminiu. Elicele erau

Gheorghe Botezatu, rezultate dintr-oo serie de cercetări teoretice

acţionate de un motor rotativ Gnome-Rhone,
Rhone, de 170 CP.

privind mai multe trasee pentru un vehicul cosmic, care s-ar
s

Greutatea aparatului era de 1650 kg. Primul zbor al acestui

deplasa pe ruta Pământ-Lună. Aceste
ste calcule au ajutat NASA la

elicopter s-a efectuat la 12 octombrie 1922 la Dayton. Al doilea

pregătirea programelor Apollo, programe de cercetare pentru

zbor a avut loc după aproximativ o lună, la 19 ianuarie 1923, cu

spaţiul cosmic. Românii l-au
au uitat, iar americanii îl consideră

două persoane la bord. Deşi rezultatele au fost consemnate de

unul dintre cei mai importanţi inventatori ai lumii. (sursa: icr.ro,

presa mondială ca foarte bune, din lipsă de fonduri, experienţele

antena3.ro, worldsci.org)

au fost sistate.” (icr.ro)

Aurel Vlaicu- cel mai bun inginer de la
Opel

Inginerul român a continuat să studieze şi să construiască un alt
elicopter, al cărui indicativ a fost GB5, care aşa cum este
consemnat în volumul “Istoria aeronauticii”, publicat la Paris în
1932, era “cel mai perfecţionant elicopter din epocă”.
La 1 septembrie 1908 Aurel Vlaicu, pe baza
recomandărilor,

este

angajat

la

Uzinele

Opel

din

Russelsheim, de lângă Frankfurt pe Main. Propietarul
fabricii, un ins calculat și ordonat, receptiv la ide
ideile noi,
căuta și angaja ingineri și tehnicieni talentați din toată
Europa.
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F

inalitatea acestui gest era, evident, câștigul financiar,

În ziua întrecerii din localitatea aflată în zona Rinului, s-a

dar și prestigiul în fața competitorilor.

întâmplat o adevărată catastrofă, din cinci automobile doar unul
singur câștigat toate probele de viteză, regularitate, probă de
coastă. Celelalte patru, spre stupefacția inginerilor și a
propietarului firmei au avut performanțe modeste. Cum era și
firesc, au fost investigate cauzele acestui insucces, mai ales că
cele cinci mașini fuseseră dotate la fel, iar plioții lor dovediseră
până atunci calitați excelente. Explicația a fost oferită cu
oarecare teamă de unul dintre tehnicienii responsabili pentru
unul dintre automobilele participante la concurs: carburatorul
acelei mașini a fost pregătit pe ascuns, în complicitate, de

Note din studenţie

tânărul inginer Aurel Vlaicu. Dezvăluirea a produs vâlvă. Opel,

În acest sens, românul Aurel Vlaicu a fost bine primit. I-au fost

patronul, l-a chemat la el pe inginer și l-a felicitat, cerându-i

oferite condiții corespunzătoare de afirmare și, nu după mult

totodată să-i explice secretele carburatorului. Îi promitea în

timp, i-au fost patentate două invenții. Era admirat de mulți

schimb o poziție privilegiată de acum încolo în uzină și condiții

dintre colegi, dar nu puțini îl invidiau pentru inventivitatea lui

materiale avantajoase. Vlaicu a refuzat oferta, așa cum o

ieșită din comun, pentru rapiditatea găsirii soluțiilor tehnice,

refuzase și pe aceea de a-și construi aparatul de zburat la

pentru dexteritatea în lucru. Simțul său tehnic nativ se manifesta

Uzinele Opel, ofertă condiționată însă de rămânerea lui în

din plin în halele uzinei constructoare de automobile. Rezolva

propietatea uzinei, fără ca inventatorul să poată formula alte

chestiuni tehnice la elucidarea cărora tinerii ingineri, chiar dacă

pretenții. Visul și dorința lui cele mai arzătoare erau ca rodul

s-ar fi priceput, nu aveau acces din cauza ierarhiei de vârstă și

strădaniilor până la acea vârstă să poată fi dăruit neamului care

de experiență ce trebuia respectată în uzină. Din acest motiv

l-a zămislit. Scrisoarea adresată din Russelsheim, la 18

Vlaicu a avut un conflict cu propietarul: cineva l-a pârât că nu-și

noiembrie 1908, unui prieten din Lugoj este extrem de grăitoare

cunoaște ”lungul nasului” și acesta s-a supărat. În consecință i-a

în această privință:

interzis să participe la pregătirea seriei de cinci automobile
”Prinz Heinrich Fohrt” ce urmau să ia parte la un concurs
desfășurat la Baden. Pregătirea pentru start a mobilizat cei mai
buni ingineri ai uzinelor deoarece reușita în concurs atrăgea
după sine clientela pentru cumpărarea automobilelor.

Aurel Vlaicu in 1910
”Acum vreau să mă apuc de mașina de zburat. Fabricantul…
Avionul Vlaicu III
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mi-ar da parale să fac mașina, dar eu mai bucuros aș da invenția
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țării românești. Vezi de îmi recomandă pe cineva cu parale, ori
fă-mi o legătură bună. Altfel pun nemții
ții mâna pe invenție și tu
știi bine că o invenție
ție mai ideală și mai folositoare ca mașina de
zburat nu este. Am făcut gramafonul de zice tare. Acum îl

REPERE ÎN EVOLUŢIA ISTORICĂ A
ŢESĂTURILOR
Prof. Irina ŢIPORDEI – Huşi

patentez. Am mai înștiințat
științat două patente, dar sunt cam scumpe
și nu le cumpără nime… Tu știi că eu numai pentru mașina de
zburat trăiesc și trebuie s-o fac. Opel m-ar
ar ajuta, dar e neam
neamț, nu
vrea să-mi dea nimica pentru invenție,
ție, fără numai spesele
pentru făcut și dacă e bună a lui să fie. Fie, așa nu o pupă. Dacă
mergi la Paris, caută pe Vuia și spune-ii de mine. A
Aș vrea să fac
legături cu el să îl mai întreb despre aeroplanele fran
franțuzești.
Scrie-mi mai multe”.

Aurel Vlaicu al doilea din dreapta. In fata sa, jos, sta fratele
sau Ion. In stanga lui Vlaicu este Giovanni Magnani,
antreprenorul care l-aa sprijinit. In fundal, cu baston, posibil
sa fie I. L. Caragiale.
Scrisoarea citată relevă și credința fermă a inginerului în
valoarea invenției
ției sale (”mai ideală și mai folositoare ca mașina
de zburat nu este”) și dăruirea totală pentru realizarea ei (”Tu
știi că eu numai pentru mașina dee zburat trăiesc și trebuie s-o
fac”) și nădejdile că sprijinul așteptat doar de la un mare
conațional
țional putea veni, de la Traian Vuia. El avea însă acasă și
alți prieteni care-l așteptau.
șteptau. Printre ei Octavian Goga, colegul de
școală din Sibiu și sprijin atunci
ci când stătuse în Budapesta. Îl
avea apoi pe bunul său frate Ion, cel atât de dotat cu geniu
tehnic, care nu s-aa lăsat până nu a construit, cu propiile mâini,
din lemn, o bicicletă asemănătoare cu cea adusă de Aurel din
Germania: roțile le-a confecționat din crengi de alun și
cauciucurile din coajă de tei împletită….
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Ţesutul este un meşteşug cu origini îndepărtate, iar
aspectul şi structurile remarcabile ale unor ţesături au trezit
şi trezesc încă interesul cercetătorilor. Iată, câteva repere în
evoluţia lor istorică, ce constituie evenimente fundamentale
care oglindesc spiritualitatea şi puterea creatoare a
popoarelor.
au obţinut din papură şi semănau cu un
Primele ţesături s-au
gard împletit din nuiele. În ciuda spectului lor grosolan, au
înlocuit la început parţial şi apoi în întregime pieile şi blănurile.
În neoliticul pietrei omul s-aa deprins să toarcă fire,
folosind fuse de piatră, şi să le ţeasă în modul cel mai primitiv
laa ghergheful rudimentar cioplit în trunchiul unui copac.
Mileniul al II-lea
lea î. Hr. aduce în Egiptul Imperial,
considerat ,,centrul lumii″ în Antichitate, splendoarea unei
civilizaţii, dar şi splendoarea veşmintelor.Ţara devine ,,arbitrul
eleganţei″ pentru
u întregul Orient. Picturile şi basoreliefurile fac
să dăinuie pentru eternitate siluetele zvelte şi pline de graţie ale
prinţeselor şi reginelor egiptene, înveşmântate în rochii fine şi
străvezii din in alb strălucitor şi pur care era considerat culoare
sacră.
acră. Papirusurile elogiază cămaşa unei regine, a cărei ţesătură
era realizată din celule înnodate la capete prin sacrificiul a sute
de sclave. Aceasta a egalat prin transparenţă şi fineţe pânza de
păianjen, a rezistat trecerii timpului şi strânsă într-un
într
pumn
poate fi trecută printr-un
un inel, performanţă prin care concurează
cu ţesăturile moderne.
Chinezii, inventatorii mătăsii, primii oameni din lume
care au crescut viermii de mătase şi au prelucrat borangicul,
realizează materiale de o neîntrecută frumuseţe şi de un mare
rafinament coloristic.
La vechii greci, în insula Ceos, sunt renumite ,,gazurile
,,gazurile″
şi ,,voalurile ″ care în sculptură nu au putut fi imitate şi pe care
femeile le purtau deasupra îmbrăcămintei. Voalul de Ceos se
mai numeşte ,,ţesătură de vânt″,, denumire care îi subliniază
transparenţa şi fineţea. Pentru a o putea ţese, torcătorii se aşază
pe marginea teraselor şi torc la înălţime, lăsându-şi
lăsându fusele să
cadă jos în stradă şi trăgându-le
le apoi sus când îşi înfăşoară firul.
Acesta iesee bine întins, răsucit, foarte subţire şi rezistent.După
ţesere gazurile sunt supuse pârlirii sau gazării, prin trecerea lor
pe deasupra unei flăcări pentru a putea fi mai uşor vopsite sau
albite.
Între sec. VIII-VII
VII î. Hr., în Grecia arhaică nevoia de
îmbrăcăminte
răcăminte conduce la dezvoltarea unei adevărate producţii
de ţesături şi vopsele. În Milet ţesăturile de lână vopsită
dobândesc o faimă universală şi se ţes la războaie manuale cu

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Industrie
formă foarte simplă. Desimea materialelor obţinute este atât de
mare încât nici apa nu poate trece prin ele. Acestea sunt folosite
atât pentru îmbrăcăminte, cât şi pentru depozitarea uleiului de
măsline, înlocuind în acest fel abanosul mai greu de prelucrat.
În sec. al III-lea î. Hr., în Egiptul Elenistic meşteşugurile
ating o adevărată perfecţiune. Aici se cultivă inul şi cânepa, iar
atelierele de ţesătorie ocupă galerii speciale. Producţia de
ţesături se împarte între ţesături obişnuite şi ţesături de lux,
acestea din urmă aducând ţesătoria în domeniul artei. Până la
sfârşitul sec. al XVIII-lea d. Hr. ţesăturile de lux vor fi incluse
în categoria artelor minore alături de miniaturi, manuscrise,
orfevrărie şi monede. Ţesătorii şi vopsitorii lucrează împreună
cu bijutierii, realizând materiale din lână şi in cu desene din fire
de aur şi argint. Creşterea producţiei este determinată în mare
măsură de trecerea de la războiul de ţesut vertical, la cel
orizontal.
Antichitatea este şi o epocă de dezvoltare a culorilor.
Culoarea care căpătă chiar de la început o faimă universală este
purpura, preparată prima dată de către fenicieni din două
moluşte marine ce abundau pe coastele orientale ale
Mediteranei. Plutarh relatează că la cucerirea Siracuzei,
Alexandru Macedon a luat ca pradă stofe vopsite în purpură,
parţinând lui Darius, în fantastica sumă de 50 000 de talanţi.
Între sec. I-IV d. Hr. în Imperiul Roman este renumită purpura
produsă în Tir şi Campagna, realizată din fire subţiri de lână sau
bumbac şi brodată cu fire de aur şi argint. Purpura de mătase cu
aplicaţii de aur reprezintă însemnul imperial, doar aristocraţia
romană având privilegiul să o poarte.
Între secolele I-IV d. Hr., barbarii aduc în Europa vestică
ţesături grele de tipul covoarelor, lucrate manual pe gherghefuri
sau războaie. Nomazii din Asia Centrală le foloseau pentru a-şi
feri locuinţele (corturile) de intemperii. Motivele decorative
sunt de tip zoomorfic, vegetal sau cu scene mitologice şi ţin cât
ţine covorul, umplând în întregime spaţiul, astfel încât nu
rămâne nici o părticică de suprafaţă neornamentată. Acest lucru
este o mărturie pentru acea ,,oroare de gol″ întâlnită adesea la
aceste popoare ca şi la cele primitive, căci locuitorii stepei sunt
dornici să-şi umple singurătatea.
Stofele rămase din această perioadă au ornamentaţii
bogate, completate cu fire de aur şi argint şi cu pietre preţioase
montate în aur prin procedeele cloisonne şi cabochon, aduse tot
de nomazi în Europa. Gustul oamenilor din acele timpuri pentru
aur şi pietre preţioase era atât de dezvoltat, încât cei care îşi
permiteau posedau cantităţi imense. Un cronicar al vremii
relatează că la moartea copilului mai mic al unei regine din
Galia, bijuteriile şi stofele care au aparţinut defunctului au
umplut patru care.
În Spania sec. al VIII-lea, la Cordoba, la Sevilla şi la
Granada, unde arta maură atinge apogeul, meşteşugul ţesutului
cunoaşte o dezvoltare excepţională. Se spune că artiştii acelor
vremuri aveau calitatea rară de ,, a face artă din nimic″. Cu
numai 30 de elemnte decorative, aceştia realizează o sumedenie
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de ţesături diferite ca desen. Orice suprafaţă oricât de
neînsemnată se împarte în zeci, uneori chiar sute de fragmente,
tratate ca nişte bijuterii, strălucind şi scânteind în toate culorile
curcubeului. Ingeniozitatea stilizării este remarcabilă. Pornind
de la elementele grafice ale alfabetelor cufic şi arabic din care
construiesc plante stilizate şi tot felul de figuri geometrice pe
care le repetă, le alternează, le conjugă şi le combină, puterea
lor de invenţie merge spre variaţia neîncetată a decorului, la fel
ca a unei teme infinit reluate dintr-o splendidă ,,fugă de Bach″.
Sec. al XII-lea aduce cu sine perdelele de mătase cu
desene mari şi tapiseriile folosite pentru decorarea pereţilor.În
această perioadă ţesătoria atinge maximul de înflorire,
deschizând o nouă eră.
Perioada Renaşterii din sec. XV-XVI produce schimbări
de orizont în artă, deci şi în domeniul ţesăturilor. Florenţa
devine centrul artistic al Italiei, oraşul care după Atena ,,a
contribuit cel mai mult la dezvoltarea civilizaţiei umane″. Aici
se realizează renumitele tapiserii florentine care prin culorile
deschise şi delicate (roz, albastru ca cerul, liliachiu, galben
soare) sugerează candorea bunătăţii şi blândeţea. Veneţia se
detaşează prin eleganţă, lux orbitor şi extravaganţă, fiind
socotită ,,patria brocarturilor″ (ţesături grele ce foloseau fire de
aur pentru fond şi mătase puternic colorată pentru desene). Sunt
renumite serbările veneţiene la care pereţii clădirilor se acoperă
cu tapiserii şi brocarturi, iar sălile palatelor se transformă în
adevărate grădini de iarnă, primăvară, vară sau toamnă,
acoperindu-se în întregime cu ţesături cu peisaje. Femeile se
îmbracă în stofe bogat ornamentate, în ton cu anotimpul, în
funcţie de încăperea în care îşi petrec timpul.Se spune că
nicicând oamenii nu au risipit atâta bogăţie şi strălucire în
decorarea locuinţelor.
Un domeniu ales al ţesăturilor este cel al scoarţelor
româneşti, spre care îşi îndreaptă şi astăzi atenţia numeroşi
artişti plastici. Având aceeaşi rădăcină cu latinescul ,,scortea″
care se referă la scoarţă, la coaja copacilor, ţesătura a preluat cu
uşurinţă numele de scoarţă. Destinaţia de înveliş al pereţilor
reiese şi din faptul că în interiorul ţărănesc românesc scoarţa nu
se aşterne niciodată pe jos, în opoziţie cu covoarele orientale
care acoperă pardoseala. Scoarţa românească este şi un înveliş
pentru mobile, constituind podoaba principală a caselor
boiereşti şi având particularităţi în funcţie de zona de
provenienţă.
În secolul al XVIII-lea, dintre ţesături, pe covoare se
pune un accent deosebit, căci moda interioarelor foloseşte acum
covorul ca element fundamental în ambianţă.Atelierele în care
se ţes covoare se extind pretutindeni. În Paris ele ocupă mai
multe străzi din oraş. Aici pătrund trăsurile celor care doresc săşi comande un covor, circulând pe culoarul liber situat în lungul
atelierului printre războaie. Cererea de covoare mereu crescândă
impune mecanizarea ca pe o necesitate.
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Un pas important îl face tehnicianul francez Joseph
Marie Jacquard, care inventează între anii 1804 şi 1808 războiul
de ţesut cu ajutorul căruia devine posibilă realizarea ţesăturilor
cu desene mari şi complicate, divers colorate, ce necesită
acţionarea individuală a firelor de urzeală. Până atunci, pentru
mişcarea firelorr erau folosiţi copii cu vârste cuprinse între 5 şi 7
ani, aşezaţi pe platforme suspendate, numerotaţi în ordinea
firelor pe care le ţineau cu mâna şi pe care le ridicau la fiecare
comandă a ţesătorului care dicta desenul. Proveniţi din familii
sărace pentru
ru care munca lor însemna o sursă de existenţă,
aceşti copii sfârşeau prematur datorită extenuării şi inhalării
prafului şi scamei. Impresionat parcă de soarta lor,
manufacturierul Jacquart construieşte mecanismul cu cartele
perforate care comandă automat formarea rostului, înlocuind
astfel ridicarea manuală a firelor.
Între anii 1846 şi 1850, maşinile manuale din ţesătorii
sunt înlocuite cu maşini de ţesut mecanice. Apariţia mecanizării
şi apoi a automatizării câştigă progresiv teren, restrângând sfera
textilelor de lux şi deschizând o nouă eră: era produsului
industrial de serie.
BIBLIOGRAFIE
1.
I., Ionescu-Muscel – Fibre textile la sfârşit de mileniu, Ed.Tehnică, Bucureşti,
1990
2.
George, Oprescu - Manual de Istoria artei, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975
3.
Andrei, Oţetea – Renaşterea,, Ed. Ştiinţifică, Bucreşti, 1964
4.
Paul, Petrescu– Scoarţe româneşti, Ed. Meridiane,Bucureşti, 1976

7 tehnici esențiale
țiale care luptă împotriva
pierderilor de memorie
Anca CIOBOTARU
Când vine vorba despre problemele de memorie, nu ne
putem da cu presupusul în privința
ța cauzelor și ritmului în
care pot evolua ele. Cu toții
ții ignorăm pierderi ușoare de
memorie, punându-le
le pe seama stresului și a agendei
încărcate de lucru.

F

ie că este vorba despre volumul mare de priorită
priorități, fie că
întâmpinăm probleme asociate cu procesul de
îmbătrânire, fiecare dintre noi suntem interesa
interesați să găsim
modalități
ți practice și eficiente pentru îmbunătățirea memoriei și
menținerea sănătății creierului până la sfârșitul
șitul vieții.

Mark Hyman vorbește
ște de asemenea despre urmările
dependenței
ței provocate de zahăr, printre care și pierderile de
memorie și scăderea capacității de concentrare.
Alimentația
ția nesănătoasă reprezintă doar unul dintre factorii care
afectează creierul și accelereazăă declinul cognitiv. Pe altă parte,
radiațiile
țiile electromagnetice artificiale în care ne scăldăm (wi-fi,
(wi
antene GSM, antene radio, linii de înaltă tensiune, radia
radiațiile
emise de computere și telefoane mobile) contribuie și ele la
degradarea conexiunilor neuronale și chiar la apariția tumorilor
cerebrale. Acesta însă nu este un articol despre cauzele
problemelor de memorie, ci ne propunem să vorbim despre 6
metode practice pentru îngrijirea și stimularea creierului, astfel
încât să ne îmbunătățim
țim performanțele mentale și să ne
menținem verzi până la sfârșitul vieții.
1. Învață în permanență lucruri noi
Fiecare dintre noi ne dorim să îmbătrânim frumos, însă prea
puțini
țini ne gândim ce trebuie să facem ca să împlinim această
dorință.
ță. Incapacitățile și bolile debilitante
debilita
nu sunt efecte
obligatorii ale îmbătrânirii. Cu toții
ții cunoaștem oameni care se
mențin într-oo formă excelentă la vârste înaintate la care alții
al
sunt lipsiți
ți de energie și plini de boli. Este adevărat că factorii
genetici au o contribuție
ție importantă în ritmul
r
și modul de
îmbătrânire, dar să ne amintim și celebra zicală: “Genetica
încarcă armă, dar stilul nostru de viață
ță apasă pe trăgaci!”
Cum ne îngrijim de sănătatea și bunăstarea noastră pe tot
parcursul vieții
ții dictează starea de vitalitate de la bătrânețe.
bătrâne
Creierul, ca orice alt organ, are nevoie de atenție,
aten
exercițiu și
hrană adecvată. De la minte pornește
ște totul. Dacă îți menții
mintea sănătoasă, starea întregului organism are de câștigat.
câ
Pentru asta, solicită-ți creierul, pune-ll în permanență
permanen la treabă.
Învață
ță o limbă nouă, rezolvă integrame, reține zilnic 3 cuvinte
noi, învață
ță să cânți la un instrument sau să joci șah ori dezvoltă
dezvoltăți hobby-uri noi. Dacă îți
ți menții creierul activ, îți menții mintea
la cote înalte, indiferent de vârstă. Asemenea unui sp
sportiv de
performanță,
ță, creierul tău are nevoie de noi provocări și
antrenament constant.
2. Gândește pozitiv
Folosește-ți creierul într-un
un mod constructiv. Focalizează-te
Focalizează pe
soluții,
ții, lucruri care îți plac și părțile bune din orice situație.
Gândurile generează emoții,
ții, iar emoțiile stări. Stările creează
efecte fiziologice – secretarea hormonilor buni sau a celor răi.
Mai departe, rezultatele se văd în timp – sănătate sau boală.

Cel mai bun sfat al oamenilor de știință
Folosește-ll sau îl pierzi! Asta înseamnă să lucrezi cu tine însu
însuți,
să fii deschis la informații
ții noi și să ai răbdare. Din păcate, există
nenumărați
ți factori care șubrezesc performanțele creierului într
întrun ritm accelerat. Spre exemplu, un studiu realizat de către
Robert Lustig din California (San Francisco) a dezvăluit că
zahărul produce dependență,
ță, la fel ca și cocaina, conducând la
inactivarea producătorilor neuronali de dopamină și forțându-ne
să consumăm tot mai multe alimente care conțin
țin zahăr. Medicul
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Deși
și gândirea este un reflex involuntar, tu îți poți controla
gândurile, devenind conștient
știent de ele. Fii atent la dialogul tău
interior și focalizează-l în permanență
ță asupra lucrurilor pozitive
din viața ta.
3. Consumă alimente care stimulează activitatea cerebrală
Suntem ceea ce gândim și ceea ce mâncăm. Hrana spirituală
trebuie completată
tată cu alimente de calitate, bogate în substanțe
substan
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hrănitoare. În topul celor mai bune alimente care stimulează în
mod pozitiv activitatea creierului sunt:
- carnea de pește
ște (somon sau doradă) conține
Aceste grăsimi sănătoase încetinesc
sc declinul
cognitiv, curață
ță arterele și
stimulează
neurotransmițătorilor
țătorilor de trimitere a stimulilor. (Dr.
Roizen, Dr. Mehmet C. Oz “Tu rămâi tânăr!”

Omega 3.
procesului
capacitatea
Michael F.

- consumă 30g de nuci zilnic
- fructele de pădure sunt bogate în antioxid
antioxidanți care
îmbunătățesc
țesc procesele creierului și coordonarea motorie
- bananele sunt ideale pentru asigurarea cantită
cantității necesare de
glucoză (sursa de energie a creierului)
- ciocolata cu peste 80% cacao conține
ține o cantitate mare de
antioxidanți care măresc producția
ția de endorfine și dezvoltă
capacitatea de concentrare și memorare
- consumă salate. Este un fapt demonstrat că legumele proaspete
stimulează procesele cognitive, chiar mai mult decât fructele
Consumând măcar două porții
ții de legume pe zi, rata declin
declinului
mental descrește
ște cu 35% pentru mai bine de 6 ani.

În era tehnologiei ultra-avansate,
avansate, cercetătorii ne vin în ajutor cu
soluții
ții special gândite pentru îmbunătățirea activității creierului
și creșterea calității vieții. Cum? Ne pun la dispoziție
tehnologia pentru antrenarea creierului prin stimulare cu
semnale sonore și vizuale modelate pe frecvențe specifice
diferitor stări:
i: relaxare profundă, concentrare și învățare
accelerată, energizare, creativitate, îmbunătățirea
îmbunătă
memoriei,
inducerea stării de somn, intrarea rapidă în starea de meditație,
medita
claritate mentală și amplificarea intuiției.
Într-o
o eră în care ne aflăm constant sub efectul radiațiilor
nocive, al alimentației
ției nesănătoase, mesajelor mass-media
mass
care
induc frică și confuzie, stresului și al altor factori care ne
consumă energia psihică și scad nivelul de performanță al
organismului, întreținerea
ținerea activă și constantă a creierului devine
o necesitate. Problemele de memorie și mai grav, bolile de
degenerescență
ță mentală pot fi evitate. Putem îmbătrâni frumos
și plini de vitalitate. Însă trebuie să lucrăm pentru asta!
Poți
ți afla mai multe informații despre tehnologia Mind Sy
Synergy
pentru antrenarea creierului aici: www.aimgroup.ro

Cum a evoluat zâmbetul oamenilor în timp.
Rezultat uimitor după analizarea a peste
370.000 de chipuri

4. Ai grijă la circulația sangvină!
Sângele transportă multe substanțe
țe nutritive către creier. Dacă
sângele nu este sănătos ori nu circulă corect în organism,
creierul este cel mai afectat. Menține-ți sănătatea arterelor tale
și ai grijă să eviți factorii care conduc la creșterea tensiunii
arteriale. Dacă îți
ți păstrezi tensiunea arterială în limitele
normale, îți
ți îmbunătățești memoria și scazi riscurile de apariție
a maladiei Alzheimer.
5. Fă mișcare fizică!
Sănătatea creierului tău este corelată cu exerci
exercițiile fizice. De
fapt, sportul este elixir pentru memorie și în general pentru
performanțele
țele mentale. Atenție însă, sportul, indiferent de
forma lui, trebuie practicat cu moderație.
ție. În exces, poate
produce efectul opus – epuizare fizică și psihică. Secretul este
să faci sport moderat și constant. Pentru a-ți
ți stimula creierul,
alege exerciții ușor alerte – acestea între
întrețin capacitatea
neurocognitivă. De pildă, mergi în pas vioi 30 de minute pe zi,
dansează sau joacă tenis.
6. Râzi cât poți de mult!
Este un fapt dovedit științific: râsul îmbunătățește memoria și
menține
ține creierul tânăr. Spiritul vesel și umorul sunt precum
sportul pentru corpul fizic: reîmprospătează energia și dau un
tonus excelent!
7. Antrenează-ți
ți creierul
performanțe de geniu
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Fiecare faţă spune o poveste. Iar această poveste poate fi
redată prin emoţiile care apar pe chip. Zâmbetul este o
expresie facială care evoluază în timp, afirmă savanţii din
SUA.

Z

âmbetul sau surâsul este, din punct de vedere
fiziologic, o expresie facială
ală formată prin flexionarea

a 17 muşchi de la extremităţile gurii dar şi din

apropierea ochilor. Această expresie denotă plăcere şi bunăbună
dispoziţie.
Cercetatorii de la Universitatea din California, Berkeley, au
analizat mai mult de 37.000 de albume de absolvire
ab
ale
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liceenilor pentru a vedea cum feţele elevilor şi zâmbetele lor au

Echipa

de savanţi

de la

Universitatea

din Rochester

evoluat în timp.

intenţionează să folosească acest soft pentru a studia emoţiile în
interacţiunea părinte-copil. (Sursa: New Scientist)
Scientist

Ei au descoperit că zâmbetele elevilor actuali au devenit mai
largi în comparaţie cu zâmbetele elevilor din secolul trecut. O
fotografie obişnuită
tă din 1900 şi 1910 arată o expresie facială
neutră, pe când în 2010, faţa suprinsă în fotografie pare mai

Lacrimile sunt diferite în funcție
func de
motivul pentru care plângem

bucuroasă, iar zâmbetul este mai larg.
Rose-Lynn FISHER

“Multe detalii despre lumea noastră nu sunt capturate în
înregistrările scrise, deoarece acestea sunt prea banale sau prea
abstracte pentru a fi descrise în cuvinte. Din fericire, de la
inventarea camerei, un număr tot mai mare de fotografii
captează o mare parte din această informaţie uşor de pierdut”,
scrie într-un
un comunicat echipa de la Universitatea din
California.
Încă o victorie pentru calculatoare

Oamenii plâng când sunt triști,
ști, plâng când se despart
de cineva drag, plâng uneori și de bucurie. E în firea
noastră să ne trăim emoțiile și sentimentele prin lacrimi.

D

ar oare aceste lacrimi diferă în funcție de starea
noastră? Fotograful Rose- Lynn Fisher susține că da.
Pentru a demonstra acest lucru a studiat cu ajutorul
microscopului peste 100 de lacrimi provenind din situații
diferite. Proiectul se intitulează „Topografia lacrimilor” şi a
durat mai mulţi ani, timp în care autorul studiului a adunat
mostre personale, dar şi de la alte persoane. Constatările sunt
uimitoare.

Software-ul
ul dezvoltat la Universitatea din Rochester din New
York reuşeşte să identifice emoţiile din discurs mai bine decât

Lacrimi provocate de o revedere

oamenii. La analiza a 700 de probe audio, sistemul a detectat
emoţia cu o exactitate de 72 la sută. Dintr-un
un grup de 138 de
oameni, aproximativ 60 la sută pot fi analizaţi cu precizie în
legătură cu emoţiile lor.
“Emoţiile joacă un rol vital în interacţiunile sociale, cererea

Lacrimi provocate de Tăiatul cepei

permanentă de noi aplicaţii care să analizeze interacţiunea omom
calculator a condus la dezvoltarea unui număr tot mai mare de
sisteme automate de clasificare a emoţiilor. Cu toate acestea,
este încă discutabil dacă performanţa acestor sisteme se poate
compara cu codurile şi decodificările umane”, au scris membrii
echipei de la Universitatea din Rochester pe site--ul arxiv.org.
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Parapsihologie
Lacrimi provocate de o suferinţă

P

oveştile de viaţă ale acestor câţiva oameni depăşesc cu
mult puterea de înţelegere a savanţilor din zilele
noastre, deşi cercetătorii au studiat astfel de abilităţi în

ultimele decenii.
Ingo Swann este omul care îşi poate „proiecta” vederea la orice
distanţă, chiar şi la mii de kilometri. Este vorba despre o putere
specială care
c
nu este deţinută de
un singur om, ci de mai mulţi, iar
acest lucru reprezintă un fapt

Lacrimi provocate de frustrare

verificat.
CIA,
unui

studiu

ce

a

NSA

şi

Universitatea

Stanford au colaborat în cadrul
vizat fenomenele parapsihologice.

Experimentul, întins pe durata a peste două de
decenii, a inclus şi
acest gen de vedere la distanţă. În respectivele experimente, mai
multe persoane au fost capabile să descrie obiecte distincte,
aflate în încăperi separate, dar şi obiecte îndepărtate, aflate în
Lacrimi de bucurie

zone în care acele persoane nu au călători
călătorit niciodată.
Specialiştii spun că această „super-putere”
putere” constă în proiecţia
conştiinţei în afara trupului şi trimiterea ei într
într-un loc aflat la
mare depărtare de locul în care se află trupul persoanei
respective.
Unul dintre participanţii la experiment, IIngo Swann, a fost
capabil să „vadă” şi să descrie un inel din jurul planetei Jupiter
despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau că există la acea vreme.
Ingo a reuşit apoi să „vadă” şi Luna, dar şi alte fenomene
ciudate, cu ajutorul puterii sale care este studiată
stu
în cadrul

sursa: http://www.lifebuzz.com/tears/

Cine sunt paranormalii care au sucit
mintea savanţilor cu abilităţile lor
extraordinare

parapsihologiei.
Uri Geller,, devenit faimos în întreaga lume datorită
capacităților
ților sale, este omul care, în timp ce ţinea o prelegere în
clădirea Capitoliului din
Washington, a reuşit să
curbeze o lingură în faţa

Lumea a fost mereu fascinată de super-puteri.
super
Există
indivizi care au capacităţi pe care oamenii de ştiinţă nu le

invitaţilor săi, fără să
aplice nicio forţă de ordin

pot explica: pot să picteze o capodoperă legaţi la ochi
ochi, pot să
efectueze calcule complicate pe care doar computerele pot

mecanic
asupra
ei.
Lingura a continuat să se

să le realizeze, au o vedere mai ceva ca a unui vultur, rezistă
la dureri incredibile.

îndoaie şi după ce Uri Geller a „lăsat-o”
„lăsat
să cadă pe masă, în
timp ce el îşi reluase discursul.
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Parapsihologie
Stephen Wiltshire, diagnosticat cu autism la vârsta de trei ani,

până la 10.000 vine cu propriile forme şi senzaţii unice, astfel

este un artist care desenează şi pictează peisaje urbane extrem
de detaliate. El are capacitatea de a reproduce în desenele sale

încât Tammet poate „vedea” rezultatele calculelor ca pe nişte
peisaje şi poate „simţi” atunci când un număr este prim sau

cu
o
precizie
extraordinară

divizibil. Spre exemplu, el a descris imaginea vizuală a lui 289
ca fiind una urâtă, pe cea a lui 333 atractivă, iar pe π l-a

fotografii ale unor
oraşe după ce le-a

catalogat ca fiind superb. Parapsihologii spun că este un fel de
manifestare a sinesteziei.

observat timp de
doar câteva secunde.
Astfel,
Stephen
Wiltshire a reuşit să
deseneze, din memorie, o imagine aeriană a oraşului Singapore,
în cele mai mici detalii.

Miroslaw Magola, supra-numit şi „Omul Magnetic”, sfidează
legile gravitaţiei printr-o abilitate manifestată, în cazul său, cu o
forţă
extraordinară.
Aplicând capacităţile lui
psihokinetice obiectelor
din jur, Miroslaw poate

Wim Hof a stârnit nedumerire în rândul comunităţii ştiinţifice
atunci când, folosindu-

ridica de la sol, prin
simplă atingere, obiecte

se doar de meditaţie, a
reuşit să stea scufundat

din
aproape
orice
material, de la tacâmuri

în gheaţă timp de
aproape două ore, fără

metalice, până la plăci de marmură, păstrându-le ataşate de
trupul său oricât timp doreşte.

ca temperatura internă a
trupului său să se
modifice în vreun fel.
Reuşita sa este remarcabilă şi se înscrie în seria de dovezi care
atestă importanţa rolului pe care conştiinţa îl joacă asupra
felului în care trupul uman reacţionează la diverşi stimuli sau la
diverse situaţii.
După ce a reuşit să îşi menţină neschimbată temperatura internă
a trupului în acel experiment, Wim Hof a escaladat Muntele
Everest în pantaloni scurţi, a rezistat cu brio răului de altitudine,
a alergat maratonul din deşertul Namib fără să bea apă şi a
demonstrat, într-un laborator medical specializat, faptul că este
capabil
să
îşi
influenţeze la comandă
propriul sistem nervos
vegetativ şi sistemul
imunitar.
Daniel

Tammet este

Jittarat Wongsomboon, o femeie în vârstă de 55 de ani din
Thailanda, poate să râdă cu un volum maxim de 110 decibeli.
Pe 5 iulie 2008, Jittarat a participat la Concursul de râs Ripley's
International, în staţiunea thailandeză Pattaya şi a câştigat
bizara competiţie râzând continuu, timp de 12 minute şi 26 de
secunde, ocazie cu care
a atins un volum de
110 decibeli.
Călugării budişti. În
timpul unei vizite întro mănăstire îndepărtată
în anii 1980, Herbert
Benson, profesor de medicină la Universitatea Harvard, şi
colegii săi au studiat un grup de călugări din Munţii Himalaya
care puteau, prin Tum-mo (o tehnică yoga), să îşi mărească
temperatura la nivelul degetelor de la mâini şi de la picioare cu
aproximativ 17 grade
Celsius.
Este
o

un savant autist. Poate
executa
calcule

diferenţă

matematice de cea mai înaltă dificultate cu viteze uluitoare.
Totuşi, spre deosebire de alţi oameni capabili de performanţe

considerabilă,
cercetătorii nu

similare, Tammet reuşeşte să şi descrie modul în care face
aceste calcule. El spune că în mintea lui, fiecare cifră şi număr

nici până în prezent
cum
puteau
acei
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Fizică
călugări să genereze o astfel de căldură.
Mai târziu, în 1985, cercetătorii de la Universitatea Harvard au
realizat o înregistrare video în care acei călugări budişti reuşesc
să usuce cearşafuri ude şi reci doar cu ajutorul căldurii generate
de trupurile lor. De altfel, călugării care îşi petrec nopţile reci de
iarnă dormind afară, la altitudini de peste 4.500 de metri, în
Munţii Himalaya, nu reprezintă deloc ceva neobişnuit pentru
locuitorii din acele zone.
Lucrurile nu se opresc aici, pentru că aceiaşi cercetători
americani au studiat un grup de călugări budişti iniţiaţi în
tehnici avansate de meditaţie, în Sikkim, în India, şi au constatat
cu mare uimire că acei călugări puteau să îşi reducă
metabolismul cu 64%. Sursa: evz.ro

CU FIZICA
ZICA PRINTRE OAMENI
Prof. Ştefan MÎRZAC - Iaşi
Terenul orizontal face ca apa să fie nehotărâtă.
Trebuie să folosim şi oglinda retrovizoare ca să vedem pe cei
din culise şi cum ne văd ei pe noi.
Prin telescop priveşti îngust, dar departe.
Adevărul are viitor de oglindă. Ea poate fi spartă.
Oare dacă în noi ar fi mai multă lumină,bam mai face umbră?
Matematicienii
tematicienii sunt împăciuitori. Ştiu să aducă la acelaşi
numitor.
Apa arată cât de important este banalul, sau cât de mult ignorăm
esenţialul.
Gravitaţia este egoismul Pământului.
Ţăranul nu cunoaşte legea conservării impulsului, dar ştie că,
trăgând încett o buruiană din pământ,ea va ieşi întreagă (viteză
mică, masă mare), iar dacă o trage brusc, ea se va rupe (viteză
mare, masă mică).
Toţi trăim starea de vibraţie, dar unii o simt numai când devine
şoc.
Bucuria are efect antigravitaţional şi transformă me
mersul în zbor
cu picioarele pe pământ.
Dulcele ne anulează dorinţa de zbor, mărind forţa
gravitaţională.
Variaţia permanentă a cantităţii dă naştere unei noi calităţi.
Răbdarea este începutul calităţii, graba este începutul cantităţii.
Prudenţa are entropiee negativă şi transformă o parte din libertate
în apărare.
Unda este sufletul particulei, iar particula este trupul undei.
Tehnologia a scos emoţiile din om şi a obţinut un calculator.
Gravitaţia este ghidul apei care vrea să descopere marea.
Vinul rezonează pe orice frecvenţă.
Viaţa este o stare de vibraţie în care tinzi mereu spre echilibru,
dar rareori îl atingi.
Toţi vibrează când primesc, dar puţini vibrează când dau.
Mulţi trăiesc urcând în jos, la lumina întunecată a materiei, dar
puţini alunecă în sus,
us, pe calea spirituală, la lumina divină.
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În unele familii televizorul munceşte cel mai mult şi
telecomanda ajunge la temperatura constantă de 36,7 grade C.
Forţa nu este o cale de a intra în sufletul cuiva.
Prin rezonanţă cu personajele interpretate, ac
actorii dau şi
primesc ceva din viaţa acestora.
Sufletul se exprimă vibrând. La rezonanţă este amplitudine
maximă.
Paradoxal, un suflet sărac exercită o presiune mare spre
exterior, iar un suflet bogat face presiune mică spre exterior.
Când îţi legi sufletul de materie nu mai poţi scăpa de legătoarea
ei.
Numai cu urechile sufletului auzi ce-ţi
ţi vorbeşte îngerul.
Pentru mulţi, materia a devenit singurul mijloc de achitare a
datoriilor morale.
NATURA DIN OM
Înţelepciunea îţi dă senzaţia de zbor, cu picioarele pe pământ.
Şi ceara ne vorbeşte omeneşte: ”ca să modelezi pe cineva,
trebuie să-i dai şi căldură”.
Când furi pe cineva, te vinzi pe tine, dar nu vezi.
Libertatea, preferând dezordinea, poate deveni anarhie.
Deseori, lumina nopţii ne ajută să facem ce nu am făcut în
întunericul zilei.
Modelul este lumina pe care o caută adolescentul, bâjbâind în
întuneric, dar negăsind-o, nu-şi
şi poate aprinde propria lumină.
Păpuşile Matrioşka îmi spun că poţi avea mai multe feţe, dacă
eşti lipsit de miez.
Ca şi rădăcinile unei plante, cei tineri stau pe margine şi,
deobicei, nu lor le dăm apă la moară.
Curios, aplauzele te ridică atunci când devii mai greu.
Când banul pătrunde în sufletul omului, naşte banul cu suflet.
Mulţi se mulţumesc cu fiorul trupului, iar unii nu se mulţumesc
m
nici cu fiorul spiritului.
Stăpânul îţi cere să râzi odată cu el, dar el nu plânge o dată cu
tine.
Străinii încep să ne fure, deseori, prin hoţii noştri.
Succesele viitoare folosesc obstacolele actuale ca puncte de
sprijin.
Din ce în ce mai des, un
n trecut pătat aduce un viitor roz.
Trântorii s-au
au obişnuit să caute cusururi şi nu laude pentru
albine.
Nici o zi nu începe şi nici nu se termină odată cu lumina ei.
Un zero este o nulitate, de multe ori, numai dacă îţi stă în faţă.
Vorbele celui cu două feţe trebuie să le înmulţeşti cu -1.
Unii ce stau în vitrină sunt de vânzare.
Aracul vorbeşte deseori în numele viţei de vie.
Copiii fac bilanţul la ce au primit, iar bătrânii, la ce au dat.
Oamenii adevăraţi câştigă bătălii şi după moarte.
Dacă s-a aşezat praful pe noi, înseamnă că nu am vibrat.
La cel sărac şi curat, nici paraziţii nu trag.
A tras de timp, până a rupt răbdarea.
Când saluţi obiectele vii, acestea îţi pretind să le vezi vertical.
Unii înţeleg doar dacă suferă.
Sforăind, unii dovedescc că vibrează şi în somn.
Poţi obţine efect de acupunctură:
- pentu trup, prin înţepare,
- pentru suflet, prin mângâiere,
- pentru spirit, prin cuvânt, ca satiră şi umor, sau combinat.
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Chimie
Chimia - ştiinţa vieţii

Rb - rubidiu

1-3 mg

Cu - cupru

1,5-2,0 mg

Al - aluminiu

10-100 mg

Mo - molibden

0,1-0,3 mg

V - vanadiu

1-2 mg

Sn - staniu

1-3 mg

Prof. Veronica BRÎNZĂ - Huşi
Sodiul (Na) se asimilează din sare, morcovi, sfeclă şi
,,În natură nu poate exista nici haos, nici dezordine, trebuie să
existe o lege fundamentală care să ţină cont de diferenţele şi asemănările

anghinare. El controlează absorţia, distribuţia, reţinerea şi
eliminarea apei din organism.

existente între elemente.” D. I. Mendeleev

Chimia reprezintă o ştiinţă a vieţii. Studierea ei

Potasiul (K) se găseşte în cartofi, roşii, seminţe de

este importantă şii ne ajută la îmbunătăţirea stării de

floarea –soarelui,
soarelui, portocale, grapefruit, mere, struguri, banane,

sănătate dacă ştim să ne alimentăm sănătos.

lapte, cafea, ceai. Lipsaa lui din organism duce la stare de

C

oboseală, crampe musculare, nervozitate, aritmie cardiacă, stări
unoaşterea

rolului

unor

elemente

chimice

în

depresive şi stări de vomă.

organismul uman, efectele lor asupra sănătăţii şi a
Magneziul (Mg) se găseşte în cerealele integrale, fulgi

surselor de procurare reprezintă o necesitate a fiecărui

de porumb, ovăz, grâu, orz, secară, în nuci, alune, ouă, ciocolată

individ.

şi banane.
anane. Carenţele de magneziu duc la dureri de cap, ameţeli,
11 elemente
mente chimice alcătuiesc 99,99% din atomii
organismului uman:

senzaţiea lipsei de aer, insomnie, scăderea tensiunii arteriale,
fragilitatea unghiilor, dinţilor şi a părului, oboseală şi lipsa

O-65%, C-18%, H-10%, N-3%, Ca-1,5%, P-1%,
1%, K-0,35%,
K
S-

apetitului.

0,25%, Na-0,15%, Mg-0,005%, Cl-urme.
urme. Fluorul (F), manganul
(Mn), ferul (Fe), cobaltul (Co), cuprul (Cu), zincul (Zn),
seleniul (Se), molibdenul
nul (Mo), iodul (I), cromul (Cr) se
numesc microelemente şi totalizează 0.7% din organismul
uman. Macroelementele sodiu (Na), clorul (Cl), calciul (Ca),

Calciul (Ca) se găseşte în lapte şi produse lactate,
gălbenuş
ălbenuş de ou, conopidă, seminţe de susan, soia, fasole,
mazăre, ţelină. Carenţele de calciu creează senzaţie de
amorţeală sau furnicături în membre, cârcei, stări de melancolie,
apatie.

fosforul (P), magneziu (Mg), potasiu (K) sunt necesare
organismului în proporţie mai mare.
Cantitatea

dintr-un
un

element

chimic

necesară

organismului uman zilnic este:
Elementul

Cantitatea

Elementul

Cantitatea

Na - sodiu

1-2 g

Cr - crom

0,1-0,3 mg

K - potasiu

0,8 g

Mn - mangan

3 mg

Mg - magneziu

0,3-0,4 g

Fe - fer

10 mg/femei

slăbiciune, respiraţie scurtă, dureri de cap în zona frunţii,

15-18 mg

oboseală, ameţeală, paloarea pielii.

Fierul
erul (Fe) se găseşte în gălbenuşul de ou, cereale
integrale, ciuperci, smochine, stafide, spanac, urzici, cartofi,

Ca - calciu

0,6-1,2 g

Co - cobalt

0,1 µg

Sr – stronţiu

1-4 mg

Ni - nichel

0,2-0,5 mg

migdale, ficat, rădăcină de pătrunjel. Lipsa lui duce la anemie,

Fosforul (P) ajută în procesul de creştere şi vindecare a
rănilor, se află în oase şi dinţi. Surse de fosfor : peşte, pui,
cereale integrale, ouă, nuci, seminţe.
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Genetică
Manganul (Mn) se găseşte în cerealele integrale, nuci,
mazăre, sfeclă, frunze de pătrunjel, ţelină, m
mărar. Ajută la
eliminarea oboselii şi stimulează memoria.
Cobaltul (Co) se găseşte în lapte, ficat, carne şi previne
anemia.

Funcţionarea glandei tiroide

I
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Zincul (Zn) accelerează procesul de vindecare a rănilor
şi elimină petele albe de pe unghii. Se găseşte în carne, ficat,

Ar putea oare produce vaccinarea
alterarea genelor noastre?

alimente dee origine marină, drojdie de bere, ouă, seminţe de
dovleac, germeni de grâu.
Seleniu (Se)

ajută

la

menţinerea

Christina England

elasticităţii

ţesuturilor. Surse : germeni de grâu, tărâţe, ceapă, roşii, brocolii,
ton.
Molibdenul (Mo) acţionează preventiv asupra anemiei

În ultimii ani, medicii au observat o creștere
cre
a
numărului de copii care suferă de afecțiuni
afec
genetice, cum ar
fi sindromul Ehlers-Danlos și osteogeneza imperfectă. Acest

şi see găseşte în legume, cereale, frunze de pătrunjel, ţelină,

fapt i-a făcut pe mulți
ți să se întrebe dacă nu cumva există o
corelaţie între apariţia acestor afecţiuni şi creșterea
cre

mărar.

numărului de vaccinuri.
Cromul (Cr) se găseşte în ficatul de viţel, carnea de

pui, uleiul de porumb, germeni de grâu, drojdie de bere şi ajută

n timp ce majoritatea dintre noi, nefiind suficient informaţi,
avem senzaţia că aşa ceva sună mai mult a science
science-fiction

Î

decât a realitate, unii cercetători independenţi au menţionat
această posibilitate ca fiind reală, pentru că ambele afecţiuni

la scăderea tensiunii arteriale.
Iodul (I) asigură sinteza hormonilor produşi
roduşi de glanda
tiroidă şi se găseşte în alge marine, carne de peşte, sare marină,
nuci.
Cuprul (Cu) asigură absorbţia ferului în organism
exercitând un efect energizant. Se găseşte în fasolea uscată,

medicale sunt legate de mutaţii genetice despre care s-a
s dovedit
că au legătură cu vaccinarea.
Un alt factor îngrijorător este faptul că un număr tot mai mare
de părinţi afirmă că înainte de vaccinare
vaccinar copilul lor a fost
sănătos şi că simptomele respectivelor afecţiuni s-au
s
manifestat
doar ca urmare a vaccinurilor injectate.

mazăre, grâu, prune, alimente de origine marină.
Examinarea riguroasă a faptelor
Fluorul (F) reduce frecvenţa cariilor dentare , întăreşte
oasele, iar ca sursă importantă este apa potabilă fluorurată.
Component al organismului sau funcţie

Element sau compus

Constituţia dinţilor şi oaselor

Ca , F , P

Pietre renale

Ca

Transportul şi stocarea oxigenului

Fe

Controlul presiunii şi coagularii sângelui

Na , Cl , NO , Ca

Contracţia musculară

Ca , Mg

Respiraţia

Fe , Cu

Diviziunea celulară

Ca , Fe , Co

Contracţia intestinală

NO , Ca

Controlul pH-ului în sange

CO2 , Zn
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Sindromul Ehlers-Danlos
Danlos clasic (EDS) este o tulburare ereditară
a țesutului conjunctiv caracterizată
ată prin hiperextensibilitatea
pielii (pielea poate fi întinsă mult mai mult decât pielea
normală), prin piele fragilă şi moale, vindecarea întârziată a
rănilor cu formare de cicatrici atrofice, apariţia cu uşurinţă a
vânătăilor și hipermobilitate generalizată
zată a încheieturilor.
Potrivit site-ului Genetics Home Reference,
Reference unele mutaţii în
genele ADAMTS2, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1,
COL5A2, PLOD1 și TNXB sunt responsabile pentru apariţia
sindromului Ehlers-Danlos.
Danlos. Unele dintre aceste gene oferă
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instrucțiuni pentru producerea proteinelor care sunt utilizate

Phillips vorbeşte despre factorul de risc al hipermobilităţii:

pentru a asambla diferite tipuri de colagen.

„Hipermobilitatea, un simptom al sindromului Ehlers-Danlos –
de tip 3, a fost observată la majoritatea grupului nostru de

Mutaţiile care determină diferitele forme ale sindromului

studiu. Trebuie menţionat că răspunsurile ulterioare ale unor
părinţi care iniţial au afirmat că fiica lor nu avusese semne

Ehlers-Danlos perturbă structura, producerea sau prelucrarea
colagenului, împiedicând concatenarea corectă a acestei

evidente de hipermobilitate afirmă acum că fraţii copilului
afectat de vaccin au prezentat semne ale Sindromului Ehler-

substanţe. Aceste deficienţe slăbesc țesuturile conjunctive din
piele, oase și din alte părți ale organismului, ceea ce duce la

Danlos sub forma hipermobilităţii.

manifestarea
caracteristice

Am observat că acei copii care păreau foarte sănătoşi înainte

simptomelor
ale acestei

afecţiuni.

de a primi vaccinul Gardasil împotriva HPV și au fost mai
activi fizic după vaccinare (şi-au folosit din plin mușchii

Osteogeneza imperfectă este
o afecţiune
determină

genetică ce
friabilitatea

picioarelor şi au practicat diferite sporturi, dansuri, ciclism,
patinaj sau alte activităţi
intense) au suferit cele mai
debilitante
simptome,

oaselor pentru că defectele
genetice
împiedică

inclusiv tulburări de mers
până la incapacitate de a

organismul să formeze oase puternice, sănătoase. Mutaţia
genetică este de asemenea responsabilă pentru această afecţiune

merge, fapt care s-a datorat
probabil
răspândirii

genetică, osteogeneza imperfectă, care este uneori menționată
sub numele de „sindromul oaselor de sticlă”. Mutaţiile genelor
COL1A1 şi COL1A2 sunt responsabile pentru peste 90% din
toate cazurile de osteogeneză imperfectă. Aceste gene
furnizează instrucțiuni pentru producerea proteinelor care sunt
utilizate pentru a asambla colagenul de tip I. Acest tip de
colagen este proteina cea mai abundentă din oase, piele şi alte
ţesuturi conjunctive care îi conferă trupului structura și puterea.
Vaccinurile cauzează, printre altele, mutaţia genelor noastre?
Deși se spune că ambele afecţiuni sunt moștenite, un număr
neobișnuit de mare de părinți afirmă că în cazul copilului lor
respectivele boli au apărut doar după ce au fost vaccinaţi. Dacă
este adevărat, motivul poate să fie faptul că acei copii aveau
deja markerii genetici pentru aceste afecţiuni și vaccinările pur
şi simplu au declanşat în trupurile lor apariţia afecţiunii propriuzise.
Medicul Lloyd W. Phillips consideră că exact aşa se petrece.
Într-un studiu intitulat Cercetare şi analiză realizate pe o
perioadă de patru ani a reacţiilor adverse faţă de Gardasil,
vaccinul împotriva HPV, publicat de revista Americans
Disabled by Vaccines (Americani deveniți handicapaţi prin
vaccinare), Phillips a explicat că atunci când copiii cu markerul
genetic pentru EDS au fost vaccinaţi cu Gardasil, vaccinul
împotriva HPV (Papilloma Virus), la mulţi a început să se

vaccinului
în
tot
organismul, ca urmare a
intensificării circulației sanguine determinate de exerciţiile
fizice. Fetele în cauză s-au plâns, de asemenea, de dureri în
zona pieptului localizate mai ales în vecinătatea inimii. Medicii
şi spitalele refuză aproape mereu să investigheze sau să dea
curs plângerilor acestor pacienţi, pe care le clasifică cu un
diagnostic tipic de «tulburare de conversie».”
În versiunea simplificată a lucrării sale, Phillips a oferit şi alte
explicaţii:
„Oamenii care prezintă anumite mutaţii genetice pot avea mult
mai mulţi agenți patogeni chiar dacă nu par să se
îmbolnăvească prea des... Dar această afirmaţie este valabilă
până îşi fac un vaccin. Vaccinul începe să lupte cu fiecare
virus, bacterie şi problemă pe care respectivii le-au avut în
viaţa lor, inclusiv germenii latenţi pe care îi credeau inactivi de
mult timp.”
Dl. Phillips a continuat explicând că vaccinările au fost
concepute pentru indivizi perfect sănătoși, cu sisteme imunitare
perfect intacte, fără mutaţii genetice. Cu toate acestea, aşa cum
mulţi dintre noi suntem conștienți, în realitate este practic
imposibil să existe astfel de indivizi, deoarece există
literalmente milioane de mutaţii genetice și dacă un copil a fost

manifeste EDS.
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vaccinat din prima zi cu vaccinul împotriva hepatitei B, sunt

vaccinărilor. Cu siguranță aceasta este o cauză credibilă de

mari șanse ca sistemul său imunitar să nu mai fie intact.

îngrijorare”.

Un document intitulat Practica Pediatrică în Tulsa și Oklahoma

În concluziile lor, Dr. Buttram şi echipa sa au numit

de Est, scris în anul 2009 de medicul Robert Kendall Endres,
arată că numărul de pacienţi care suferă de boala genetică a

modificările genetice cauzate de vaccinuri „gaura neagră a
cunoașterii științifice”: „Studii din Africa de Sud, Anglia,

osteogenezei imperfecte a crescut într-un ritm alarmant de la
începutul secolului al XX-lea. În prima jumătate a secolului al

Suedia şi Noua Zeelandă au arătat în mod constant o incidenţă
mai mare a unor afecţiuni alergice, cum ar fi astmul şi eczema,

XX-lea au fost raportate 2060 de cazuri. Conform unui articol
publicat în Jurnalul Asociaţiei Medicilor din America, în 1962

împreună cu creșterea incidenţei îmbolnăvirilor în rândul
copiilor complet vaccinați, prin comparaţie cu copiii vaccinaţi

existau 10.000 de cazuri, în 1976 circa 669.000 de cazuri, iar în
1978 au fost deja raportate 836.000 de cazuri. S-a estimat că în

mai puţin sau cu cei nevaccinaţi. Pentru noi pare de neconceput
ca sănătatea şi genetica să fie chestiuni complet lipsite de

1992 au fost trei milioane de cazuri în întreaga lume, iar în anul
2000 au fost raportate aproximativ patru milioane. Această

legătură sau ca aceste tendinţe de deteriorare a sănătății să nu
fie însoțite de modificări genetice corespunzătoare”.

creștere uriașă a numărului de cazuri raportate este corelată
statistic cu creșterea numărului de vaccinuri administrate la
copii mici.

Ar putea munca lor, împreună cu celelalte documente pe care
le-am discutat mai sus, să ofere o explicaţie a motivului pentru

de

care atât de mulți copii aparent sănătoşi manifestă afecţiuni
genetice care pot pune viaţa în pericol şi care au fost rar

medicul Harold E. Buttram,
de asistenta medicală Susan

întâlnite înaintea generalizării pe scară largă a programelor de
vaccinare?

Într-o

lucrare

scrisă

Kreider și de Alan R. Yurko,
intitulată Vaccinurile
şi
mutaţiile genetice, autorii îşi
prezintă dovezile care evidenţiază faptul că la pacienţi care au
prezentat recent reacţii adverse la vaccinuri s-au descoperit
modificări genetice, şi lucrarea sugerează existenţa unei legături

Doctorul Andrew Moulden, care a avertizat oamenii asupra
pericolului vaccinurilor, a murit apoi în condiții suspecte
Medicul canadian Andrew Moulden a furnizat dovezi științifice
clare pentru a demonstra că fiecare doză de vaccin administrat

de cauzalitate.

unui copil sau unui adult produce vătămări. Adevărul pe care l-a
dezvăluit a fost în mod vehement respins de reprezentanţii

Autorii fac trimitere la studiile lui John Martin, doctor în

sistemului medical convenţional şi ai industriei farmaceutice.

medicină, ale doctorului Howard B. Urnovitz şi ale doctorului
M.G. Montinari, experţi în genetică şi imunologie. Aceștia

Dr. Moulden a murit în mod suspect, pe neașteptate, în

declară:
„Speranţa noastră este ca munca acestor cercetători să ne facă
să vedem că este atât posibil, cât şi plauzibil ca programele
actuale de vaccinare ale copiilor să ducă la mutaţii genetice
larg răspândite, care probabil îi afectează deja pe mulţi dintre
copiii noştri.”
Dr. Buttram şi echipa sa a continuat: „Munca lui Urnovitz pune
reflectorul pe implicaţiile vaccinurilor în producerea de
modificări genetice. Părinții noștri ne oferă la naştere structura
genetică, dar acest material genetic brut pare receptiv la

noiembrie 2013, la vârsta de doar 49 de ani. Datorită acţiunilor
subversive ale marilor companii farmaceutice prin care se
urmărea discreditarea cercetărilor lui Moulden, numele acestuia,
precum şi munca lui de o viaţă aproape au fost şterse de pe
internet, reputaţia lui a fost compromisă în bună parte şi mesajul
său de avertisment şi de speranţă a fost distorsionat şi îngropat.
Cartea sa, Every Vaccine Produces Harm (Fiecare vaccin este
vătămător) reprezintă o lectură obligatorie pentru toţi cei care
vor să cunoască „latura cealaltă” a dezbaterilor cu privire la
vaccinuri, pe care mass-media o cenzurează în mod repetat.

influenţele de mediu, inclusiv la chimicalele toxice şi la
vaccinuri. Pe baza informațiilor de mai sus, este posibil și
plauzibil să aibă loc translocări genetice ca urmare a
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spus că era vorba despre un zbor care transporta mărfuri, însă de
fapt era vorba de un zbor de linie și anume Air Sibir 1812.
Novosibirsk este cunoscut ca fiind capitala științifică a Siberiei
și este totodată recunoscut ca fiind sediul unor importante
cercetări în microbiologie. „Întâmplarea” a făcut ca la bordul
avionului să fie cel puțin cinci microbiologi israelieni.
Pe 12 noiembrie 2001, Benito Que, în vârstă de 52 de ani,
expert în boli infecțioase și în biologie celulară, a fost găsit
prăbuşit, în comă, pe o stradă din apropierea laboratorului
(….) De ce mor pe capete ‒ în condiţii suspecte ‒ specialiștii

Universității Medicale din Miami, unde acesta lucra. Neoficial
s-a afirmat că a fost agresat de către patru persoane înarmate cu

în microbiologie?

bâte de baseball, însă versiunea oficială susţine că el a fost
victima unei stări de rău care s-a declanșat în plină stradă.

Discuțiile cu privire la originea virusului Ebola s-au amplificat

Benito Que a murit pe 6 decembrie 2001. El era un expert în
analiza secvențelor de ADN. Lucrase cu Don C. Wiley și cu

în urma morții „accidentale”, în iulie anul trecut, a specialistului
mondial în acest virus, pe numele său Glenn Thomas, și a
numeroși alți specialiști în microbiologie în catastrofa zborului
MH17 din Ucraina.
Toate acestea ne amintesc de un capitol îngrijorător și foarte
bine documentat din cartea scriitorului italian Roberto
Quaglia, Il Mito del 11 settembre e l’opzione Dottore
Stranamore, apărută în 2007 și care a fost tradusă în limba
română sub titlul11 septembrie. Mitul. Culisele unei crize
programate, în anul 2009, la Editura Ștefan. Autorul scria la
scurt timp după epidemia SARS, care a făcut ravagii între
noiembrie 2002 și mai 2003, afectând numeroase țări, și la
aproximativ un an după scrisorile cu antrax din octombrie 2001.
Între 12 noiembrie 2001 și 11 februarie 2002, șapte specialiști
de rang înalt în microbiologie, cunoscuți la nivel internațional,
au murit. Nu toți microbiologii se află în aceeași zonă de risc,
însă specialiștii în secvențele de ADN par să fie cei mai
susceptibili de a muri în circumstanțe „suspecte și neobișnuite”.
Analiza succesiunii secvențelor de ADN este una dintre
tehnicile necesare cercetărilor emergente cu privire la aplicarea
armelor biologice de distrugere în masă, în special în ceea ce
privește crearea unor noi virusuri și a unor noi bacterii. Meseria
de microbiolog pare chiar să fi devenit o activitate riscantă după

David Kelly, alți doi microbiologi care şi-au găsit sfârșitul în
condiții mai mult decât suspecte.
Pe 15 noiembrie 2001, Don C. Wiley, în vârstă de 57 de ani,
unul dintre principalii experți americani în domeniu, a dispărut.
Mașina pe care-o închiriase a fost găsită abandonată pe podul
Hermando de Sotto, în apropiere de Memphis, cu rezervorul
plin și cu cheile în contact. Wiley tocmai luase cina și urma
foarte curând să plece în vacanță cu familia. Trupul neînsuflețit
a fost găsit pe 20 decembrie, în Mississippi, la 50 kilometri
distanță de locul în care a fost găsită mașina. Explicația oficială
a fost că, fiind cuprins de amețeală, acesta ar fi căzut de pe pod.
Wiley era specialist în domeniul răspunsului sistemului
imunitar la atacurile virale cum ar fi SIDA, Ebola sau gripa.
Acesta primise un foarte prestigios premiu pentru întreaga sa
activitate în domeniul vaccinurilor antivirale. Wiley se ocupa și
el de analiza secvențelor de ADN și colaborase cu David Kelly.
Pe 23 noiembrie 2001, Vladimir Paseșnik, în vârstă de 64 de
ani, biolog specializat în ciuma bubonică, a fost găsit mort la
Wishire, în Anglia, nu departe de locuința sa. Acesta fusese
implicat în dezvoltarea armelor biologice în Uniunea sovietică

atentatele de la 11 septembrie 2001.

și fugise în Vest la începutul anilor 1990. A doua zi, pe 24
noiembrie 2001, un avion Crossair s-a prăbușit în Elveția.

De exemplu, pe 4 octombrie 2001, un avion comercial care

Printre pasagerii care se aflau la bord erau și trei eminenți
cercetători de origine israeliană: Yakov Matzer, în vârstă de 54

făcea legătura între Israel și Novosibirsk a fost doborât „din
greșeală” deasupra Mării Negre de către o rachetă trasă la mai

de ani, președinte al Departamentului de medicină din cadrul
Universității Evreiești, Amiramp Eldor, în vârstă de 59 de ani,

bine de o sută de kilometri distanță de o zonă în care aveau loc
exercițiile militare, care se pare că abia începuseră. Inițial s-a

șef al Departamentului de hematologie din cadrul Spitalului din
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TelAviv, și Avishai Berkman, în vârstă de 50 de ani, director al

desprins. Acesta era, de asemenea, cunoscut ca fiind un expert

Departamentului de Sănătate publică din TelAviv.

în bioterorism.

Pe 10 decembrie 2001, Robert Schwartz a fost găsit asasinat în

Pe 24 iunie 2003, doctorul Leland Rickman, în vârstă de 47 de

casa lui de la țară, din zona Loudoun, statul Virginia. Pe 11
decembrie 2001, Set Van Naguyen, în vârstă de 44 de ani, a fost

ani, a murit ca urmare a unei presupuse boli. Acesta era expert
în boli infecțioase și lucra, de asemenea, ca și consultant în

găsit mort la intrarea într-o cameră frigorifică din laboratorul în
care lucra la Geelong, din statul Victoria, în Australia. Acesta

materie de bioterorism.

intrase în camera frigorifică fără să-şi dea seama că era plină de
un gaz otrăvitor care l-a ucis rapid. În același centru de

Pe 17 iulie, trupul neînsuflețit a lui David Kelly, în vârstă de 59

cercetări, cu cinci ani în urmă, fusese izolat un virus din familia
Paramyxoviridae care are o rădăcină comună cu virusul SARS.

de ani, expert în microbiologie, dar și consultant pentru
guvernul britanic în materie de arme biologice de distrugere în

Acest gen de virus fusese identificat.

masă, a fost găsit într-o pădure. Ancheta a concluzionat că a
fost vorba de sinucidere, însă toate dovezile indică, dimpotrivă,

Microbiologii de vârf specializaţi în virusologie sunt ucişi pe

că David Kelly a fost victima unui asasinat. Câteva luni mai
târziu, conform mărturiilor, s-a aflat că David Kelly intenționa

capete. Doar în anul 2005, au murit peste 20. Astăzi, sunt peste
100 de cazuri. Mulţi au fost ucişi, restul au murit în

să scrie o carte despre programele de război biologic ale marilor
state. Trebuie să adăugăm la această listă și cazul lui Jeffrey

circumstanţe stranii. Se ştie însă că toţi lucrau la cercetări
extrem de valoroase sau la proiecte de cercetare finanţate de

Paris, în vârstă de 49 de ani, găsit lovit într-o parcare, pe 6
noiembrie 2001, dar și cazul lui Christopher Legallo, în vârstă

guvern care erau legate fie de producerea unor arme biologice,
fie de crearea în laborator a unor virusuri mortale. Mass-media

de 33 de ani, analist specializat în probleme de terorism, avionul
în care se afla, prăbuşindu-se pe 30 septembrie 2002. La bordul

nu a suflat un cuvinţel despre toate aceste cazuri suspecte şi
multiple ca fiind transmisibil la ființele umane.

aceluiași avion ar fi trebuit să se afle și soția sa, Laura
Koephler, analistă în domeniul armelor de distrugere în masă,

Pe 9 noiembrie 2002, Victor Korshunov, în vârstă de 56 de ani,
director la subfacultatea de microbiologie din cadrul

însă aceasta și-a anulat zborul în ultimul moment, datorită unei
schimbări de program.

Universității de Stat din Moscova, a fost găsit mort pe stradă.
Doi alți cercetători ruși, Ivan Glebov și Alexi Brushlinski, au
fost uciși în cursul săptămânilor următoare. Pe 11 februarie
2002, Ian Langford, în vârstă de 40 de ani a fost găsit mort în

Seria deceselor ciudate ale microbiologilor a continuat și după
aceea. În opinia lui Maurizio Blondet (La Strage dei genetisti –

reședința sa din Norwich, Anglia.

Masacrul geneticienilor), până în iunie 2004 numărul total al
microbiologilor care au murit în circumstanțe suspecte a urcat la

Pe 27 februarie, Tanya Holzmayor, în vârstă de 46 de ani,

24. Este greu de presupus că moartea tuturor acestor specialiști
în microbiologie este o anomalie statistică. Până la a doua ediție

cercetătoare rusă emigrată în Statele Unite, a murit în urma unei
împușcături. Presupusul autor a fost un alt microbiolog, Guyang

a cărții lui Blondet, în 2007, s-au mai înregistrat câteva zeci de
dispariții suspecte ale unor mari specialiști din domeniu.

Huang, care a fost găsit și el mort ceva mai târziu, într-un parc,
cu pistolul nu departe de mâna sa. Tanya Holzmayor se ocupa
de genomul uman.

De exemplu, John Clark, un microbiolog ale cărui cercetări au
condus la clonarea faimoasei oi Dolly, s-a spânzurat pe 12
august 2004.

David WynnWilliams, în vârstă de 55 de ani, astrobiolog
implicat în cercetarea cu privire la eventuala existență a
microbilor extratereștri, a murit pe 24 martie, lovit de o mașină
în timp ce făcea jogging.
Steven Mostow, în vârstă de 63 de ani, cunoscut ca „Doctor
Gripă” datorită experienței sale în tratarea acestei boli, a murit
într-un „accident” al avionului personal Cessna, în etapa de

Leonid Strachonsky, specialist în crearea microbilor rezistenți la
armele biologice, a murit pe 8 iunie 2005, din cauza unei sticle
de șampanie care, în loc să i se urce la cap, i s-a spart în cap.
David Banks, expert în prevenția epidemiilor și în măsuri de
carantină, a murit pe 8 mai 2005 la bordul unui avion care s-a
prăbușit conform scenariului clasic.

aterizare, când se pare că unul dintre cele două motoare s-ar fi
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Matthew Allisson, specialist în biologie moleculară, s-a urcat

Presiunile făcute pentru ca adolescentele să fie vaccinate

pe 13 octombrie 2004 la bordul mașinii personale, care a
explodat așa cum se petrece numai în filme.

împotriva cancerului de col uterin sunt foarte puternice. Cei
curioși să se documenteze chiar și pe internet cu privire la

Vom încheia această listă cu Antonina Presnyakova, o
cercetătoare care se ocupa în mod direct de armele biologice și
care, pe 25 mai 2004, a trăit la rândul său scene demne de un
film de groază, înţepându-se din greșeală cu un ac infectat cu
virusul Ebola. Presnyakova a murit la scurt timp după aceea. Nu
este prima dată când oameni de știință specializați într-un
anumit sector de importanță capitală mor la scurt timp unul
după celălalt și în condiții misterioase. Ne putem pune
întrebarea: cine se află în spatele acestor crime și cine profită de
pe urma lor?
Vaccinurile Gardasil și Cervarix nu numai că nu
imunizează împotriva cancerului de col uterin, ci sunt
extrem de dăunătoare (uneori mortale) pentru sănătate
Anunțul punerii pe piață a unui nou vaccin împotriva cancerului
cervical ne îndeamnă să punem în discuție un iminent scandal
sanitar care a urmat și în care sunt implicate milioane de tinere.
Într-o lume în care nimic nu mai este privit cu sfințenie, am
putea să cerem ca măcar sângele copiilor noștri să înceteze să
mai fie supus capriciilor extravagante ale politicienilor și ale
marilor companii farmaceutice. După cum am amintit,
accidentele, sechelele și plângerile victimelor care s-au vaccinat
sunt din ce în ce mai numeroase, iar ca exemplu, utilitatea
vaccinurilor Gardasil și Cervarix nu a putut fi încă demonstrată.
Deși cancerul de col uterin nu este o problemă de sănătate
publică, aceste vaccinuri sunt rambursate de către serviciile de
asigurări medicale, în ciuda prețului lor exorbitant, fiind chiar
recomandate de... politicieni. Toate acestea se petrec în
detrimentul unei măsuri preventive care și-a dovedit întreaga

cazuistica îmbolnăvirilor în urma vaccinării vor găsi o mulțime
de mărturii cutremurătoare semnate de o mulţime de femei:
Lena, Kelly, Laura, Sara, Melania, Iulia, Matilda, Jennifer,
Maria… Aceste nume reprezintă tot atâtea fete și tinere femei
care ar fi putut fi rudele noastre, tinere debordând de sănătate,
cu o mulțime de planuri de viitor, cu poftă de viață, tinere care
însă au pierdut totul între 14 și 18 ani și care, pentru tot restul
vieții lor, vor trebui să se ocupe de simptomele îmbolnăvirii
care s-a produs ca urmare a vaccinării împotriva cancerului de
col uterin.
Din fericire, aceste tinere femei care şi-au publicat mărturiile și
relatările pe site-ullesfillesetlegardasil.com (Fetele și
Gardasilul) sunt în continuare printre noi; lista celor care chiar
au murit ca urmare a vaccinării cu Gardasil este încă și mai
numeroasă. Pentru a ne convinge, este suficient să accesăm
pagina web Gardasil și fetele aflate în pericol sau siteulsanevax.org, unde se află memorialul victimelor. Aceste
mărturii nu cad în capcana dramatismului ieftin: există
fotografii ale tinerelor înainte să fie atinse de boală, în
splendoarea tinereții lor, iar mărturiile coborârii lor în infern
rămân pline de demnitate. Deși aspectul uman trebuie să rămână
în centrul preocupărilor, totuși este important ca într-o astfel de
analiză să nu ne lăsăm ghidați doar de elementele pur
emoționale şi să trecem şi la cifre.
Decese multiple și handicapuri
Doar în Statele Unite, cel puțin 37.920 de femei au semnalat
efecte secundare nefaste ale injectării vaccinurilor Gardasil și
Cervarix, grație sistemului de farmacovigilență american. O

eficiență, și anume depistarea cu ajutorul frotiului cervical.

treime dintre aceste femei au fost spitalizate în regim de
urgență, iar 20% nu şi-au mai putut reveni la o stare de sănătate

Odată cu noul vaccin, operațiunea va lua un nou avânt în

satisfăcătoare. Cu toate acestea, campania de vaccinare continuă
să se desfășoare în SUA, țară care a fost și rămâne una dintre

perioada următoare și va face să fie dat uitării bilanțul tragic al
vaccinurilor precedente, țintind de data aceasta către un public
din ce în ce mai larg și mai tânăr. Așadar, ce ar trebui să
denunțăm mai întâi: aceste noi „produse de sănătate”, reînnoite
la infinit, ori deriva politică, administrativă și medicală ce
contribuie la superprofiturile unei industrii farmaceutice care se
află în mâinile marilor bancheri internaţionali, în detrimentul
sănătății popoarelor?
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primele promotoare ale vaccinului, alături de Australia și de
Canada.
Numărul de decese declarate la sfârșitul anului 2014 ca urmare
a acestor vaccinuri s-a ridicat la 216 cazuri. Mai bine de 1.000
de femei au rămas cu handicap grav. Știind că, raportat la
cazurile reale, efectele secundare semnalate nu sunt decât vârful
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aisbergului, ne putem imagina amploarea dezastrului sanitar la

rujeolei. Vaccinul care este injectat în țesuturi intră în contact

care asistăm.

mult mai rapid și mai direct cu sistemul nervos decât în cazul în
care virusul ar pătrundee în organism într-un
într
mod natural. De

„Deși
și nu putem verifica, este necesar să multiplicăm cifrele

asemenea, dr. Humphries a subliniat și faptul că vaccinurile
conțin,
țin, pe lângă virusurile respective, şi o serie de elemente şi

oficiale cu 10 pentru a avea astfel o reprezentare mai apropiată
de realitatea situa
situației. Este
interesant, de asemenea, să
extrapolăm datele americane la
situația
ția generală, întrucât
dispozitivul
american
de
farmacovigilență
ță
considerat de către

este
mulți
mul

experți
ți independenți ca fiind
mai eficient”,, afirmă doctorul Gérard Delépine, celebru chirurg
și oncolog francez, care a publicat împreună cu soția sa, dr.
Nicole Delépine, mai
ai multe articole de avertisment cu privire la
această campanie criminală de vaccinare în masă.

compuşi chimici, cum ar fi: aluminiul, mercurul, polisorbatul 80
și formaldehida.
Jurnalistul a întrebat-oo pe dr. Humphries dacă ea consideră că
vaccinurile au o acţiune care contribuie la menținerea
men
unei mai
bune stări de sănătate în rândul populației.
popula
Răspunsul ei a fost
mai mult decât revelator: „Este
Este necesar mai întâi să definim
verbul «a acționa».
iona». În general, oamenii înțeleg
în
prin expresia «a
acționa»
ționa» că vaccinul suprimă o boală în cadrul unei populații
determinate. Adevărul este că niciun vaccin nu contribuie la
ameliorarea sănătății
ții niciunei populații. Nu există nimic în
vaccinuri de care organismul
rganismul uman să aibă în vreun fel
nevoie… Niciun vaccin nu are calități
calită terapeutice. Așadar,
vaccinurile nu contribuie la îmbunătăţirea sau menţinerea
sănătății
ții populației căreia îi sunt injectate. Cred că există multe

Noi dovezi ale faptului că “elitele” se
folosesc masiv de ştiinţa biologiei şi a
geneticii pentru a reduce populaţia
globului

alte mijloace mai bune de a face fațăă bolilor decât vaccinarea
în masă.”
Dr. Humphries a explicat după aceea că lipsesc cu desăvârşire
dovezile istorice care să probeze că vaccinurile au eradicat

Dr. Suzanne Humphries

vreodată fie şi o singură boală. Cea mai mare parte a oamenilor
nici măcar nu îşi pun problema dacă vaccinurile sunt într-adevăr
într

Avertismentul unui medic specialist cu privire la
pericolele imense ascunse ale vaccinurilor.

utile şi necesare şi dacă ele au fost validate științific. Este vorba
doar de o falsă idee, inoculată în minţile naivilor prin

r. Suzanne Humphries este medic specializat în

falsificarea ordinară a datelor reale. Doctor Humphries a dat
exemple clare de date care probează
ză exact contrariul a ceea ce

nefrologie și medicină internă, având o experiență
bogată în tratarea bolilor grave care sunt provocate de

se trâmbiţează în mod obișnuit
șnuit prin mass-media.
mass
În cele mai
multe cazuri, incidenţa bolilor a început să scadă tocmai în

vaccinuri
inuri (despre care medicina oficială susține
sus
în
mincinos
că
previn

momentul în care s-aa încetat vaccinarea. Aceasta este o probă că
CDC (Centrul pentru controlul și prevenirea
preveni
bolilor) și alte

D
mod

îmbolnăvirea), cum ar fi, de
exemplu, insuficiența renală. Un
astfel de medic specialist este

organisme de acelaşi tip manipulează şi falsifică datele, iar apoi
prezintă ca pe un adevăr absolut acest punct de vedere înşelător
cu privire la vaccinuri.

extrem de rar invitat la un interviu
televizat, întrucât mass-media

Fiind întrebată dacă există vreun pericol în cazul vaccinării

oficială nu prezintă decât fațeta
problemei care convine patronilor

populațiilor, doctor Humphries așa
șa cum aceasta
ac
se realizează în
prezent. a răspuns: „Este
Este o întrebare care cere un răspuns

ei, atunci când vine vorba despre siguranța
ța vaccinurilor. Dr.
Humphries a fost totuși
și intervievată în Suedia, în luna

nuanţat şi complex. Așș spune că nu a fost încă făcută o
cercetare obiectivă şi adecvată. Ceea ce ar trebui să facem ar fi

octombrie 2014, ocazie cu care ea a explicat că virusurile din
vaccinuri intră în organism într-un
un mod complet diferit de ceea

să studiem efectele vaccinurilor
rilor asupra unei populații
popula vaccinate
prin comparaţie cu o populație
ție nevaccinată, și aceasta nu doar

ce se produce în cazul unei infecții
ții naturale. Ea a dat exemplul

pentru câte un singur vaccin.
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Cei care susţin vaccinarea vor susţine că au fost efectuate multe

sunt administrate la o vârstă din ce în ce mai fragedă și în

studii adecvate, însă în cadrul acestor studii este vorba despre
un singur vaccin. În opinia acestora, se poate vorbi despre un

număr din ce în ce mai mare?”

studiu valid atunci când acesta este fondat pe analiza
comparativă a unui grup de persoane vaccinate în raport cu un

Suzannei Humphries a arătat metodele care sunt folosite de

grup de persoane nevaccinate, prin «nevaccinate» înţelegânduse că nu li s-a administrat respectivul vaccin, care face obiectul
studiului. Acest unic vaccin neefectuat permite, conform
concepţiei lor, clasarea persoanelor care nu au primit acest
vaccin în grupul de nevaccinați.

Este, așadar, practic imposibilă realizarea unui studiu onest, în
cadrul căruia să fie comparată o populație vaccinată cu o
populație care nu a fost niciodată vaccinată. Un astfel de studiu
nu va fi niciodată acceptat de către autorități; însă, ceea ce
putem face este să studiem populațiile care n-au fost niciodată
vaccinate, care trăiesc într-unul și același mediu și care au cât
mai multe caracteristici comune cu cei care au fost vaccinați.
Astfel, dacă este vorba despre un grup suficient de mare, va fi
posibil să se facă diferența între cele două grupuri în ceea ce
priveşte incidenţa diferitelor boli.
Însă, în prezent, vaccinurile sunt oare sigure? Categoric nu.
Chiar și Curtea Supremă a Statelor Unite a decis anul trecut că
există o lipsă inerentă de siguranță în ceea ce privește
vaccinurile și, pentru că se știe că pot apărea efecte neplăcute,
a fost instituit un sistem de despăgubire a celor la care s-au
declanșat astfel de efecte. Din păcate, sistemul nu-i
despăgubește pe toți cei care suferă ca urmare a efectelor
secundare. De fapt, doar o infimă minoritate din mulţimea celor
care depun plângeri reușesc să obțină o despăgubire.
Dacă ar fi să judecăm numai după acest minim de informații pe
care vi l-am furnizat, ați considera în continuare că vaccinurile
sunt sigure? Vă pot spune că nimeni n-a dovedit vreodată că
vaccinurile sunt sigure. Vă pot, de asemenea, spune că am
numeroase motive, bine argumentate din punct de vedere
științific, ca să susţin că elementele componente ale
vaccinurilor dereglează sistemul imunitar, că există un
potențial de probleme autoimune grave, de cancer și de
tulburări neurologice. Este așadar evident că nimeni nu poate
în niciun caz să spună ori să garanteze că aceste vaccinuri sunt
sigure. Nici măcar despre unul dintre ele. Ce să mai spun,
așadar despre întreaga serie de vaccinuri din program care

autorități pentru a-i determina pe oameni să se vaccineze. De
exemplu, doctorul Lance Rodewald, director al Diviziei
serviciilor de vaccinare din cadrul CDC declară: „A-i speria pe
părinți cu privire la consecințele nevaccinării în cazul copiilor
lor va face cel mai probabil parte din campanie. Pentru a
atinge acest obiectiv, meningita cu meningococi este ideală.”
Dr. Humphries a explicat că recurgerea la ameninţare şi la frică
pentru a-i determina pe părinți să își vaccineze copiii este o
procedură obişnuită. Ea observa că niciodată nu a fost propusă
sau măcar sugerată vreo alternativă la aceste vaccinuri,
referindu-se în special la vaccinul împotriva gripei, întrucât
acesta nu este foarte eficient.
În plus față de frică se folosește foarte mult și dezinformarea,
între ale cărei mijloace enumerăm nepublicarea de informații cu
privire la mijloacele naturale care ar putea fi folosite pentru a
lupta împotriva bolilor și pentru a întări sistemul imunitar:
„Oamenii care doresc cu orice preț să se vaccineze sunt adesea
foarte agresivi și nu doresc să audă și despre alte variante.
Aceasta ar trebui deja să ridice un semn de întrebare. De ce nu
doresc acești oameni să probeze și alte metode, alternative?
De ce nu doresc autorităţile să le ofere oamenilor o alternativă,
pentru ca fiecare să fie liber să aleagă? Personal, n-am să vă
spun niciodată să nu vă vaccinați, însă, în schimb, ei vă vor
spune să vă vaccinați mereu pentru orice. Cred că această
afirmație ar trebui să vă facă să înțelegeți că este vorba despre
o problemă reală. Ceea ce vă sfătuiesc eu este să vă informați
cu
privire
aspectele

la
toate
problemei,

pentru a putea după aceea
să luați o decizie în
cunoștință de cauză. Ceea
ce faceți ține de propria
dumneavoastră
responsabilitate, însă nu
aceasta este și abordarea
pe care o recomandă cei care susțin campaniile agresive de
vaccinare. Ceea ce doresc autorităţile în realitate este să existe
cât mai multe vaccinuri, pentru cât mai multe afecțiuni, și care
să fie injectate de la vârste din ce în ce mai fragede.”

p. 146

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Medicină
Dr. Humphries a afirmat că medicii înșiși
șiși sunt foarte puțin

«șarlatan», sănătatea pacienților
ților mei ss-a îmbunătățit cu

conștienți
știenți cu privire la pericolele pe care le reprezintă
vaccinurile. Ea a expus cazul unui medic a cărui fiică a avu
avut

adevărat, şi în mod semnificativ. În prezent, există o adevărată
cenzură în mass-media și nu este posibil să afli aproape nicio

probleme de sănătate după vaccinarea împotriva HPV. Acest
medic nu știa că există unele riscuri. Dr. Humphries consideră

informaţie prețioasă,
țioasă, valabilă și adevărată cu privire la
siguranța vaccinurilor.”

că toți
ți părinții ar trebui să cunoască riscurile posibile, indiferent
de gravitatea lor.

În conformitate cu unele informații
informa
de ultimă oră,

Din păcate, în loc să primească informații
ții corecte,
c
părinții
primesc informații
ții trunchiate şi parțiale cu privire la vaccinuri

vaccinurile alterează chiar şi genele umane, cauzând
sindromul cumplit al „oaselor de sticlă” (Health Impact
News,, buletin de ştiri alternative cu privire la sănătate)

șii la riscurile pe care acestea le prezintă. Medicii sunt forma
formați
mai degrabă să-i convingă pe părinți
ți decât ca să
să-i informeze cu
privire la vaccinuri și la siguranța acestora.

În general, despre boala copiilor cu „oase rupte” sau alte
afecţiuni ale scheletului se credea că sunt rezultatul

Dr. Humphries practică medicina de mulţi ani. La început nu

„sindromului bebelușului
șului scuturat”, datorat abuzului părinților
asupra copilului. În SUA există numeroase cazuri de copiii luaţi

numai că avea încredere în vaccinuri, dar le și folosea în mod
regulat. A fost apoi motivată să facă anumite cercetări și să

în mod abuziv de la familiile lor iubitoare în urma
ur
descoperirii
afecţiunii de la nivelul scheletului. Din ce în ce mai multe

descopere care era adevărul, întrucât și-aa dat seama, încă din
perioada
oada studiilor medicale, că în unele privin
privințe fusese greșit

cercetări riguroase arată însă că există și alte cauze pentru
apariția acestei maladii.

informată. Ea a constatat, de asemenea, că prietenii și membrii
familiei sale au avut probleme de sănătate după injectarea
anumitor vaccinuri.

Unii dintre aceşti copii au markeri genetici specifici care îi
predispun la anumite afecţiuni
ni cum ar fi Sindromul Ehlers
Ehlers-

Humphries a explicat că vaccinurile nu sunt singurul domeniu

Danlos (EDS) și osteogeneza imperfectă. Despre aceste tipuri
de boli genetice se spune că sunt „moştenite”, dar creșterea
cre

în care consideră că a primit o informație
ție mistificatoare. Ea și-a
și
dat seama că informațiile
țiile prețioase sunt trunchiate ori incomplet

incidenţei lor ar determina orice persoană onestă să caute alte
cauze în afară de cele genetice. De altf
altfel, întregul domeniu al

prezentate și în alte domenii, amintind de marea frică a
promotorilor de vaccinuri, care se tem că medicii în
înșiși vor

epigeneticii ne-aa demonstrat în ultimii ani că modificările
genetice pot apărea şi ca urmare a unor factori externi și de

începe să se îndoiască de informațiile
țiile care le sunt oferite, aspect
care poate duce la o atitudine de îndoială a întregului corp

mediu.

medical. Humphries afirmă că finanțarea
țarea insuficientă de care
beneficiază sistemul medical public și reducerile din acest

Într-un
un clasament al ţărilor dezvoltate referitor la starea de

domeniu riscă să limiteze drastic atât cunoștințele
ștințele oferite, cât și
practica medicală în sine.

sănătate a copiilor, SUA este codaşă cu toate că se află pe
primul loc la numărul de vaccinuri administrate copiilor.

Dr. Humphries știe foarte bine, și aceasta din proprie
experiență,
ță, ce înseamnă să îndrăzneşti să mergi împotriva

Medicamente periculoase

curentului în sistemul medical și să pui sub semnul întrebării
autoritatea acestuia. Ea mărturiseşte în privinţa singurilor

Și la capitolul medicamente România e un sat fără
câini, un maidan pe care vin și se joacă cu sănătatea și viața
„prostimii” sute de fabricanți
ți de medicamente, medici și
farmaciști.
ști. Bani mulţi să iasă... Și ies, fără număr! Oameni
buni, dacă de voi nu vă pasă, măcar copiilor voștri
vo
le puteți
salva viața.

„șarlatani” pe care i-a cunoscut vreodată: „Suntem
Suntem avertizaţi că
șarlatanismul este practicat pe scară largă în zilele noastre, în
vreme ce eu constat că ceea ce stabilimentul medical
încadrează la «șarlatanism»
șarlatanism» sunt tocmai acele practici și
remedii care ar putea să se dovedească a fi de cel mai mare
ajutor. Cred că termenul «șarlatanism»
șarlatanism» trebuie să fie complet
redefinit. În mod extraordinar, atunci când am devenit un medic
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ată câteva dezvăluiri șocante, unele incredibile, referitoare
la medicamentele
amentele românilor, unele dintre ele fiind doar ale
românilor, pentru că țările civilizate le-au
le
interzis, ca să nu
le mai moară oamenii.
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Primul pe listă este celebrul Algocalmin, sau medicamentul
săracului. Piața algocalminului din România este estimată la
peste 11 milioane de dolari anual. Prețul mic l-a transformat în
calmantul nr. 1 pentru români. Licența pentru denumirea
„algocalmin” este deținută de fosta fabrică de medicamente
Sicomed. În anul 2005, cehii de la Zentiva au preluat licența și
astfel, doar datorită algocalminului, le-au crescut vânzările cu
peste 1.000 de procente.
Potrivit surselor medicale, dintre toate medicamentele fabricate
de compania de medicamente Zentiva, calmantul pe bază de
metamizol aduce, de departe, cele mai substanțiale profituri.
Din această piață au reușit să prindă felii importante și alte
companii farmaceutice, care produc algocalmin sub o altă
denumire – Algozone – și este produs de Ozone România.
Agenția Europeană de Evaluare a Produselor Medicale, de
recomandările căreia suntem obligați să ținem cont, nu a
restricționat folosirea algocalminului.
Cu toate acestea, majoritatea țărilor europene l-au interzis de
mai mulți ani, deoarece studiile au demonstrat ca metamizolul
din compoziția lui poate provoca agranulocitoză, o boală
mortală care debutează ca o infecție supra-acută. Boala distruge
celulele din măduva osoasă, aflate în strânsă legătură cu celulele
sanguine. Altfel spus, tratarea durerilor de cap cu algocalmin
duce la distrugerea sângelui. Mai periculoase decât
algocalminul, susțin medicii, sunt calmantele de durere care
folosesc în componență, alături de metamizol o a doua substanță
activă.
De departe, Piafenul (metamizol și antispastic) este cel mai
riscant. Altul este Benalgin, un calmant pe bază de metamizol
și cofeină. Ambele se vând la liber în farmaciile românești.
Primii care au interzis metamizolul au fost americanii, încă din
1977. Din aceeași perioadă datează și decizia statului suedez de
a interzice calmantul. Astăzi, substanța din care se face
algocalminul
românesc
este
interzisă
în
Danemarca,
în
Belgia (unde e
trecută la rubrica
otrăvuri),
Germania,
Spania
(din
1989),
Olanda
(începând
cu
1990), Grecia și
Irlanda. Am luat doar exemple din Europa și Statele Unite.
Pe lista analgezicelor considerate nocive de către occidentali,
dar care se folosesc frecvent în țara noastră, se mai găsesc
Dipyrone și Novalgin, medicamente care au la bază
fenilbutazona. Pe piața noastră există și combinații care conțin
scobutil compus sau aminofenazonă – Aminofenazona L,
Lizadon, Piroxicam și Aulin, care și ele sunt pe lista neagră a
Agenției Europene a Medicamentului.
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Aulinul, medicamentul care ucide, se găsește la liber în
farmaciile românești. Mai grav, e vândut și în formele lui pentru
copii, cu toate că riscul e și mai mare. Aulinul este interzis în
țări precum Spania, Marea Britanie, Finlanda, Turcia, SUA,
Australia sau Japonia, deoarece s-a constat că provocă frecvent
insuficiență hepatică mortală! Aulinul este recomandat în
tratarea durerii și inflamației asociate osteoartritelor, entorselor
și luxațiilor, precum și a durerilor menstruale. Se numără printre
cele mai căutate și folosite medicamente în România, datorită
efectelor calmante imediate. Puțini însă știu că substanța activă
conținută, denumită nimesulid, poate duce la deces.
Acum poate înțelegeți mai bine de ce Codex Alimentarius se
corelează cu industria farmaceutică de pe planetă! Poate așa
vedeți mai clar de ce miliardarii Americii și ai Europei, aceste
forțe ale banului și răului, vor înlocuirea usturoiului, mentei și
ceaiului de tei cu produsele minunate ale concernelor
farmaceutice! Agenția Europeană de Evaluare a Produselor
Medicale a interzis administrarea de aulin la copiii sub 12 ani,
iar Comisia Europeană a Medicamentului a reluat, spre analiză,
nimesulidul, în vederea retragerii lui de pe teritoriul întregii
Uniuni Europene.
Aulinul a fost restricționat chiar și în țara producătoare, Irlanda,
Consiliul Irlandez pentru Siguranța Medicamentelor atrăgând
atenția asupra pericolului pe care-l prezintă. În România este
încă pe piață, pentru că viața copiilor noștri nu e la preț
european. Dacă tot vrem depopularea planetei, de ce să nu
începem cu românii?
Din cauza efectelor secundare grave, o serie de medicamente au
fost retrase de pe piaţă în unele ţări. Cu toate acestea, ele
continuă să fie comercializate în România. Suntem un vast
laborator cu 20 de milioane de cobai, un loc în care se fac mulți
bani pe sănătatea și chiar viața „prostimii” Europei!
„Prostimea”, adică ce a ajuns poporul român în ultimii 25 de
ani, e doar o „excelentă” piaţă de desfacere pentru
medicamentele criminale interzise în alte state. Vreți exemple?
Vreți să ne salvăm măcar copiii, dacă pentru mulți dintre noi e
prea târziu? Luați hârtie și ceva de scris:
Sprayul pentru astm Isoproterenol, comercializat sub numele
de Isuprel, a ucis în anii ’60 în jur de 3.500 de pacienţi. Cu
toate acestea, el se comercializează în continuare în ţara noastră
şi este prescris în diverse afecţiuni ale inimii. Ce medici, ce
interese, ce bani sunt în joc?
Medicamentul Stilbestrol s-a dovedit că produce tumori uterine
şi mamare la femei şi a fost scos de pe piaţă în alte ţări
europene. În România este produs şi comercializat de patru
companii farmaceutice. Oare medicii care prescriu astfel de
„leacuri” sunt doar proști, răi sau numai plătiți bine?
În 1970 au fost scoase de pe piaţă tranchilizantele Pronap şi
Plaxin, pentru că provocau moartea nou-născuţilor.
Thyreotom forte, un medicament pentru suplimentarea
aportului de hormoni tiroidieni la pacienţi cu hipotiroidie, a fost
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scos de pe piaţă în Germania în 2005. Pentru că la români
merge perfect ceea ce este interzis la nemți, medicamentul este
în continuare prescris de medicii noștri şi se găseşte în farmacii.

În calitate de colaborator al biroului de presă de la compania
Pfizer, el a publicat în reviste medicale de specialitate
numeroase articole fără niciun dram de adevăr.

În 1984, ziarul Daily-Mail a scris clar că medicamentul
împotriva acneei, Roacutan, care se prescrie şi în prezent de
către doctorii noștri, a dus la malformaţii grave ale nounăscuților. Peste 50% dintre mamele care în timpul sarcinii au
luat Roacutan au născut copii malformați!

Un scandal a avut loc în Anglia, în 1971. Atunci, 1.500 de
pacienți au fost internați în spital după ce au luat Paracetamol.
Cei mai mulți au avut probleme și mai mari în spital, din cauza
tratamentului ulterior.

Zelmac, un medicament împotriva afecțiunilor digestive, care
se vinde în România la ora actuală, produs de compania
Novartis, a fost scos de pe piața germană în aprilie 2007, deși
încă nu fusese aprobat, fiind folosit ilegal de doctori în scopul
testării lui pentru industria farmaceutică.
Ketotifen, un medicament pentru tratamentul de lungă durată în
astmul bronșic alergic sau cu componentă alergică, bronșită
alergică și tulburări astmatice, a fost scos în 2006 de pe piață în
Germania, din cauza efectelor secundare grave la nivelul
globului ocular și al rinichilor. În România se găsește în
farmacii.
Terfenadin, un alt antialergic, a fost scos de pe piață în mai
multe țări europene. În România se găsește sub denumirea de
Histadin, un sirop folosit în tratarea simptomelor multor
afecțiuni alergice și în prevenirea și tratarea reacțiilor alergice la
transfuzia de sânge.
Despre Urethan, medicii spun că vindecă leucemia. S-a
constatat însă că el creează cancer la ficat, plămâni și măduva
oaselor. Methotrexat, împotriva leucemiei, a produs tumori și a
dus la anemie gravă și ruperea intestinelor. În România este
comercializat și prescris și în reducerea durerilor și a
tumefierilor articulare.
Mitotan conduce la moartea suprarenalelor. La noi se găsește
sub numele de Lysodren și este utilizat pentru tratarea
cancerului stratului exterior al glandei suprarenale. Este produs
de laboratoarele Hra Pharma, Franța.
Antibioticul Isoniazid provoacă distrugerea ficatului. Și acesta
este comercializat în România. Antibioticul Kanamyzin
produce insuficiență renală și atacă nervii auzului.
Sunt foarte puțini, din păcate, cei care au curajul sau
posibilitatea să spună lucrurilor pe nume. Afacerea
medicamentelor care ucid lent este una de succes: sute și sute de
miliarde de dolari sau euro în fiecare an!
Cu ceva timp în urmă Dr. Scott Reuben, angajat al companiei
farmaceutice Pfizer – cea care produce minunăția Viagra, a
declanşat cel mai mare scandal din istoria medicinii,
recunoscând că, timp de 13 ani, a avut sarcina de a falsifica
rezultatele studiilor, pentru ca produsele farmaceutice ale
companiei să aibă un succes mai mare pe piaţă.

Siropul de tuse cu clobutinol, după ce a fost folosit intens timp
de peste 40 de ani, a
fost interzis în 2007,
constatându-se
că
produce
dereglări
ale bătăilor inimii.
Iată câteva dintre
numele sub care a
fost folosit: Silomat,
Clobutinol, Stada,
Tussed, Rofatuss,
Nullatuss.
În
România,
medicamentul Silomat pe bază de clobutinol, produs de
compania Boehringer Ingelheim, a fost disponibil în farmacii
fără prescripție medicală până în 2007. Apoi a fost retras de pe
piață și în țara noastră, în urma unei directive a Agenției
Europene pentru Evaluarea Medicamentelor.
În SUA, medicamentul Orabilex a creat boli de rinichi care au
dus la moarte.
Somniferul Contergan a făcut ca zeci de mii de copii să se nască
degenerați fizic. În Germania, în anul 1958, producătorul
acestui medicament a trimis medicilor 40.000 de scrisori, pentru
a-i convinge că acesta este cel mai bun somnifer pentru gravide
și mamele care alăptează.
Ulterior, în ciuda scandalului legat de contergan, concernele
farmaceutice au continuat să vândă otrăvuri la gravide și copii.
În 1978 s-a făcut public faptul că medicamentele Primodos,
Amonorn,Duogynon, Bebendox și Bendectin au provocat
malformații la nou-născuți. Trilergan a fost confiscat de poliție
în 1975 în Italia, pentru că producea hepatită (deci hepatita nu
vine neapărat de la un virus, așa cum se crede).
Flamanil, un medicament antireumatic, a fost retras în 1976 de
pe piață, după ce s-a constatat că duce la pierderea cunoștinței.
Acest medicament se comercializează în continuare în Spania.
În 1979 a fost recunoscut în mod oficial că Valium creează
dependență chiar și în doze mici. Mai mult de 15% dintre
americanii adulți luau regulat Valium.
Inhibitorii de apetit Preluin și Maxiton au fost scoși de pe piață
în Germania după ce s-a constatat că afectau grav inima și
sistemul nervos.
Medicamentul pentru afecțiuni ale inimii Eraldin, prescris între
anii 1970 și 1975 la un număr de peste 100.000 de britanici, a
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cauzat daune la ochi și intestine, precum și numeroase decese.
Eraldin există în farmaciile românești.

de medicii parazitologi pentru tratarea toxoplasmozei. Se
comercializează în farmacii.

S-a constatat că antinevralgicul Phenacitin, care s-a vândut în
lume sub 200 de nume diferite, împiedică funcționarea
rinichilor, distrugându-i complet, produce tumori la rinichi și
distruge globulele roșii din sânge. Un alt antinevralgic,
Amydorphirin, a fost interzis în peste 160 de țări (nu în toate,
în multe se mai vinde încă) fiindcă împiedică formarea celulelor
albe din sânge, ceea ce duce la moarte. Antinevralgicele și
antireumaticele Tanderil și Butazoludin (Ciba-Geigy) au
provocat moartea a peste 10.000 de pacienți în întreaga lume.

În iulie 1985 ziarul The Guardian scria că somniferul Largactil
a fost scos de pe piață pentru că a dus la disfuncții grave ale
creierului. Substanța din Largactil, cunoscută și sub numele de
torazină, este un neuroleptic de veche generație, utilizat încă în
unele spitale de psihiatrie, deși are efecte dezastruoase asupra
organismului. Cifra victimelor se ridică la 1 milion de oameni
care s-au îmbolnăvit de dischinezie și dereglări ale aparatului
locomotor, au pierdut pentru totdeauna capacitatea de a-și
controla mușchiul limbii sau întregul trup.

În 1978, medicamentul complet inutil Oxichinolin, prescris în
probleme digestive, a provocat un scandal mondial: peste
30.000 de oameni au orbit ori le-au paralizat picioarele după
administrarea lui. Acest medicament a provocat și numeroase
decese (cca 1.000 numai în Japonia).

În decembrie 1985, concernul Ciba-Geigy a fost pus în situația
de a recunoaște public că a falsificat datele a 46 de antibiotice și
ale altor medicamente, atunci când datele au fost cerute de
Ministerul Sănătății.

În 1977 a fost retras de pe piață Phenformin, un medicament
pentru diabetici, după ce făcuse peste 1.000 de victime în
fiecare an!

În mai 1985, autoritățile din SUA și Marea Britanie au interzis
prescrierea de hormoni care stimulează creșterea, pentru că
pacienții care-i folosesc se îmbolnăvesc de infecții
nevindecabile, chiar la mulți ani după administrare. Hormonii
respectivi erau obținuți din creierul morților!

Rasperpin, medicament împotriva hipertensiunii, crește de trei
ori riscul de cancer la sân, creează coșmaruri și depresii și se
bănuiește că produce tumori la nivelul creierului, pielii,
hipofizei, ovarelor și uterului.
New York Post a scris într-un articol că 852 de pacienți cărora
le-a fost injectat medicamentul pentru inimă Epinepheren au
decedat.
Daily Telegraph a făcut cunoscut în 1983 că într-un spital de
urgență din Glasgow anestezicul Hypnomidate a dus la o
creștere rapidă a deceselor. Medicii au refuzat însă să publice
numărul morților în rândul celor care au urmat tratmentul cu
acest medicament. În România acest anestezic încă se mai
folosește în spitale, administrat ca soluție injectabilă.
În anul 1983 au fost publicate în Suedia dosarele secrete ale
concernului Ciba-Geigy, din care reieșea că fusese informat de
moartea a 1.182 de persoane, din cauza antireumaticelor
Butazolidin și Tanderil, pe care le producea. După alte surse,
cifrele adevărate ale deceselor în urma acestor medicamente
este de peste 10.000. La noi în țară se comercializează încă
Tanderil,
ca
medicament
antireumatismal.
New York Times a publicat în 1984 știrea că medicamentul
Selacryn a fost retras de pe piață după ce au fost raportate 510
cazuri de distrugere a ficatului și de moarte.
Conform publicației The Guardian din 4 ianuarie 1985,
medicamentul împotriva infecțiilor cu ciuperci Nizoral a
provocat 5 decese și 77 de cazuri grave de îmbolnăvire.
În martie 1985, ziarul Neue Presse a raportat că Fansidar,
medicament împotriva malariei, a dus la boli de piele grave, cu
pericol de moarte. În România, medicamentul este recomandat
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În decembrie 1985, The Guardian a raportat că antidepresivele
Merital și Nomifensin produc blocarea rinichilor, anemie și
pneumonie. Nomifensin este prescris în România în cazurile
consumatorilor de droguri. Tot în decembrie 1985, același ziar a
raportat că peste 2.000 de oameni s-au îmbolnăvit din cauza
medicamentului Felden, administrat pe cale rectală. Acest
medicament se găsește azi în farmaciile românești. 77 de
pacienți au murit, aproape toți din cauza ruperii și sângerării
intestinelor. Concernul Pfitzer – producătorul Viagra – a
declarat că acest medicament este „suportat bine” de pacienți.
Vaccinul Hexavac, introdus și folosit din anul 2000, cu care au
fost vaccinați deja 1,5 milioane de copii în Germania, a fost
scos de pe piață în anul 2005, fiindcă „nu funcționează cum s-a
așteptat și nu oferă protecție”. Asta a fost declarația oficială,
dar probabil că producea boli sau moarte. Morții și cei rămași
bolnavi pe viață din cauza vaccinurilor nu prea apar în presă. Și
în România a fost folosit acest vaccin, dar acum este retras de
pe piață.
Vaccinul TicoVac împotriva bolilor provocate de căpușe,
singurul vaccin de acest gen pentru copii, a fost scos în 2006 de
pe piață fiindcă producea febră puternică și efecte secundare
masive.
Medicamentul Vioxx al firmei Merck, pentru artroză și dureri la
încheieturi, folosit de peste 120.000 de pacienți în Germania, a
fost scos în octombrie 2004 de pe piață, fiindcă producea atac
de cord și boli de inimă. Deși firma știa de efectele secundare
grave ale acestui medicament cu mult timp înainte, nu a retras
medicamentul de pe piață decât în 2004, la presiunea
autorităților. Între timp, Vioxx a fost retras și de pe piața
românească.

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Medicină
Antiinflamatorul Prexige al companiei Novartis, folosit în
tratamentul artritei, a fost scos de pe piață
ță în august 2007,
fiindcă mai mulți
ți pacienți au murit după ce ll-au luat.
Medicamentul Bextra pentru artrită de la firma Pfizer a fost
scos de pe piață
ță în 2005, din cauza riscului major de atac de
cord și congestie cerebrală. Aceste medicamente nu au
autorizație de punere pe piață în România.
Un scandal foarte mare, cu multe victime: Lipobay – un
medicament care scade colesterolul, a fost scos în 2001 de pe
piață.
ță. Acesta cauzase sute de decese. Concernul Bayer, care l-a
l
produs, a fost dat în judecată de peste
ste 1000 de ori din cauza
acestui medicament.
Tenuate Retat – un medicament care scade pofta de mâncare –
a fost scos de pe piața germană în anul 2000.
Merzol,, medicament pentru alergie solară, a fost scos de pe
piață în 2005, din cauza efectelor secundaree grave.
FDA (Agenția
ția Americană de Control al Medicamentelor) a
impus în anul 2000 firmei Glaxo-Wellcome
Wellcome să scoată de pe
piață medicamentul pentru intestine Lotronex,
Lotronex din cauza
decesului unor pacienți care l-au luat.
ombozelor, bazat pe
Exanta, medicament pentru tratarea trombozelor,
substanța
ța ximelatragan și aprobat în 2004, a fost scos de pe
piața
ța germană în februarie 2006, din cauza efectelor negative
grave asupra ficatului. Acest medicament nu a fost
comercializat la noi.
Trovan, un antibiotic, a cauzat morți și vătămări grave, astfel
încât a fost scos de pe piață
ță după un singur an de zile. Deși la
testele de dinainte de aprobare se constatase că dăunează
ficatului, firma Pfizer nu a considerat că e periculos.
Comentariul firmei: „Trovan
Trovan a fost cel mai bine testat
tes
medicament de pe piață,
ță, cu mult mai bine decât penicilina, de
pildă”. Oare câți
ți morți și bolnavi creează medicamentele care
nu sunt testate așa
șa de bine, dacă unul testat așa de riguros duce
la moartea pacienților,
ților, fiind interzis după un an? Legat de
același
și medicament, autoritățile nigeriene au dat în judecată
compania farmaceutică Pfizer și o acuză de implicarea în
moartea unor copii cărora li s-aa administrat Trovan în perioada
în care acest medicament nu era încă aprobat, în timpul unei
epidemii de meningită.

Medicamente vechi, care sunt în circulație
circula de decenii și nu au
fost supuse niciunui test, se vând mai departe în unele țări, deși
acolo unde au fost testate au fost interzise. Până în anul 1978,
industria farmaceutică nu era nevoită să demonstreze în vreun
fel că medicamentele au efectele
ctele menționate
men
în prospecte. De
atunci încoace se arată – cu niște
ște teste pe animale, care de fapt
nu dovedesc nimic – că medicamentele au efect asupra acestora.
Mai precis, că animalele nu mor imediat când aceste
medicamente, făcute de fapt pentru oameni
oameni, le sunt date cu
forța,
ța, în condiții total nenaturale. Doar că testele pe animale nu
au absolut nicio valoare științifică. (sursa:Informatia.ro
sursa:Informatia.ro)

Purificarea sângelui și a limfei prin unele
metode perfect naturale, simple

Crina CALEK – București
În cadrul sistemului yoga cunoaștem
cunoa
faptul că între
toate învelişurile fiinţei noastre (fizic, eteric, emoţional,
mental, spiritual) există o strânsă legătură și astfel acţiunile
de purificare realizate la orice nivel se reflectă mai devreme
sau mai târziu la toate celelalte niveluri.

P

utem înțelege
țelege astfel importanța purificării, care realizată
la nivel fizic va conduce și la o decantare și o limpezire
reflexă în plan emoţional şi mental.

Vă prezentăm în acest articol câteva metode foarte simple
si
și
perfect naturale de purificare a
sângelui și a limfei.
Ce este limfa?
Sistemul limfatic, deși foarte
asemănător cu rețeaua sanguină,
are un rol diferit față de aceasta.
În timp ce sângele transportă

Parkinsan,, medicament împotriva bolii Parkinson, de la firma
Byk Gulden, vândut de 130.000 de ori pe an, creează mari
dereglări ale ritmului cardiac, ce pun în pericol via
viața pacienților.
Se cercetează dacă va fi interzis. Firma se scuză cu citatul
citatul:
„Funcționarea
ționarea și siguranța lui au fost dovedite prin studii”.
studii

substanţele nutritive şi oxigenul la toate celulele trupului, limfa
are rolul de a prelua deşeurile şi de a le elimina, păstrând astfel

Bismut,, medicament prescris împotriva diareii și chiar și a
constipației
ției produce intoxicații grave. În Franța au fost
cunoscute mai multe mii de astfel de cazuri.

ţesuturilor, colectează şi distruge
uge toxinele, bacteriile, celulele
anormale din trup şi transportă celulele imunitare în zonele

„curăţenia“ în organism şi prevenind instalarea bolilor. De fapt,
sistemul limfatic este cel care „mătură” deşeurile de la nivelul

unde este nevoie de ele.
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Atunci când sistemul limfatic nu funcţionează corect, trupul

și un eficient tonic limfatic. Alte plante care pot fi folosite

nostru nu poate elimina toxinele, nu poate lupta contra
afecţiunilor
unilor cauzate de viruşi, ciuperci şi bacterii și nu poate

(sublingual, sub formă de pulbere, de 4 ori pe zi, în tratamente
de lungă durată) sunt astralagus, brusture, cârmâz, cicoare,

regla cantitatea de lichide de la nivelul ţesuturilor. Funcţionarea
deficitară a sistemului limfatic conduce în timp la slăbirea

coada
oada şoricelului, echinaceea, gălbenele, gen
gențiană, indigo
sălbatic, isop, lipicioasă, păpădie, rocoină, sânziene, soc, trei
trei-

imunităţii, creşterea în greutate şi unele afecţiuni grave, cum ar
fii boli autoimune sau chiar cancer. Celulita este o consecin
consecință a

fraţi-pătaţi, turiță,
ță, urzică și ventrilică. În consum ceapa,
usturoiul și ghimbirul (crude, în stare naturală) ajută la buna

funcționării deficitare a sistemului limfatic.

funcționare a sistemului limfatic. De asemenea, masajul de
drenaj limfatic sau chiar automasajul (ce se realizează prin

Printre factorii care influenţează în mod negativ sistemul

intermediul unor presiuni uşoare care acţionează asupra
lanţurilor de ganglioni limfatici) este adecvat și foarte eficient.

limfatic se numără extenuarea și odihna deficitară,
sedentarismul, consumul de alimentee procesate și lipsa de
alimente proaspete și substanţele chimice toxice. Confirmând
ceea ce în tradiția
ția yoga este binecunoscut legat de influenţa
benefică a gândirii pozitive asupra sănătății,
ții, unele studii
statistice recente au arătat că în cazul ființelorr pesimiste ce au o
viziune preponderent negativă asupra existenței
ței sunt mult mai
des întâlnite diverse blocaje ale sistemului limfatic decât în

eficient tonic limfatic.
atic. Alte plante care pot fi folosite
(sublingual, sub formă de pulbere, de 4 ori pe zi, în tratamente
de lungă durată) sunt astralagus, brusture, cârmâz, cicoare,
coada şoricelului, echinaceea, gălbenele, gen
gențiană, indigo
sălbatic, isop, lipicioasă, păpădie,
die, rocoină, sânziene, soc, trei
treifraţi-pătaţi, turiță,
ță, urzică și ventrilică. În consum ceapa,

cazul optimiștilor.

usturoiul și ghimbirul (crude, în stare naturală) ajută la buna
funcționare a sistemului limfatic. De asemenea, masajul de

Rețeta
țeta unui elixir perfect natural pentru purificarea

drenaj limfatic sau chiar automasajul (ce se realizează prin
intermediul unor presiuni uşoare care acţionează asupra

sângelui și a limfei

lanţurilor de ganglioni limfatici) este
ste adecvat și foarte eficient.

Detoxifierea periodică
riodică a sângelui şi a limfei este foarte
importantă
menținerea

pentru
stării

generale de sănătate, şi
se poate realiza eficient
şi uşor cu
acestui suc

ajutorul
natural:

Ingrediente: o
sfeclă
roşie, o rădăcină de
fenicul, o
mână
de
pătrunjel, o mână de coriandru, două lămâi, două feliuţe de
ghimbir proaspăt și o pară.
Modul de preparare: Din aceste ingrediente se face un suc, dacă
aveți
ți posibilitatea, cu ajutorul unui storcător prin presare la
rece. Acest suc astfel preparat poate fi consumat imediat sau
păstrat la frigider timp de maxim 12-14
14 ore. Este bine să fie
consumat cel puțin o dată pe lună.

NOŢIUNI DE NUTRIŢIE PENTRU PERSOANELE
CARE AU SUFERIT UN INFARCT DE MIOCARD

Oana AXINTE, specialist în Nutriţie şi Dietetică – Huşi
Previziunile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
(OMS) arată că boala coronariană va rămâne principala
cauză de deces pentru următorii 20 de ani, reprezentând
12,2 la sută din mortalitatea generală. În fiecare zi, în
î
România mor 40 de oameni prin infarct miocardic iar 2 din
3 adulţi prezintă diferite afecţiuni cardiovasculare.

U

n infarct miocardic produce leziuni ale miocardului
prin stoparea fluxului sangvin. De obicei această
situaţie apare atunci când un tromb (cheag de sânge)
blochează o arteră coronară. Stoparea fluxului sanguin la
miocard poate produce afectarea sau moartea zonei respective
cu urmări grave care pod duce chiar la deces.

Alte metode naturale de purificare
Dacă dorim să acționăm
ționăm pe mai multe fronturi, putem folosi în
paralel și unele plante de leac. Unul dintre purificatorii sân
sângelui
cei mai cunoscuți
ți din medicina ayurvedică, MANJISTHA, este
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Cheagul care produce infarctul, cel mai frecvent se
formează într-o arterăă coronară îngustată prin formarea treptat a
plăcii de aterom.
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Când cheagul de sânge blochează fluxul sanguin în
artera coronară între 20 de minute şi 2 ore, se produce un infarct
miocardic.
Foarte rar infarctul miocardic poate să apară când
cheagul de sânge se formează în altă parte dar se blochează în
artera coronară.
O cauză mai rar întâlnită, este un spasm al arterei
coronare care opreşte fluxul sangvin către inimă. Pot produce
un asemenea spasm unele droguri precum cocaina cu efect grav
asupra vieţii.
Infarctul de miocard nu este un proces static ci unul
dinamic cu o evoluţie de obicei de 4 – 6 ore. Cu fiecare minut o
suprafaţă din ce în ce mai mare de ţesut cardiac este privată de
oxigen ceea ce duce la moartea acestuia. Dacă fluxul sanguin se
restabileşte rapid, leziunile cordului pot fi prevenite sau
limitate.
Infarctul de miocard reprezintă o mare urgenţă
medicală, astfel că persoanele care presupun că au suferit un
infarct trebuie să se adreseze imediat serviciului de ambulanţă
sau celui mai apropiat spital. Întârzierea este o greşeală care
duce la pierderea a mii de vieţi în fiecare an. Unele persoane
cred că simptomele vor dispărea de la sine mai ales că infarctul
de miocard poate fi confundat cu o indigestie.
O puternică senzaţie de presiune în piept poate fi
simptomul principal. Durerea poate fi un disconfort sau o
senzaţie de strângere sau zdrobire. Spre deosebire de angina
pectorală durerea nu dispare când activitatea fizică sau stresul
care a cauzat-o s-au oprit.

clinică şi evoluţie repaosul la pat este necesar de la două până la
4 – 5 săptămâni;
- mobilizarea se realizează iniţial prin mişcări libere în
pat, coborâre la marginea patului, ulterior plimbări în jurul
patului;
- dieta în primele 24 – 48 de ore va fi constituită
exclusiv din lichide: apă, ceaiuri, sucuri de fructe, lapte, supe;
- prima săptămână: regim hipocaloric (800 – 2000
calorii pe zi), hipolipidic (50 – 60 gr pe zi), hiposodat (400 –
500 mg pe zi), lichid şi semilichid pentru a evita efortul de
masticaţie; se pot administra ouă moi, lapte, cereale fierte, supe,
biscuiţi înmuiaţi în lapte sau ceai, piureuri de legume, budinci,
cartofifierţi, orez fiert, brânză de vaci, fructe coapte;
- a doua săptămână: uşor crescut caloric faţă de
săptămâna anterioară, hipolipidic, hipoproteic, normoglucidic,
hiposodat; se introduce treptat carnea (de pasăre), peştele slab
fierte sau grătar; se vor evita alimentele greu digerabile –
leguminoase, varză, ridichii, conserve, afumături, tocături, carne
grasă, ciocolată; se pot administra supe creme de legume, iaurt,
sucuri de fructe, gelatine, budinci, piureuri de legume preparate
cu lapte, soteuri de legume;
- din săptămâna a treia se trece la un regim normal pe
care pacientul trebuie să îl urmeze toată viaţa: normocaloric (în
funcţie de vârstă, sex si activitate) sau hipocaloric dacă există
exces în greutate, normoproteic (15 – 20%), normoglucidic (50
– 60%), normolipidic (30 %) sau hipolipidic în cazul în care
pacientul asociază dislipidemie.
Principii nutritive:

Orice durere prelungită sau severă localizată la nivelul toracelui
sau al abdomenului superior trebuie să constituie o cauză de
îngrijorare şi trebuie luate urgent măsuri.
La unele persoane, simptomul de bază al unui infarct
miocardic este dispneea (respiraţie scurtă, dificilă), care poate fi
sau nu asociată cu durerea toracică.
Menţinerea greutăţii în limite normale şi evitarea
alimentelor bogate în acizi graşi saturaţi şi colesterol sunt foarte
importante. O schimbare a modului de viaţă şi implicit a
alimentaţiei ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare.
Renunțarea la fumat este foarte importantă, consumul
frecvent duce la afectarea frecvenţei cardiace.

- glucidele – pâine integrală, griş, fulgi de ovăz, orez,
paste făinoase, legume fierte sau preparate ca piureuri, crude pot
fi preparate ca salate, fructe;
- proteine – carne slabă de pasăre, vită, peşte, ouă 2 –
3 pe săptămână, lapte şi brânzeturi degresate, cu conţinut scăzut
în sare, iaurt, lapte bătut;
- lipidele – uleiuri vegetale consumate crude, unt în
cantităţi reduse.
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.

Măsuri generale:
Bibliografie:

- repaus absolut la pat în primele 24 – 48 ore, urmat de
o mobilizare progresivă supravegheată; în funcţie de forma
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Colectiv – Mâncarea şi sănătatea, Editura Reader's Digest, Bucureşti, 2006;
Costache, Irina Iuliana; Petriş, Antoniu Octavian – Medicină internă, Editura Pim, Iaşi,
2011;
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2013;
Mincu, I. – Alimentaţia raţională a omului sănătos,, Editura Medicală, Bucureşti, 1978;
Mincu, I. – Alimentaţia omului bolnav,, Editura Medicală, Bucureşti, 1980;
Puia Negulescu, George; Mencinicopschi, Gheorghe; Puia Negulescu, Șerban – Mâncând
grăsimi rămânem sănătoși, Editura Universitară, București, 2012;
Roşu I., Istrate C., Silvester M. – Enciclopedia corpului uman,, Editura Corint, Bucureşti,
2009;
Scott, C., Litin – Ghidul sănătăţii familiei, ediţia a III- a, Editura BIC A
ALL, Bucureşti,
2007;
Mary Kay Mitchell – Nutrition across the life span,, Second Edition, Elsevier Science,
USA, 2003;
Vasilachi, Georgeta; Vasilachi, Ana – Alimentaţia omului sănătos şi a omului bolnav,
bolnav
Editura ARC, Chişinău, 2008.

Clitorisul este organul sexual feminin care
nu are doar un singur rol... unul dintre
rolurile sale este să ofere femeilor o mare
plăcere!

lungul labiilor? (Cel mai lung clitoris
oris al unei femei ce a fost
măsurat vreodată era de 30 cm!!!)
Picioarele clitorisului se întind către spate și în interiorul
trupului, alcătuind o formă de iadeș.
ș. Există multe zone erogene
de-aa lungul picioarelor clitorisului care pot fi foarte erotice
pentru
ntru femei. Majoritatea oamenilor își
î concentrează atenția
asupra capului clitorisului și lasă de--o parte axul clitorisului,
țesutul spongios uretral, bulbii vestibulari, glandele și picioarele
clitorisului.
3. Intră în erecție
ție atunci când este în mod adec
adecvat excitat!
Clitorisul este înzestrat cu țesut erectil la fel ca lingamul. În
timpul fazei de excitare, acesta se umflă și se mărește datorită
afluxului crescut de sânge în țesuturi. Pe măsură ce se umflă,

Și totuși, acesta este organul feminin cel mai puțin luat
în considerare! Știați că 29% dintre liceene nu știu să
localizezee pe o diagramă de anatomie unde se află clitorisul?
(Comparativ cu DOAR 25% dintre contrapăr
contrapărțile lor
masculine!)
ă puteți
ți imagina liceeni care nu pot localiza lingamul

V

(organul sexual masculin) pe o diagramă de
anatomie? Este ceva nemaiauzit, dar este totuși

adevărat.

70-80%
80% dintre femei ating starea de orgasm doar prin
intermediul stimulării clitoridiene, așa
șa că în lipsa acestui organ
care le oferă plăcere, femeile ar fi dezavantajate în ceea ce

sunt excitate din ce în ce mai multe terminații
termina nervoase, fapt
care îl face și mai sensibil. Procentul cu care se mărește variază
de la o femeie la alta.
4. La unele femei este cea mai sensibilă parte a trupului!
Clitorisul conține
8.000 de terminații
nervoase, aproape
dublu față de cele
prezente la nivelul
lingamului,
și

privește orgasmele clitoridine.

poate
influența
până la alte 15.000

Așa că fără alte adăugiri,, vă prezentăm în continuare opt aspecte

de
terminații
nervoase
din

interesante pe care e posibil să nu le fi știut despre organul care
le face pe femei să dea ochii peste cap:
1. Clitorisul este, de fapt, un sui generis lingam!

apropiere, oferindu-le
le femeilor de patru ori mai mulți
mul senzori
receptivi decât bărbaților.
ților. Cu toate acestea, există mai multe
femei decât bărbați
ți care se străduiesc să ating
atingă starea de
orgasm... oare de ce?

Clitorisul provine din același
și țesut embrionar ca și lingamul. În
timpul fazei de dezvoltare (aproximativ 12 săptămâni), organele
genitale decid dacă vor deveni un lingam sau labii, în func
funcție de
cromozomii cu care au interacționat.
ționat. Componentele sale sunt și
ele asemănătoare unui lingam... are gland, un prep
prepuț (adică un

5. Dacă nu este intens folosit, își
și pierde funcția! Tocmai de
aceea se spune că funcția
ția creează organul.

capișon), țesut erectil și un mic ax.

Dacă clitorisul rămâne nefolosit, se va retrage în interiorul
trupului și capișonul se va închide, fenomen cunoscut cca atrofie

2. Doar 1/4 din clitoris este vizibil!

clitoridiană. La fel ca orice alt țesut din trup, clitorisul are
nevoie de irigare cu sânge pentru a rămâne fericit și sănătos.

Clitorisul este mult mai mare decât credeți!
ți! Știați că clitorisul se

Așa că orice ați face, oferiți-i și clitorisului vostru niște iubire
cel puțin de câteva ori pe săptămână.

extinde cu până la minim 12 cm în interiorul trupului și de-a
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6. Crește
ște din ce în ce mai mult atunci când este intens și
adeseori excitat!
Modificările hormonale ce survin de-aa lungul vie
vieții unei femei

17 mistere despre vaginul tău: gustul
diferă în funcție
ție de ce mănânci, iar punctul
A e la fel de important ca punctul G

conduc la creșterea
șterea clitorisului. Odată cu debutul pubertății,
clitorisul începe să se mărească. La sfârșitul
șitul aces
acestei perioade,

Marina VLĂDESCU

este de aproximativ două ori mai mare. Când femeia atinge
vârsta de 32 de ani, clitorisul va fi de aproximativ patru ori mai

Indiferent cât de informată ești în ceea ce privește

mare decât la începutul perioadei pubertare. După menopauză,
clitorisul va ajunge să fie de șapte ori mai mare decât era la
naștere.
ștere. Dar nu vă alarmați, această creștere este abia vizibilă.
Cu toate acestea, clitorisul femeilor care au luat steroizi
anabolizanți
ți ajunge să arate precum un mic lingam.
7. Nu îmbătrânește
ște niciodată, deoarece potențialul sexual
este nemuritor!

părțile
țile intime ale anatomiei tale, este imposibil să nu existe
câteva lucruri interesante sau amuzante pe care să nu
le știi încă!

P

ărțile intime ale anatomiei feminine au stârnit și încă
mai stârnesc curiozitatea, atât a oamenilor de știință,
cât și a femeilor (numai ele recunosc acest lucru, nu
nu-i

așa?) de pretutindeni.

Exact așa cum ați auzit – clitorisul la femeie nu îmbătrâne
îmbătrânește

1. Vaginul tău știe ce mănânci

NICIODATĂ, oricât de mult a fost folosit. Odată ce ajunge la
maturitate, își
și menține capacitatea de a oferi plăcere. Ceea ce

Foarte multe dintre alimentele pe care le ingerezi influențează

înseamnă că vă veți
ți putea bucura și la 90 de ani de acele
aceleași
orgasme extraordinare pe care le aveați
ți în adolescență.

gustul și mirosul vaginului tău. De exemplu, dacă mănânci mult
ananas și fructe dulci, vaginul tău va avea miros și gust dulce
(ceea ce este grozav pentru partenerul tău mai ales când îți
î oferă

8. Masturbarea trezește
ște și amplifică NARCISISMUL în
universul femeii (ce se excită singură), iar aceasta declan
declanșează
apoi efecte nefaste. Este de milioane de ori mai bine ca
clitorisul femeii să fie excitat dezmierdat de iubitul ei.
ei Stările de
plăcere clitoridină ce apar atunci sunt mult mai intense și
totodată
sunt
foarte
împlinitoare
linitoare
pentru
femeie.

cunilingus). Din păcate, dacă mănânci m
multe legume cum ar fi
sparanghel, varză, usturoi sau ceapă, acestea îi conferă
vaginului tău un miros și un gust foarte neplăcut.
2. O femeie elimină în jur de 1,55 grame de secreții
secre

Acestea au fost câteva aspecte provocatoare și amuzante despre
regele plăcerii erotice!!! Cunoașteți-vă părțile
țile feminine ale

vaginale într-un interval de 8 ore

trupului... examinați-le... explorați-le... adorați-le!
le! Nu este nimic
murdar, greșit sau rușinos în a-ți
ți iubi zonele sau organele

de secreții
ții vaginale, trebuie să știi că, în afara situațiilor

erogene! Așa
șa că dacă vă simțiți vinovate când vine vorba de
plăcerea benefică, RENUNȚAȚI imediat la acest sentiment
prostesc... trupul a fost conceput de Dumnezeu încă de la
începutul tuturor începuturilor spre a fi un punct focar de
intensă plăcere erotică!

mină o cantitate prea mare
Deși uneori femeile au senzația că elimină

patologice, o femeie elimină în jur de 1,55 grame de secreții
secre
vaginale într-un
un interval de 8 ore. Cantitatea variază în func
funcție
de perioada ciclului, iar în perioada ovulației
ovula
cantitatea crește,
ajungând până la aproximativ 1,95 grame în 8 ore. În ceea ce
privește
ște conținutul secrețiilor vaginale, trebuie să știi că acestea
nu sunt reziduuri. Secrețiile
țiile vaginale conțin fluide care se scurg
pe pereții vaginali, mucus cervical,
vical, fluide uterine și ale
trompelor falopiene, secrețiile
țiile glandelor vulvare, secrețiile și
transpirația
ția vulvei, celulele moarte ale pereților vaginali și
bacterii sănătoase. În mare parte, secrețiile
secre
vaginale conțin apă,
sare, mucus și celule.
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3. Vaginul tău știe și alte litere în afară de G

este altceva decât o emisie de urină, oamenii de știință au

Probabil că atunci când te gândești la punctele atractive ale

analizat lichidul expulzat în timpul ejaculării feminine și au

vaginului tău, îți vine în minte numai punctul G. Trebuie să știi

concluzionat că, deși este eliminat prin ductul uretral,

însă că, deși punctul G primește toate laudele pentru orgasmele

componentele acestui lichid nu seamănă deloc cu cele ale

fantastice pe care ți le oferă, alfabetul vaginului tău trebuie să

urinei, iar acest lichid nu provine din vezica urinară.

includă și litera A. Punctul A poate fi și el lăudat pentru
orgasme cutremurătoare, însă puțini dintre noi știu unde este
localizat. Punctul A poate fi găsit în profunzimea vaginului tău,
chiar în fața cervixului (colului uterin) și poate fi stimulat exact
în același mod în care stimulezi punctul G: atingându-l ușor,
repetat, în ritm alert, cu degetele sau cu… orice altceva vrei tu.

7. Vaginul își poate dubla lungimea atunci când ești excitată
Unele femei au vaginul foarte scurt, în timp ce altele au vaginul
foarte lung. Trebuie să știi însă că lungimea medie a vaginului
variază între 8 și 10 centimetri. În timpul excitației sexuale,
lungimea vaginului poate crește destul de mult, în unele cazuri
chiar dublându-se. Prin urmare, nu trebuie să te îngrijoreze prea

4. Clitorisul este dovada de iubire a naturii față de femei

mult dimensiunile… partenerului tău. Dacă vaginul tău poate

Iți cunoști bine corpul și știi deja unde se află clitorisul și ce

face posibilă expulzia unui bebeluș, cu siguranță îi poate face

minuni poate el face pentru plăcerea ta. Însă trebuie să știi că,

loc și lui.

deși pare imposibil având în vedere complicata și complexa
mașinărie care este corpul uman, clitorisul nu are nicio altă
funcție decât plăcerea sexuală. Dacă vrei să fii cu adevărat
recunoscătoare naturii pentru clitoris și să te simți mult mai
“dotată” față de bărbați din acest punct de vedere, află că în
clitoris există peste 8000 de terminații nervoase, în timp ce
penisul are aproximativ 4000. Nu-i așa că te simți și mai
norocoasă că ești femeie când te gândești pe ce suprafață sunt

8. Sexul păstrează vaginul tânăr și sănătos
La fel ca în cazul celorlalți mușchi din corpul tău și vaginul are
nevoie să fie folosit și să facă exerciții regulate pentru a se
menține în formă, altfel devine flasc și fragil. În timpul
perioadelor lungi de abstinență, mai ales atunci când femeia
ajunge la menopauză sau la o vârstă foarte înaintată, țesuturile
delicate din interiorul vaginului se subțiază și încep să se rupă.

distribuite cele 8000 de terminații nervoase comparativ cu cele

9. Ce au în comun vaginul și rechinul?

4000?

La examinarea microscopică a secrețiilor vaginale, oamenii de

5. Vaginul tău poate să cadă în afara corpului. La propriu.
Prolapsul vaginal apare atunci când uterul, ovarele, trompele
uterine sau vaginul (ori toate, împreună) se deplasează în jos,
pierzându-și poziția naturală în corp. Această afecțiune este mai
comună în urma unor intervenții chirurgicale majore, cum ar fi
histerectomia (parțială sau totală), dar și în urma nașterilor
vaginale dificile însoțite de complicații.
6. Ejacularea feminină chiar există!
Deși specialiștii s-au tot contrazis de-a lungul timpului, până la
urmă au ajuns la o concluzie unanimă: ejacularea feminină chiar
există! Deși unii sceptici au declarat că ejacularea feminină nu

știință au descoperit că acestea conțin o componentă chimică
deosebită care poate fi găsită și în ficatul rechinilor. Această
componentă se numește scualen și mai poate fi găsită și în
anumite uleiuri vegetale și se folosește în anumite produse
cosmetice, deoarece este un emolient minunat care nu lasă urme
grase pe piele.
10. Mușchii vaginului sunt extrem de puternici
Probabil că ți se pare o glumă, însă trebuie să știi că mușchii
vaginali (pubococcigieni) sunt foarte puternici. Acești mușchi
pe care știi că îi folosești atunci când faci sex sau când vrei să
întrerupi urinarea, pot fi antrenați prin exercițiile Kegel și nu
numai. Trebuie să știi că există și un record mondial în ceea ce
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privește mușchii vaginali. Recordul îi aparține unei rusoaice

se pare că ai pierdut ceva în interiorul vaginului, nu trebuie

care a reușit să ridice 14 kilograme folosindu-și numai mușchii

decât să cauți cu atenție folosindu-ți degetele. Nu încerca sub

vaginului.

nicio formă să te ajuți de alte instrumente, cum ar fi vreo
pensetă sau cleștișor: îți poți provoca răni grave. Reamintește-ți

11. Părul pubian chiar are un rost!
Trebuie să știi că în ciuda aparențelor, părul pubian nu este un
accident al naturii care are rolul de a te face pe tine să pierzi

că vaginul este ca o șosetă: dacă pierzi ceva în șosetă, ori va sta
în șosetă până îl apuci cu degetele și îl scoți, fie va cădea singur
din șosetă.

timpul și să suferi prin saloanele de epilare inghinală. Părul
pubian are trei funcții importante. În primul rând, protejează

15. Vaginul te anunță când poți concepe!

vaginul. În al doilea rând, a fost proiectat ca tabelă de afișare a

Dincolo de faptul că vaginul tău este o structură interesantă,

funcției tale reproductive: existența părului pubian anunță

poți să îl consideri și unul dintre cei mai eficienți…

potențialii pretendenți că ești biologic pregătită să procreezi

“informatori”. Vaginul îți poate spune, cu destul de mare

(chiar dacă nu și emoțional sau psihic). În al treilea rând, părul

precizie, când este momentul perfect pentru a încerca să concepi

pubian este un fel de covoraș pe care se aștern feromonii tăi: îi

un bebeluș. Cum face acest lucru? În timpul ovulației, mucusul

captează și îi emană anunțând potențialul partener că ești

cervical devine transparent, elastic și alunecos. Trebuie să știi

disponibilă sexual.

totuși că, în cazul în care iei contraceptive orale, este posibil ca
vaginul tău să devină secretos, deoarece acestea opresc ovulația

12. Nu îți vei împleti codițe din părul pubian

și schimbările aferente.

Deși te enervează și te face să îți pierzi timpul cu epilarea
inghinală, părul pubian nu este proiectat de natură să crească

16. Vaginul tău face sport în timpul orgasmului

prea lung. Spre deosebire de firele de păr care cresc pe cap și

Exercițiile Kegel practicate voluntar nu sunt singurele momente

pot trăi până la 7 ani, firele de păr pubian au o speranță de viață

în care vaginul tău face efort… fizic. Sexologii Masters și

de maxim 3 săptămâni. Acesta este motivul pentru care părul

Johnson au etichetat orgasmele intense ca fiind un real sport

pubian nu crește prea lung.

pentru vagin. Aceștia susțin că în timpul unui orgasm intens,
vaginul se contractă între 8 și 12 ori, fiecare contracție având o

13. Vaginul nu este o cavitate!

durată cuprinsă între 4 și 9,6 secunde.

În ciuda opiniei generale, vaginul nu este un tub gol care stă
degeaba în corpul tău până când este folosit. Vaginul este, de

17. Se fac operații estetice și în zona intimă

fapt, un spațiu potențial: dacă nu există ceva care să îl țină

Indiferent dacă ți se pare ciudat sau nu, există femei care doresc

deschis, acesta se închide. Exact ca o șosetă: dacă e goală, nu

să își înfrumusețeze zona intimă și sunt dispuse să apeleze la

are un spațiu interior.

operații estetice pentru a obține un look… nou. Operațiile
estetice care pot face zona intimă să arate altfel sunt:

14. Nu poți pierde nimic în vagin!
Vaginul tău nu este conectat nici cu plămânii, nici cu stomacul.
Deși vaginul se poate extinde foarte tare, și oricât de incredibil
ți se pare, nu poți pierde nimic în vagin: nici măcar un
prezervativ sau un tampon mini. Vaginul nu este un spațiu fără
sfârșit, care are deschidere în restul corpului tău, nu este un

lipoaspirația (prin care se elimină o parte din stratul de grăsime
prezent în mod natural pe muntele lui Venus, osul pubian),
rejuvenarea vaginală (strâmtarea vaginului prin suturarea
mușchilor planșeului pelvin și eliminarea excesului de țesut),
labioplastia (modificarea formei sau dimensiunilor labiilor mici
sau mari), injectarea punctului G (ok, nu în scop estetic, ci

culoar de trecere spre cavitatea abdominală. Prin urmare, dacă ți
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practic). Se injectează acid hialuronicc pentru augmentarea
punctului G, ceea ce crește
ște fricțiunea în timpul actului sexual,
conducând la orgasme mai rapide și mai intense) și
himenoplastia (refacerea chirurgicală a himenului).

Preparat pt dizolvarea şi eliminarea
pietrelor de la rinichi

mai indicat este să preparii un amestec proaspăt cât mai curând
posibil.
Preparatul are un gust foarte plăcut, iar compoziţia sa este
benefică şi în alte boli şi afecţiuni. Poate fi folosit de întreaga
familie şi în scop de prevenţie. Este important de menţionat că,
pe durata folosirii
irii acestui tratament naturist, este indicat să bei
multe lichide, de preferinţă apă.

Reţetă secretă a profesorului Mermerski –
Distruge celulele canceroase şi vindecă
întregul organism!

Călin Petru BĂRBULESCU

Calculii sau pietrele la rinichi şi vezica urinară sunt
afecţiuni foarte răspândite şi foarte dureroase care se
instalează în urma acumulării de particule chimice în aceste
organe urinare.
Acest preparat uimitor este foarte eficient în astfel de probleme,
şi nu numai. Pe lângă faptul că este gustos şi răcoritor,
preparatul înmoaie şi dizolvă sedimentele din rinichi şi vezica
urinară. În plus, atenuează simptomele de durere specifice bolii.
Ingrediente:
Dozele prezentate aici au caracter orientativ, dar se recomandă
ca întotdeauna să le combini în cantităţi egale.

Aceasta este o reţetă pentru tratarea întregului
organism care are capacitatea de a purifica vasele sanguine,
de a vindeca sistemul cardiovascular, de a curăţa ficatul,
rinichii, întregul sistem excretor, precum şi sistemul digestiv

• 100 g de lămâie cu tot cu coajă

al microflorei patogene.

• 100 g de miere

A

• 100 g de rădăcină de pătrunjel (tocată mărunt)
• 100 g de ulei de măsline

ceastă reţetă îmbunătăţeşte funcţia cerebrală şi
memoria, protejează împotriva apariţiei atacului de
cord şi îi vindecă pe cei care au suferit de un atac de

cord. De asemenea, contribuie la tratarea articulaţiilor inflamate
• 100 g de zahăr brun pudră

şi nu în ultimul rând este un minunat remediu împotriva

Instrucţiuni:

anumitor tipuri de cancer.

• Spală bine lămâia, tai-o bucăţele şi preseaz-oo bine cu ajutorul
unui blender sau storcător de fructe.
• Decojeşte rădăcină de pătrunjel, tai-oo bucăţele şi piseaz
piseaz-o
mărunt.
• Amestecă lămâia cu rădăcină de pătrunjel şi adăugă apoi
mierea, uleiul de măsline şi zahărul pudră.
• Omogenizează bine preparatul înainte de servire.

Reţetă secretă a profesorului Mermerski
Ingrediente
• 400 de grame de cereale germinate (grâu)
• 15 lămâi (organice)
• 12 căţei de usturoi

Modul de consum:
• 1 kilogram de miere
Pentru problemele legate de calculi renali şi biliari trebuie să iei
câte o lingură din amestec
ec dimineaţa pe stomacul gol şi seară
înainte de culcare. Depozitează preparatul în frigider într
într-un
recipient din sticlă pentru a preveni alterarea. În cazul în care
problemele sunt acute, ia o doză dublă dimineaţa şi seară. Cel

p. 158

• 400 de grame de nuci
Mod de preparare

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Medicină naturală
Prepararea graului încolţit – 400 de grame de grâu se pun într
într-

Celulele stem canceroase se află la originea unei game largi de

un borcan şi se toarnă suficientă apă peste cereale. După

tipuri de cancer, nu doar a cancerului de sân, şi sunt denumite
uneori „celule mamă”, deoarece sunt responsabile pentru

aproximativ 10-12
12 ore, se strecoară cu ajutorul unui tifon sau cu
ajutorul unei strecurătoare.
Se lăsă o parte din grâul înmuiat în borcan. După aproximativ
24-36
36 de ore vei vedea primii germeni de grâu (1-2
(1 mm
lungime).
Macina grâul germinat, căţeii de usturoi şi nucile. Se taie cinci
lămâi cu tot cu coajă şi se mixează, apoi se amestecă totul într
într-o
vas mare. Din restul de lămâi rămase vei avea nevoie doar de
sucul acestora, pe care-ll vei adăuga la restul ingredientelor
amestecate. Adaugă şi mierea şi apoi amestecă totul cu o
lingură de lemn. Se toarnă în borcane care vor fi păstrate în
frigider. După trei zile, amestecul va fi gata pentru consum.
Mod de administrare
Se administrează 1-22 linguri din ameste cu 30 de minute înainte
de micul dejun, înainte de prânz şi seară înainte de culcare. Se
va face o cură de maxim 30 de zile în decursul unui an.
Această reţetă garantează sănătatea şi longevitatea organ
organismului
tău deoarece conţine toate vitaminele necesare, săruri minerale,
substanţe bioactive, carbohidraţi şi grăsimi vegetae. Această

producerea tuturor diferitelor tipuri de celule „fiice” care
alcătuiesc colonia tumorală. Deşi celulele stem canceroase
reprezintă numai între 0.2 și 1% din celulele unei tumori, ele au
abilitatea de a se autoregenera, sunt capabile de diferențiere
diferen
continuă, sunt rezistente la agenți
ți chimioterapici convenționali
și sunt tumorigene, adică se pot diviza pentru a crea noi colonii
tumorale. Tocmai de aceea, celulele stem canceroase trebuie
tr
să
fie distruse pentru a trata cu adevărat cancerul.
Noul studiu intitulat „6-Shogaol
Shogaol inhibă celulele cancerului de
sân și sferoizii asemănători celulelor stem, prin modularea căii
de semnalizare Notch şi inducerea morții
mor
celulare prin
autofagie” a identificat acțiunea
țiunea puternică împotriva celulelor
stem canceroase a 6-shogaolului,, un constituent înțepător
în
din
ghimbir prezent atunci când rădăcina este fie uscată, fie folosită
în prepararea hranei. De asemenea, studiul a evidențiat
eviden
că
efectele de distrugere
gere a celulelor canceroase au apărut la
concentrații
ții care nu sunt toxice pentru celulele non-canceroase
non
– o diferență
ță crucială faţă de tratamentele convenţionale pentru
cancer, care nu prezintă acest tip de citotoxicitate selectivă și,
prin urmare, pot face
ce foarte mult rău pacienților.
pacien

reţetă îmbunătăţeşte performanta tuturor organelor şi glandelor
organismului!

Ghimbirul este mai eficient de 10.000 de
ori împotriva cancerului decât citostaticele

Autorii studiului, Anasuya Ray, Smreti Vasudevan, Suparna
Sengupta, afirmă: „Celulele
Celulele stem canceroase reprezintă un
obstacol serios în calea terapiei cancerului, deoarece acestea
pot fi responsabile pentru un prognostic rezervat
rez
şi pentru
recidiva tumorală. Pentru ca scenariul să fie complet, foarte
puțini
țini compuși chimioterapici promit eliminarea acestor celule
canceroase. Mai mulți
ți cercetători au arătat că celulele stem
canceroase sunt rezistente la paclitaxel, doxorubicină,
doxorubicină 5-

officinalis) conține
ține un compus înțepător care ar putea fi de

fluorouracil
și
medicamentele cu

până la 10.000 de ori mai eficient decât chimioterapia
convențională în distrugerea celulelor stem canceroase

platină. Celulele
stem canceroase

aflate la baza tumorilor maligne.

sunt

S

celulară
din
tumori aproape

Un nou studiu ştiinţific a arătat că ghimbirul ((Zingiber

tudiul publicat în PLoS susţine că o componentă
înțepătoare
țepătoare aflată în ghimbir, cunoscută sub numele
nu

de 6-shogaol,,
este
superioară
chimioterapiei
convenţionale în distrugerea cauzei de bază a cancerului de sân,
și anume celulele stem canceroase.
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astfel o
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de
către

chimioterapie. Prin urmare, orice compus care se arată
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foarte important spre tratamentul cancerului şi ar trebui sa fie

prin intermediul unor substanțe
țe prezente în mod natural în

continuate cercetările în direcţia aceasta.”

alimentație
ție de mii de ani este mult superioară chimioterapiei și
iradierii, ambele având de fapt ca efect creșterea
cre
populației de

Cercetătorii au identificat o varietate de moduri prin care 6-

celule stem canceroase
eroase în raport cu cele nontumorigene.

shogaol acționează împotriva cancerului de sân:
- reduce expresia markerilor de suprafaţă CD44 / CD24 ai
celulelor stem canceroase în sferoizii de cancer de sân (culturi
tridimensionale de celule folosite ca model experimental pentru

Cătina – «uleiul vieţii»

celulele stem canceroase);
- afectează în mod semnificativ ciclul celular, ducâ
ducând la
moartea celulelor canceroase;
- produce moartea programată a celulelor în primul rând prin
inducerea autofagiei și ca un inductor secundar al apoptozei;
- inhibă formațiunile
țiunile sferoidale de cancer de sân prin alterarea
căii de semnalizare Notch prin inhibarea γ-secretazei;
secretazei;
- prezintă citotoxicitate (proprietatea de a omorî celule)

Ca într-un
un ritual arhaic, la întâlnirea dintre vară și
toamnă în laboratorul naturii apar adevărate miracole
tămăduitoare.

împotriva monostratului (model experimental unidimensional
de cancer) și celulelor din sferoide (model tridimensional de

U

cancer).

Puţine plante din flora autohtonă şi chiar din cea mondială pot

nul dintre aceste miracole, pe care farmacia verde ni
le oferă pentru a trece cu bine peste încercările ploilor
și vânturilor reci ce vor urma, este cătina.

compusul
compusului 6-

rivaliza cu cătina românească în privinţa calităţilor curative şi
multiplelor aplicaţii medicale.
icale. Cu fructele sale, ca nişte bobiţe

shogaol asupra sferoidelor și cea a agentului chimioterapic
convențional
țional taxol, cercetătorii au observat o diferență

parcă „rupte din soare”, cătina ne oferă un consistent ajutor

Comparând

acțiunea
țiunea

chimioterapică

a

uluitoare. În timp ce taxolul a prezentat în mod clar
citotoxicitate în modelul experimental unidimensional (plat)
monostrat, nu a avutt practic niciun efect asupra modelului
sferoid, care este mult mai apropiat de ceea ce se petrece în
realitate,
reflectând tridimensionalitatea tumorilor
și
subpopulațiile
țiile acestora de celule stem. Uimitor, acest fapt a
rămas valabil chiar și atunci când concentrația
ția de taxol a fost
crescută cu patru ordine de mărime.
„În contrast cu 6-shogaol,
shogaol, taxol, chiar dacă a fost foarte activ
împotriva monostraturilor de celule, nu a arătat nicio activitate
împotriva sferoidelor, nici la concentrații
ții de 10.000 de ori mai
mari comparativ cu 6-shogaol.”
tuturor, indiferent de vârstă sau probleme de sănătate.
În concluziile formulate la finalul studiului, autorii au punctat
distincția
ția importantă dintre agenții anticanceroși naturali și cei

Vitaminizantă de excepţie, antioxidantă redutabilă şi neîntrecută
stimulatoare a sistemului imunitar,
itar, cătina are încă multe valenţe

convenționali,
ționali, care au fost introduși în ultima jumătate a
secolului trecut, și anume: „Compușii
șii prezenți în alimentație

necunoscute publicului larg.

sunt opțiuni
țiuni binevenite pentru tratamentul diferitelor afecțiuni,
datorită acceptabilității
ții lor de către trupul uman, ce a fost

Scurtă carte de vizită

testată în timp.”

Cunoscută în special sub denumirile populare de cătină albă,
cătină ghimpoasă, cătină de râu sau chiar dracilă din cauza

Acest nou studiu se alătură multor altor cercetări ce au arătat că

spinilor ei, cătina are şi o denumire ştiinţifică
ştiinţifi
pe măsura

modalitatea de a acționa
ționa împotriva celulelor stem canceroase
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calităţilor sale. Hippophae, cum au numit-o botaniştii, derivă

urmăresc valorificarea componentelor chimice din plantă.

din termenii greceşti hippos – cal şi phao – eu omor. Denumirea
se referă la utilizarea fructelor de cătină în antichitate pentru

Conform cercetărilor efectuate de specialişti de prestigiu, cătina
care creşte în ţara noastră are un conţinut chimic de excepţie,

eliminarea viermilor intestinali la cai.

poate cel mai bogat din întreaga lume.

Cătina prin istorie

Nicăieri în lume, nici varietatea naturală de cătină, nici soiurile

Legendele vorbesc despre utilizarea acestei plante magice în
vremea Greciei antice, fiind menţionată şi în legendele
Olimpului. Cătina apare, de asemenea, și în cronicile despre
Ginghis Han şi armatele sale, care o foloseau ca hrană pentru a

ameliorate nu conţin atât de multe principii active, vitamine,
minerale, microelemente, flavonoizi şi aminoacizi la nivelul
celor prezenți în cătina care creşte în România, mai ales în zona
subcarpatică.

rezista războaielor şi migrării.

Ce conţine cătina?

Primele popoare care au descoperit aplicaţiile terapeutice ale

Pentru biologie şi medicină, cătina românească este încă un

cătinei au fost tracii, hinduşii, grecii, chinezii, mongolii, celţii şi
slavii. Prima documentare scrisă apare în secolul al VII-lea

mister. Efectele sale binefăcătoare aşteaptă să fie descoperite în
totalitate, în ciuda deceniilor de cercetări minuţioase. Până în

după Hristos, în tratatul clasic de medicină tibetană Rgyud
Bzi care recomanda în mod explicit consumul de fructe de

prezent, studiile au confirmat faptul că fructele de cătină
constituie cea mai bogată sursă naturală de vitamina A,

cătină şerpaşilor și celor care călătoreau la mari înălţimi.

vitamina E, carotenoizi şi flavonoizi.

Cele patru cărţi fundamentale ale medicinei tradiţionale

Această plantă miraculoasă conţine şi cantităţi mari de vitamina

chinezeşti apărute în decursul dinastiei Tang (907 după Hristos)
recomandau cătina pentru tratamentul bolilor de piele şi

C, vitaminele B1, B2, K, F şi P, alături de microelemente, acizi
graşi esenţiali şi fitostenoli. În urma analizelor de laborator a

afecţiunilor tubului digestiv. În Rusia, unde creşte pe suprafeţe
foarte mari, cătina a fost numită „ananas siberian” datorită

reieşit faptul că fructul cătinei conţine substanţă uscată în
proporţie de doar 10-20%, restul compoziţiei constând în

sucului plăcut şi proprietăţilor revigorante, foarte apreciate în
condiţiile climei aspre de acolo.

zaharuri, acizi organici, pectine, flavonoide, celuloză, proteine,
ulei, betacaroten, fosfor, calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fier.

Alţi faimoşi autori antici precum Dioscoride şi Teofrast
recomandau hrănirea cailor de curse cu cătină pentru sporirea

În zilele noastre, produsul din cătină considerat cel mai valoros
este uleiul. Celebrul şi căutatul ulei de cătină conţine la rândul

masei
musculare
şi
a
luciului
părului.
Virtuţile plantei nu au trecut neobservate nici în perioada

său, în proporţie de circa 80-90% acizi graşi esenţiali, licopen,
tocoferoli şi fitosteroli. Seminţele de cătină sunt și ele bogate în

modernă, când a fost pentru început utilizată experimental în
alimentaţia cosmonauţilor sovietici, deoarece pe lângă celelalte

acizi graşi nesaturaţi, iar frunzele şi scoarţa arbustului conţin
tocoferol şi sitosterol.

calităţi ale cătinei, oamenii de ştiinţă din Moscova au descoperit
că aceasta protejează organismul uman de radiaţiile cosmice.

Cum ne alină cătina?

Potenţialul cătinei a determinat introducerea ei ca plantă de
cultură în S.U.A., Canada, Germania, Rusia, China şi Ucraina.

Frunzele, scoarţa, seminţele, dar mai ales fructele de cătină au

Enigmele cătinei nu au fost complet descifrate

rezultate extraordinare atât în scop medical, cât şi alimentar.
Foarte apreciat este uleiul de cătină, fiind utilizat cu un succes

Există la nivel mondial numeroase institute de cercetare care

deosebit chiar şi în cazuri grave de arsuri termice şi chimice sau
afecţiuni ale pielii determinate de expunerea la iradieri. Merită

studiază şi în prezent tainele acestui adevărat miracol al naturii.

amintit un caz relatat de ing. Ştefan Manea, referitor la un
accident de muncă grav petrecut în anul 1985 la Combinatul

În România, de peste 30 de ani se fac cercetări sistematice

Chimic Giurgiu.

asupra cătinei de către Institutul de Cercetare ChimicoFarmaceutic şi de către Institutul de Cercetări Alimentare, care
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Accidentul respectiv s-a soldat cu şase victime, cu arsuri de

de boli de ficat sau bătrâneţe, în creşterea rezistenţei sistemului

gradele III şi IV pe suprafeţe de peste 50% din piele. Trei dintre
bolnavi au fost diagnosticaţi fără şanse de supravieţuire şi au

osos, în hipertiroidism.

rămas internaţi la Spitalul Judeţean Giurgiu în aşteptarea
fatidicului deznodământ.

În plus, în cătina albă se găsesc substanţe cu efect hormonal
prin ele însele şi substanţe care reprezintă precursori ai anumitor
hormoni.

Ing. Ştefan Manea a apelat atunci urgent la profesorul
universitar Ioan Brad, unul dintre cei mai mari experţi în cătină

În uleiul de cătină sunt prezente prostaglandinele (acestea sunt

la nivel mondial. Acesta a fost adus de urgenţă cu elicopterul de
la Facultatea de Medicină din Târgu Mureş, unde pe atunci era

considerate hormoni celulari, respectiv modulatori ai activităţii
hormonale care stimulează musculatura netedă), precum şi acizi

profesor. Ioan Brad a venit cu ulei de cătină cu care le-a uns şi
pansat rănile celor trei muribunzi. Rezultatul a fost de-a dreptul

graşi nesaturaţi cu două sau trei duble legături care sunt
precursorii prostaglandinelor. Aceste substanţe protejează

miraculos. Cei trei ingineri nu au intrat în blocaj renal în faza
următoare, așa cum se așteptau medicii, iar arsurile s-au

celulele de radicalii liberi şi toxine, iar lipsa lor provoacă
îmbătrânirea prematură a pielii.

vindecat.
Adjuvant în bolile psihice
Uleiul de cătină este folosit şi în tratamentul ulcerului gastric şi
duodenal, diareei, urticariei şi stărilor alergice, reumatismului,
afecţiunilor circulatorii şi hepatice, anemiei, asteniei şi chiar
stresului. În geriatrie, utilizările cătinei au dat rezultate
spectaculoase, iar cercetările recente o recomandă şi în

Administrarea regulată a cătinei măreşte în timp nivelul de
serotonină din creier, afirmă cercetătorii din Germania şi Statele
Unite. Serotonina este un neurotransmiţător care induce o stare

oncologie.

de curaj și calm, foarte util celor care se confruntă cu depresii
sau stări de teamă. Creşterea nivelului serotoninei prin

Un antioxidant de excepţie

tratamentele cu cătină micşorează simţitor numărul recidivelor
bolilor psihice, sinuciderilor şi al actelor antisociale.

O componentă importantă a uleiului de cătină este licopenul
(pigmentul natural care dă culoarea fructelor), care are

Adjuvant în alcoolism şi tabagism

proprietăţi antioxidante, de scădere a colesterolului,
antitumorale. Licopenul este indicat în prevenirea şi tratarea

Studii făcute în Rusia, ţară în care tabagismul şi mai ales

cancerului mamar, uretral, cervical şi de prostată. În fructele de
cătină se găseşte de asemenea quercitina, o substanţă
antioxidantă, analgezică, antiastmatică, antibacteriană, care dă
rezultate bune în cazul cataractei, gastritelor, faringitelor,
obezităţii.

alcoolismul sunt un adevărat flagel, au pus în evidenţă că
tratamentul cu cătină face mai uşoară dezobişnuirea de aceste
droguri şi ajută la îndepărtarea sechelelor intoxicaţiilor cu ele.
De pildă, s-a constatat la alcoolicii care au făcut tratament cu
cătină în timpul curei de dezintoxicare că probleme cum ar fi
tremuratul mâinilor, nervozitatea, ieşirile violente sunt mult
estompate faţă de cei care nu urmează acest tratament.

Datorită
proprietăţilor
antioxidante

Aspecte inedite despre cătină

ale
betacarotenulu

Cătina este un arbust tufos care suportă foarte bine atât gerul cât

i (provitamina
A), cătina este
utilă în tratarea
bolilor cronice pulmonare, radiculitelor, psoriazisului, acneei, în
prevenirea cancerului. Betacarotenul creşte rezistenţa
organismului şi are un rol deosebit în tratarea tulburărilor de

şi seceta. Rezistența sa la intemperii reflectă o mare capacitate
de adaptabilitate sau, cu alte cuvinte, puterea sa de a alchimiza
situațiile exterioare dificile. Administrată intern constant şi cu
măsură, cătina ne poate oferi și nouă această calitate deosebită,
pe lângă numeroasele principii active și vitamine pe care le
conține.
Ideal, cătina se consumă proaspătă, sub formă de suc natural

vedere, în tratarea depigmentării sau pigmentării pielii cauzate
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preparat cu miere, sau uscată, sub formă de pulbere, care se ține

macerat,

sublingual timp de 15 minute.

îmbunătăţesc circulaţia periferică, au efect tonic cerebral şi
stabilizator psiho-emoţional,
emoţional, cresc capacităţile de concentrare,

Înlocuitori pentru cafea. Beneficiile
energizanţilor naturali
Popularitatea cafelei se datorează efectelor
neurostimulatoare ale cafeinei. Cu toate acestea, cafeina nu

tinctură,

comprimate.

Preparatele

de

ginkgo

memorare şi randamentul intelectual. Ginkgo biloba este
deosebit de benefică persoanelor în vârstă care se confruntă cu
probleme legate de diminuarea atenţiei, memoriei şi capacităţii
de concentrare, îmbunătăţind
ţind funcţiile psihice. Totodată, este
utilă şi tinerilor care depun efort intelectual deosebit (de
exemplu, în perioada examenelor).

este singura componentă a cafelei, numeroase alte
componente vegetale putând fi implicate în efectele benefice

Sucul de guarana

sau dăunătoare ale consumului de cafea.

Guarana este o plantă căţărătoare tropicală ce creşte în pădurile

M

ulte persoane consideră că au nevoie de o ceaşcă,
sau mai multe, de cafea pentru a începe ziua cu

forţe proaspete. Însă dacă bem prea mul
multă cafea sar putea să simţim şi efecte nefaste.
Cafeaua nu este indicată nici în zilele călduroase, deoarece
deshidratează organismul şi determină creşterea tensiunii
arteriale.
Există însă plante cu acţiune energizantă, care îmbunătăţesc
randamentul organismului,
anismului, refac tonusul fizic şi psihic, înlătură
starea de oboseală şi cresc

amazoniene din Brazilia. Fructele sale, atunci când se coc,
seamănă cu nişte ochi, de unde şi denumirea de „guarana” care
înseamnă „ochii junglei”. Acest suc are efect energizant, ajută la
reducerea oboselii şi stresului, îmbunătăţeşte memoria,
calmează şi echilibrează sistemul nervos, tratează inapetenţa,
sporeşte randamentul fizic şi psihic, fără alte efecte secundare.
Îl găsiţi în diverse magazine specializate sau în Plafaruri.
Maceratul de păpădie
Este cel mai apropiat la gust de aroma cafelei proaspăt făcute.
Prin coacerea rădăcinii de cicoare,
are, zdrobirea ei şi amestecarea şi

performanţele mentale.

cu flori de păpădie, veţi obţine o licoare nu doar delicioasă, ci şi
sănătoasă. Maceratul de păpădie poate fi combinat cu lapte și

Cicoarea, una dintre cele

miere şi susţine activitatea ficatului, în special după ce aţi
petrecut câteva nopţi la rând.

mai bune alternative
Cicoarea este o plantă ce
creşte şi pe meleagurile ţării
noastre,
prin
locuri
necultivate, pe câmpii, din a cărei rădăcină se fabrică un
înlocuitor al cafelei. Pe lângă faptul că este un energizant
natural, cicoarea întăreşte sistemul imunitar, are un efect
detoxifiant, tonic şi decongestionant al organelor interne, dar
mai ales asupra ficatului. Are o aromă similară
milară cafelei şi nu
produce efecte negative. De asemenea, se spune că are efecte în
stimularea activităţilor psihice. Este revitalizantă şi combate
astenia, depresia sau starea de somnolenţă.

Cătina
Graţie

compoziţiei

sale

bogate,

cătina

are

acţiune

biostimulatoare, energizantă, tonifiantă şi vitalizantă.
Îmbunătăţeşte performanţele fizice şi intelectuale, înlătură
starea de oboseală şi stresul. Cercetările recente arată că ea
conţine şi o substanţă cu acţiune relaxantă. Acţionând la nivel
cerebral, elimină oboseala psihică.
O ceaşcă de cacao pentru inima dumneavoastră
Un alt înlocuitor celebru al cafelei este pudra de cacao, care
oferă proteine, grăsimi, carbohidraţi, fibre, fier, calciu,

Ginkgo biloba

magneziu, vitamine B, C şi E. Este bogată în antioxidanţi, în
special polifenoli şi flavonoide. Previne infarctul şi insuficienţa

Ginkgo biloba este unul dintre cei mai bătrâni copaci din lume,

cardiacă, cancerul şi diabetul. Ajută la detoxifierea
organismului şi este singura sursă naturală de anandamidă,

de la care se pot folosi în special frunzele, sub formă de
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substanţă numită
ită şi hormonul fericirii. Cine bea cacao, nu

și o stare de armonie la toate nivelurile ființei, este necesar să ne

suferă de depresie.

eliberăm de sub controlul insidios ce este realizat prin
implementarea și acceptarea „de bune” ale unor astfel de idei

Lemnul dulce

care în realitate ne conduc la boală, dezechilibre de tot felul și
care devin obstacole în evoluția
ția noastră spirituală și în

Lemnul dulce este folosit în special pentru îndulcirea cafelei,
dar, la fel de bine, poate să constituie chiar el cafeaua de
dimineaţă. Are acţiune tonică, sporeşte energia şi înlătură
stresul. Este util mai ales celor cu probleme hepatice, fiind un
bun stimulent hepatic. De asemenea, rădăcina de lemn dulce
protejează mucoasa gastrică. Nu se recomandă celor cu

împlinirea idealurilor noastre sublime.
O astfel de idee pe care o vom demonta gradat în acest articol,
cu ajutorul unor studii științifice riguroase, este legată de apa
îmbuteliată.

hipertensiune.

Se consideră, în mod eronat, că apa îmbuteliată este „mai
sănătoasă” și „mai pură” decât apa de la robinet
ro
și chiar decât

Cafeaua Oshawa

apa de fântână sau ce provine de la izvoarele din natură. Se
folosește
ște de multe ori argumentul că în apa îmbuteliată este

Un alt înlocuitor natural
atural al cafelei este Oshawa, care este produs
pe bază de: orez, cicoare, năut. Este bine să utilizaţi acest tip de
cafea în momentele în care aveţi nevoie de energie sau sunteţi
într-oo perioadă stresantă, cu o activitatea intelectuală ridicată
sau aveţi dureri de cap.

„controlată calitatea apei”. Vă prezentăm care este adevărul la
care au ajuns o serie de cercetători respecta
respectați atunci când au
analizat diverse ape îmbuteliate ce sunt vândute în întreaga
lume.
Apa îmbuteliată, izvor de sănătate?
Cercetătorii germani au descoperit în apa îmbuteliată 24.520 de

Consumăm datorită inconștienței
știenței în care
ne complacem substanțe
țe periculoase care
ne perturbă sănătatea prin fiecare gură de
apă îmbuteliată ce o bem

Martin Wagner, Michael P. Schlüsener, Thomas A.
Ternes, Jörg Oehlmann

substanţe chimice prezente, dintre care unele foarte periculoase
pentru sănătate. Concluziile
studiului realizat de Martin
Wagner şi Jorg Oehlmann (de
la Universitatea Goethe din
Frankfurt)
împreună
cu
Michael
Schlusener
şi
Thomas Ternes (membri ai
Institutului Federal German
de Hidrologie) au fost că cele mai periculoase dint
dintre cele peste

Cercetătorii germani au demonstrat în urma unui

24000 de substanțe
țe chimice din apa îmbuteliată sunt așa
numitele substanțe
țe perturbatoare endocrine (în textele de

amplu studiu că în apa îmbuteliată se află peste 24.000 de
substanțe
țe chimice, dintre care unele deosebit de periculoase

specialitate acestea sunt numite generic PE sau în engleză EDC
– Endocrine disrupting chemicals). (Acest studiu a fost publicat

n societatea de consum în care trăim astăzi ne
ne-au fost

în august 2013 și poate fi consultat pe internet la următoarea
adresă: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journ

Î

inoculate unele idei, care, deși
și la o analiză lucidă sfidează
bunul simț,
ț, au ajuns să ne
îndobitocească din cauza
ignoranței
ței în care ne

Perturbatorii
ii endocrini [cum este de ex. Bisfenol A, 22-etilhexil

complacem.

(DEHF) descoperite în apa îmbuteliată, policlorura de difenil,
dichlorodiphenyl-tricloretanul
tricloretanul (DDT), dioxină şi unele

Pentru a atinge o stare de

pesticide] sunt substanţe chimice ce declanșează,
declan
inhibă sau
modifică semnalele transmise
smise de hormoni, afectând sănătatea

sănătate perfectă, precum
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naturali, pot inhiba acţiunea hormonilor, sau modifică funcţia

când este depozitat la temperaturi ridicate sau foarte scăzute. O

reglatoare normală a sistemului endocrin, având efecte
dezastruoase asupra stării de sănătate. Printre efectele nocive

astfel de substanţă deosebit de periculoasă este bisfenol A,
folosită în producerea sticlelor de plastic, a echipamentelor

enumerăm tumori canceroase, malformaţii congenitale, tulburări
cardiovasculare, tulburări metabolice, diverse tulburări de

sportive sau a CD-urilor și DVD-urilor. Unele cercetări
efectuate în SUA au demonstrat că acest compus este

dezvoltare, infertilitate și modificarea funcţiei glandei pituitare
şi a glandei tiroide. Perturbatorii endocrini sunt cunoscuți

cancerigen, iar în SUA, Canada și Uniunea Europeană a fost
interzisă folosirea sa în produsele pentru sugari. Mai multe

pentru că provoacă incapacitate de învăţare, tulburare severă cu
deficit de atenţie, probleme cognitive şi de dezvoltare a

cercetări au arătat că atunci când această substanță intră în
compoziția ambalajelor poate interfera cu produsele ambalate,

creierului, deformări ale trupului (inclusiv membrelor);
probleme de dezvoltare sexuală, feminizarea persoanelor de sex

cum ar fi mâncarea, cosmeticele, apa etc. Problema este că după
ce aceste substanțe sunt ingerate de o ființă umană, cele mai

masculin sau masculinizarea persoanelor de sex feminin etc.

multe dintre ele se depozitează în țesuturile adipoase ale
trupului său, reprezentând o sursă continuă de intoxicare și

În cadrul studiului realizat de cercetătorii germani în 2013 s-au

otrăvire.

folosit două modalități de analiză. Prima a fost din punct de
vedere biologic, cea de-a doua din punct de vedere chimic. Au

Studiul cercetătorilor germani a demonstrat că în cazul tuturor

fost detectate substanțe active cu efecte antiestrogenice şi
antiandrogenice în apele îmbuteliate analizate. Un echivalent de

produselor de plastic (chiar și cele destinate sugarilor ce nu au
în compoziție bisfenol A), există o masivă scurgere în apă a

3.75 ml de apă îmbuteliată a inhibat receptorii estrogenici și
androgenici cu 60 până la 90%. Utilizând o abordare similară, o

diferitelor substanțe perturbatoare endocrin.

serie de alte studii au raportat o contaminare cu perturbatori
endocrini pe scară largă a apei îmbuteliate disponibile la nivel

Gust mai bun?

comercial.

O altă idee greșită despre apa îmbuteliată este că are un gust
mai bun decât apa de la robinet. Conform teoriilor sociologice,

Dacă apa stă mult timp în ambalajul PET, plasticul eliberează

gustul mai bun pe care mulţi consumatori îl asociază cu apa
îmbuteliată este de fapt un factor psihologic indus de reclamele

anumite cantităţi de substanţe chimice care trec în apă şi, apoi,
în organismul uman. Cu cât petrece mai mult timp în PET, cu
atât apa va avea un conţinut mai mare de substanţe nocive.
Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Heidelberg în
2006 pe 132 de sortimente de apă îmbuteliate în sticle de
plastic, provenind din 28 de ţări, concentraţia unor elemente
chimice – cum ar fi antimoniul (care nu se găsește în mod
natural în apă) – creşte pe măsură ce apa stă mai mult timp în
recipient, deoarece plasticul reacţionează cu apa şi eliberează
substanţele componente. Antimoniul, de exemplu, este un metal
similar plumbului, care în cantităţi mici este vomitiv și
provoacă ameţeală şi depresie, iar în concentraţii mari poate fi

agresive difuzate în mass-media. Între 10% şi 15% din preţul
unei sticle de apă sunt cheltuielile cu reclama. Nu doar
cumpărăm miturile producătorilor, dar şi plătim în plus pentru
aceasta. Au mai existat și unele cazuri în care s-a descoperit că
în apa îmbuteliată erau adăugate unele enzime care creau
senzația de prospețime a apei.
În realitate, în multe țări de pe glob apa de la robinet este mai
puțin nocivă decât cea îmbuteliată. Totuși, nu este cazul să
înțelegeți că recomandăm această apă pentru a fi băută. De cele
mai multe ori și această apă este tratată cu clor, fluor și

chiar letal.

interferează cu metalele țevilor ce o transportă. Cu toate acestea,
există atât unele orașe în România, cum ar fi Herculane sau

De asemenea, conform studiului german din 2013, în cazul

Baia Mare unde apa de la robinet este chiar foarte bună de băut,
precum și unele state sau orașe din diverse țări unde apa

expunerii sticlelor de plastic pline cu apă la soare, s-au constatat
eliberări masive de perturbatori endocrini în conținutul sticlei ca
urmare a temperaturii crescute exercitate asupra plasticului.
Există o serie de substanțe chimice toxice perturbatoare
endocrin ce sunt eliberate de plastic în apa îmbuteliată atunci

potabilă de la robinet provine din surse foarte pure și este foarte
bună de băut.
Legat de diferența de gust dintre apa îmbuteliată și apa de la
robinet, mai multe studii au demonstrat că practic aceasta nu
prea există. În SUA, în urma unor teste realizate de Corporate
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Accountability Internaţional, niciunul dintre participanții la test

fluor și alte substanțe chimice toxice, precum și a interferențelor

nu au putut simţi diferenţa de gust dintre apa îmbuteliată şi cea
de la robinet, atunci când aceasta era oferită în pahare identice.

pe care le are cu metalele din care sunt făcute țevile prin care
este ea transportată. Există însă o alternativă ce constă în filtrele

Un alt studiu interesant realizat de postul TV Showtime a ajuns
la concluzia că 75% dintre locuitorii oraşului New York preferă

de apă. Pe piață se află foarte multe astfel de filtre, la diverse
prețuri și ce funcționează pe principii diverse. Cei interesați pot

apa de la robinet în locul celei la PET, dacă ambele variante
sunt prezentate pentru degustare în carafe identice,

găsi foarte multe informații despre filtrele de apă, atât pe
internet cât și în unele magazine.

neindividualizate. Un alt test realizat de Legambiente în 6 oraşe
din Italia dovedeşte că, gustând apa din carafe identice şi
bazându-se numai pe gust, nici măcar 2 voluntari din 10 nu au
reuşit să sesizeze diferenţa dintre apa îmbuteliată şi cea de la

O informație pe care „toată lumea o știe” este că prin fierbere
apa este purificată. Dar este aceasta adevărat? Ce se elimină, de

robinet.

fapt, când fierbem apa? În momentul în care apa ajunge la 100
de grade Celsius, începe să se evapore. Unele microorganisme,

Provine apa îmbuteliată din izvoare pure?

mai puţin rezistente mor. Dar, atenție, nu toate
microorganismele se distrug prin fierbere (unele, cum ar fi, de

Reclamele la apa îmbuteliată ne-au sădit ideea că apa pe care o
cumpărăm la sticle de plastic provine din cele mai cristaline
izvoare „din inima munţilor”, sau – cel puţin – din puţuri de
mare adâncime, neatinse de poluarea lumii moderne. În

exemplu, giardia, rezistă)! Calcarul, metalele grele, nitraţii şi
alte substanţe chimice rămân în apă. Prin fierberea apei nu
facem decât să evaporăm o parte din apă şi să concentrăm
cantitatea de substanţe nocive dizolvate în aceasta.

realitate,
conform
unui
studiu
citat
de
blogulwww.banthebottle.net este estimat că minimum 25% din apa

Acolo unde este posibil, consumarea apei de fântână sau chiar
săparea unor puțuri de apă proprii poate fi o alternativă la apa

îmbuteliată provine, de fapt, din reţeaua de alimentare, fiind cel
mult uneori tratată suplimentar. Chiar şi în SUA, unde a fost

îmbuteliată sau la apa de la robinet. Dar chiar și această apă
poate fi filtrată și calitatea ei poate fi îmbunătățită prin diverse

realizat studiul, sortimente de apă recomandată ca fiind „de
izvor” sau „pură din inima gheţarilor” proveneau, de fapt, din

metode simple și naturale.

puţuri urbane, unele situate chiar în apropierea unor gropi de
gunoi. Nici România nu a fost scutită de astfel de incidente. În

Care sunt aceste metode simple și naturale ce se află la

2005, de exemplu, Agenția Națională de Protecție a
Consumatorilor a închis mai multe firme din judeţul Braşov
care vindeau apă de robinet pe post de „apă de izvor.” Şi în
Bucureşti au fost descoperite situaţii similare. Dacă studiem
constant revista presei mai găsim uneori ştiri sau informaţii
despre diverse sortimente sau loturi de apă îmbuteliată care fie
provin din alte surse decât cele menţionate pe ambalaj, fie
adâncimea la care sunt situate prizele de captare nu este cea
specificată de producător. Realitatea este că, în România, după
ce o firmă obţine certificatul de conformitate, în urma testelor
realizate pentru ca apa să poată fi comercializată, există
posibilitatea ca apa să fie îmbuteliată din alte surse și apoi

îndemâna oricui de a ne purifica apa de băut?
Argintul și argintul coloidal
Se știe de secole despre argint că are acest efect de purificare a
apei. Este celebră o istorioară despre unele vase de argint vechi
de peste 1000 de ani descoperite de arheologi care încă mai
aveau apă în ele și după tot acest timp respectiva apă era, spre
uimirea oamenilor de știință, microbiologic pură.
Pentru a purifica apa pot fi puse în vasele în care o depozităm
unele obiecte din argint cât mai pur sau chiar mai simplu, pot fi
folosite câteva picături de argint coloidal la un litru de apă.

vândută pe baza certificatului obţinut iniţial.

Dezavantajul acestei metode este că apa va fi purificată doar din
punct de vedere microbiologic, fără a fi eliminate metalele grele

Ce putem face?

din apă. Pentru a avea rezultate și în această direcție putem să
combinăm argintul cu unele minerale naturale despre care vă

În primul rând să nu mai consumăm apă îmbuteliată. Dar atunci
ce apă ar trebui să consumăm? Se știe despre apa de la robinet
că nici ea nu este cea mai sănătoasă, din cauza tratării ei cu clor,
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Există, de asemenea, diverse minerale naturale ce au efect de

Congelarea apei este o modalitate foarte bună de a purifica apa.

purificare a apei, cum ar fi shungitul, ce este foarte eficient în
purificarea apei de nitrați, nitriți, exces de cupru, mangan, fier,

Iată despre ce este vorba: se umplu cu apă două sticle de un litru
şi jumătate şi se ţin la temperatura camerei timp de 24 de ore,

îndepărtează metalele grele și substanțele organice și oferă chiar
unele proprietăți terapeutice apei. Shungitul readuce echilibrul

pentru a se decanta impurităţile şi pentru a se elimina clorul
(fără dop). După aceea le aşezaţi bine închise în congelator

mineralelor calciu şi magneziu conținute în apă şi ajustează
procentele de potasiu, sodiu şi ioni de hidrogen. Un alt mineral

pentru două-trei ore, până când veţi constata că pe pereţii sticlei
s-a depus un strat de circa trei milimetri de gheaţă. Scoateţi

cu efect de purificare a apei este siliciul, ce are proprietăți
bactericide semnificative.

sticlele și colectați apa care nu este înghețată. Apa rezultată este
purificată, numai bună de băut, iar cea îngheţată este apă grea

Aceste minerale se pun direct în apa de băut, după ce sunt bine
spălate în prealabil. Durata în care acestea își fac efectul diferă
– în cazul shungitului acesta acționează chiar și după 30 de
minute, perioadă ce se prelungește în cazul siliciului și până la
câteva zile.

sau deuterizată! Explicaţia purificării apei în acest fel este
simplă: apa ce îngheaţă este cea care conţine deuteriu, ce are
punctul de îngheţare mai ridicat decât apa curată, la +3ºC.
Biologii au arătat că reducerea conţinutului de deuteriu poate
influenţa metabolismul şi regimul de funcţionare a celulei vii,
ajungându-se la stoparea dezvoltării şi chiar la dispariţia celulei
tumorale!

Argila
Apa de la robinet se poate purifica printr-o metodă foarte
simplă, cu ajutorul bulgărilor de argilă. Argila absoarbe din apă
mirosurile străine şi clorul, distruge o bună parte din bacteriile
care sigur se mai află în apa distribuită prin reţeaua de conducte,
adăugând în schimb o cantitate importantă de microelemente şi
de săruri minerale. În acest mod, putem pregăti în casă, folosind
apa de la robinet, o apă minerală valoroasă din punct de vedere
biologic. Se foloseşte un vas de sticlă cu o capacitate egală cu
apa de băut consumată în 2-3 zile (uzual, un borcan de 5-10
litri), se pun în interior 3-5 linguri de argilă şi se umple cu apă.
După ce argila s-a înmuiat, apa din vas se agită cu un obiect din
lemn sau plastic, în niciun caz din metal. Peste un anume
interval de timp, argila se depune pe fundul vasului şi putem
bea apa limpede de deasupra. Vom constata că apa este
gustoasă, nu are miros de clor, amintind de savoarea apei de
izvor. Este bine să păstrăm această apă într-un loc răcoros.

Dacă doriţi să scăpaţi şi de alte substanţe nocive din apă, cum ar
fi fenolii, azotaţii şi pesticidele, este bine ca apa obţinută în faza
anterioară să o puneţi din nou la congelator. După ce o lăsaţi
patru-cinci ore, aruncaţi de data aceasta apa neîngheţată şi
păstraţi gheaţa la temperatura camerei. Când s-a topit, aţi
obţinut apa suprauşoară sau pură. Impurităţile coboară punctul
de îngheţare la -3ºC, deci au rămas neîngheţate. Aceasta este
explicaţia!
Apa astfel epurată are efecte curative: fluidifică sângele şi
limfa, stimulează metabolismul, este antioxidantă şi uşor
diuretică, fiind indicată în boli cardiovasculare, renale şi în
cancer.
Cojile de banane

Argila din vas se înlocuiește după 5-10 utilizări.

Cojile de banane sunt adevărate minuni ale naturii. Conţin
atomi de azot, sulf şi compuşi organici cum ar fi acizii

În această privinţă există chiar un brevet de invenţie în

carboxilici, compuşi care au rolul de a distruge
microorganismele din apă, dar şi de a reţine metalele grele cum

domeniul militar, pentru purificarea apei luată din tot felul de
surse ocazionale (chiar şi dintr-o groapă de gunoi) până la

ar fi cuprul din instalaţii, ori chiar mercurul din apele provenite
din zone poluate. Există studii ample realizate de companii

nivelul potabilităţii, folosind un dispozitiv care conţine, printre
altele, argilă activă. De asemenea, s-a dovedit că, sub influenţa

pentru purificarea apei industriale sau a apei provenite din zone
cu ferme, studii ce au demonstrat o eficacitate extraordinară a

argilei, moleculele de apă tind să se lege în lanţuri de molecule
mai complexe, obţinându-se aşa numita „apă vie“.

cojilor de banane în filtrarea şi purificarea apei. Este nevoie de
coaja de la o banană pentru 5 litri de apă. Spălaţi foarte bine

Congelarea apei

banana, sub jet de apă, înainte de a utiliza coaja. Se lasă coaja
de banane în apă 12 ore; cel mai bine este să puneţi apa la
purificat seara, în loc răcoros.
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Cojile de mere şi cojile de roşii
Cercetătorul indian Ramakrishna Mallampati a dorit să
conceapă o metodă naturală de purificare a apei în comunită
comunitățile
rurale, astfel că a analizat o gamă largă de posibilităţi. Metoda
Mallampati presupune să lăsaţi cojile de mere şi cojile de roşii
în alcool până se înmoaie (aproximativ o oră), apoi lăsaţi-le
lăsaţi la
uscat, la loc umbrit, ferite de praf. Când sunt complet
deshidratate, aceste coji pot fi folosite pentru a filtra apa. Se
pune o mână de coji amestecate la 5 litri de apă şi se lasă să
acţioneze 3-55 ore. Apa obţinută va fi perfect echilibrată ionic şi
curată.
Coriandrul

recomandă autorii studiului. Deocamdată, oamenii de ştiinţă au
demonstrat că planta
lanta elimină plumbul şi nichelul din apă, iar în
prezent studiază posibilitatea filtrării, de asemenea, a altor
metale grele riscante, cum sunt arsenicul şi mercurul.
Ozonul
Ozonarea apei este o altă metodă de purificare a apei. După ce
apa este ozonată timp de 10-15
15 minute, aceasta va deveni pură,
fiind distruse bacteriile, viruşii, eliminate clorurile şi metalele
grele. Cantitatea de oxigen din apă creşte de 13 ori faţă de cea
iniţială, PH-ul
ul ei va deveni slab bazic, ajungând până la 7,5 – 8,
iar grupul de molecule se va transforma în grup mic, raza
scăzând de la 120 de hertzi la 53 de hertzi, fiind apropiată de
apa celulelor din trupul nostru.

Oamenii de știință de la Colegiul Comunitar de Tehnologie din
Lafayette, Indiana, SUA în colaborare cu oamenii de ştiinţă de
la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero din Hildago,
Mexic ce au făcut diverse cercetări pentru a găsi metode simple
și ieftine de filtrare a apei în Mexico City, au descoperit că

Cele mai scumpe substanțe
substan din lume;
Aurul e abia pe locul 16

anumite plante au reale proprietăţi
etăţi de a absorbi metalele grele
din apă. După ce au testat mai multe mostre de plante, de la
cactuşi la flori de toate soiurile, specialiştii au constatat că
proprietăţile de filtrare ale coriandrului sunt cele mai puternice,
aceasta fiind şi una dintre plantele cele mai uzuale în zonă.
Calitatea care recomandă coriandrul ca principal agent de
filtrare a apei potabile este capacitatea de bioabsorbţie –
termenul ştiinţific care defineşte materialele organice care se
extrag, de obicei, din plante, şi care, odată uscate, pot înlocui
cărbunele activ utilizat astăzi pentru eliminarea metalelor grele.

Atunci când vorbim de substanțe
substan scumpe, primul lucru
care ne vine în minte este aurul. Într-adevăr,
Într
aurul este un
metal scump, dar prețul
țul său este incomparabil mai mic
decât multe alte substanțe
țe existente pe Pământ.
ei de la Business Insider a realizat un top al celor mai
scumpe 20 substanțe existente în prezent pe Pământ.
19: Trufele

C

Explicaţia probabilă a specialiştilor este că structura peretelui
extern al celulelor care alcătuiesc coriandrul sunt ideale pentru
„capturarea“ metalelor grele. Studiul
tudiul a demonstrat că proprietăţi
similare ar putea avea şi pătrunjelul şi păpădia, potrivit Time.
De cât coriandru este nevoie pentru a transforma apa
contaminată în apă potabilă? Douglas Schauer, coordonatorul
studiului, spune că este suficient un pumn de coriandru pentru a
elimina plumbul din aproximativ un litru de apă. Coriandrul

Poate să coste până la 2000 de dolari pentru un kilogram. Este
un tip de ciuperci ce se folosesc la prepararea diferitor rețete
re
de
paste, carne sau orez.
18. Șofranul

matur poate fi introdus într-un
un tub prin care trece apa. În timp
ce lasă să treacă apa, planta absoarbe metalele grele şi rezultă o
apă potabilă fără riscuri. O altă metodă foarte la îndemână de
filtrare a apei aplicabilă chiar de noi, acasă, este introducerea
coriandrului uscat în pliculeţe de ceai pe care le punem într
într-un
vas cu apă rece de băut, le lăsăm câteva minute pentru a extrage
metalele grele, după care le scoatem şi bem apa fără grijă –
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Costă peste 11 dolari per gram sau 5.040 de dolari per kilogram.
Şofranul este o plantă mediteraneană, din care se poate extrage
condimentul şofran, considerat cel mai scump condiment din
lume, uleiuri aromatice, precum şi numeroase alte substanţe cu
utilizări în medicină şi alimentaţie.
17. Caviarul de beluga iranian

Costă minimum 35 de dolari un gram. Este considerat drept
unul dintre cele mai gustoase aperitive, consumat pe biscuiți
sărați.
16. Aurul
Prețul în prezent este de aproximativ 40 de dolari pentru un
gram, dar e în continuă creștere.
15. Rodiul

Acest metal, extrem de rar, costă minimum 45 de dolari per
gram. Datorită durităţii sale, este utilizat în catalizatoarele
autovehiculelor pentru a reduce emisiile de carbon.
14. Platina
Costă de la 48 de dolar per gram. Fiind extrem de rezistent la
coroziune, se folosește confecţionarea bijuteriilor, în
echipamente de laborator, în medicina dentară, pentru realizarea
unor contacte electrice şi mai ales în catalizatoarele
autovehiculelor.
13. Cornul de rinocer
Costă ce puțin 55 de dolari per gram și este folosit mai mult în
medicina netradițională.
12. Creme de la Mer

Această cremă costă peste 70 de dolari per gram. Deși nu este
demonstra științific, se vorbește că ar întineri încă de la prima
utilizare.
11. Heroina
Este o substanță extrem de periculoasă pentru sănătate și unul
dintre cele mai căutate droguri de către dependenți, ajungând ca
un gram să coste peste 100 de dolari.
10. Metamfetamina
Numit și „cristal”, acest drog chimic poate ajunge să coste și
120 de dolari pentru un gram. Este extrem de periculos,
provocând stări de euforie.
9. Cocaina crack
E un tip de cocaină mai puternic, care costă peste 600 de dolari
pentru un gram.
8. LSD
3000 de dolari poate să ajungă să coste un gram din acest drog
halucinogen.
7. Plutoniul

Substanță deosebit de radioactivă, folosită în special drept
combustibil pentru reactoarele nucleare sau la fabricarea
armelor nucleare.
6. Taaffeite

Poate ajunge să coste și 20 de mii de dolari pentru un gram.
Taaffeite este un mineral mov considerat de un milion de ori
mai rar decât diamantul. Totuşi, este foarte dur, astfel încât
poate fi prelucrat greu pentru bijuterii.
5. Tritiul
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Un gram costă 27 de milioane de dolari. Californiul este un
metal radioactiv , un produs chimic sintetic, care poate fi folosit
ca sursă de neutroni pentru reactoare nucleare.
1. Antimateria
Antimateria costă 100 de trilioane de dolari pentru un gram, iar
pe viitor ar putea alimenta navele spațiale
țiale care ar explora spațiul
cosmic.
Bonus: Medicamentul Soliris

Costă 30 de mii de dolari pentru un gram și este folosit în
sursele de lumină, precum în cazul inscripțiilor
țiilor EXIT. Doar în
SUA sunt 2 milioane de astfel de inscripții.
4. Diamantul

Ajunge și la 65 de mii de dolari pentru un gram, fiind utilizat în
industria bijuteriilor.
3.Painite

Considerat cel mai scump medicament din lume, Soliris este
produs de compania Alexion Pharmaceutical. Soliris îi ajută pe
cei care suferă de o boală foarte rară a sistemului imunitar,
denumită „parozysymal nocturnal hemogloginuria”: atunci când
omul doarme, globulele roşii din sângele
sân
său sunt distruse.
Tratamentul anual cu această substanță
ță depășește 500 de mii de
dolari.

Top 10 dispariţii misterioase

Nicu PÂRLOG
Istoria convenţională şi larg acceptată a omenirii este
presărată aproape periodic, am putea spune, de povestiri şi
relatări despre dispariţii inexplicabile.
nele dintre acestea au avut ca subiect dispariţia unei
singure persoane, dar în alte cazuri documentate şi
Ajunge și la 300 de mii de dolari pentru un gram, fiind
considerat drept cel mai rar mineral. Este utilizat la terapiile cu
cristale sau doar ca mineral ornamental.
2. Californiul 252

U

cercetate este vorba de dispariţia unor întregi
comunităţi umane. Acest top îşi propune să arunce o lumină
asupra momentelor unde poveştile şi legendele se termină şi
avem de a face direct cu fenomenul inexplicabil al dispariţiei
fără urmă…

10. Dispariţia lui Oliver Larch
Povestea lui Oliver Larch (cunoscut şi sub numele de Lerch sau
Thomas) este
te întrucâtva asemănătoare cu cea a lui David Lang
(de pe locul 3). Conform relatărilor vremii, Oliver Larch a ieşit
din casă într-o
o iarnă pentru a aduce apă de la propria fântână,
când a dispărut brusc. Singurele indicii rămân o serie de ţipete
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omeneşti care s-au auzit din văzduh şi s-au estompat în scurt

dispărut la căderea serii. Atunci, sora sa Susannah a ieşit să-i

timp. În unele relatări, povestea lui Larch ar fi avut loc în statul
Indiana, în altele s-ar fi petrecut în nordul Ţării Galilor. Cel mai

aducă o haină, dar acesta nu mai era în şezlongul său. Iarba din
grădina era necălcată de paşi omeneşti, conform autorităţilor

veridic loc rămâne cel în care Oliver Thomas din Rhayader,
Radnoshire din Țara Galilor a dispărut fără urmă în iarna anului

vremii. Numai vechea sa haină gri rămăsese în şezlong.
Investigaţiile dispariţiei sale au durat până în anul 1933, dar

1909.

nicio urmă sau indiciu referitoare la soarta lui Parffit nu au fost
descoperite.

9. Paznicii farului de pe insulele Flannan
6. Diplomatul dispărut
În luna decembrie a anului 1900, trei oameni din cadrul
personalului însărcinat să aibă grijă de farul maritim din

Diplomatul britanic Benjamin Bathurst se pare că a dispărut pur

insulele Flannan au dispărut brusc de la posturile lor. Cei trei
paznici dispăruţi au lăsat la faţa locului echipamentele şi hainele

şi simplu în aerul rarefiat al unei dimineţi din anul 1809…
Bathurst se întorcea la Hamburg cu un companion pentru a-şi

fără de care nu ar fi putut supraviețui în condiţiile vitrege de
afară. În ciuda eforturilor şi căutărilor întreprinse deopotrivă de

duce la capăt misiunea încredinţată de Parlamentul englez. Pe
drum aceştia au oprit la un han din orăşelul Perelberg. După ce

rude şi autorităţi, nu s-a descoperit nicio urmă a celor trei
paznici. În mod logic, aceştia ar fi dispărut direct din camerele

au terminat masa, Bathurst şi companionul său s-au îndreptat
spre fierărie unde îşi lăsaseră caii la potcovit. În timp ce

farului unde, conform cercetărilor, ar fi zăbovit înainte de
momentul dispariției. Versiunea poliţiei şi oficialităţilor în acest

Bathurst trecea pragul acesteia, a dispărut brusc în aer, imaginea
sa estompându-se treptat sub privirile stupefiate ale

caz este că cei trei paznici au fost măturaţi de un val gigantic şi
ar fi fost înghiţiţi de apele Oceanului Atlantic.

companionului său, ale fierarului şef şi ale calfelor de fierari…

5. Tunelul Timpului
8. Triunghiul Bennington
Între anii 1920-1950, orăşelul Bennington din statul american

În anul 1975, un cetăţean american pe nume Jackson Wright îşi
conducea maşina împreună cu soţia sa pe drumul care lega

Vermont a fost locul unde s-au petrecut o serie de dispariţii
neelucidate. Pe data de 1 decembrie 1949, John Tetford a

oraşul New Jersey de New York. Pentru a ajunge la destinaţie
cei doi pasageri ai maşinii trebuiau să traverseze tunelul

dispărut brusc dintr-un autobuz aglomerat sub privirile perplexe
ale celorlalţi călători. Tetford era un veteran de război care se

Lincoln. Conform declaraţiilor lui Wright, odată ce au intrat în
tunel cei doi au decis să tragă pe dreapta pentru a şterge

întorcea acasă. Conform declaraţiilor călătorilor, acesta dormea
pe scaunul său când brusc nimeni nu l-a mai văzut. Actele,

parbrizul maşinii. Soţia sa Martha a hotărât că ea va şterge
geamurile din spate ale maşinii. În momentul în care Wright a

valizele şi arma sa au rămas neatinse în compartimentul de
bagaje. Pe data de 1 decembrie 1946, Paula Welden, o studentă

terminat de curăţat parbrizul şi s-a întors spre soţia sa, aceasta
dispăruse fără urmă. Wright nu a auzit şi nu a văzut nimic,

în vârstă de 18 ani a dispărut de sub ochii stupefiaţi ai
trecătorilor în timp ce traversa strada. Nu s-a descoperit până în

anchetele şi cercetările amănunţite nu au descoperit nicio urmă
referitoare la doamna Martha Wright.

prezent vreo urmă legată de dispariţia sa bruscă. În mijlocul lui
octombrie 1950, Paul Jepson, un băieţel de opt ani, a dispărut

4. Regimentul Norfolk

din faţa părinţilor săi în timp ce aceştia lucrau la o fermă din
Bennington. Căutările îndelungate nu au dus la nici un rezultat.

Trei

soldaţi

ai

7. Dispariţia lui Owen Parffit

trupelor britanice au
afirmat că au fost

Owen Parffit a fost un bătrân englez care a rămas paralizat în

martorii
bizare

urma unui infarct cerebral. În luna iunie a anului 1763, în
localitatea Shepton Mallet din Anglia, Owen Parffit se odihnea

inexplicabile a unui
întreg batalion de

la soare în grădina din jurul casei surorii sale. Deşi era incapabil
să se deplaseze fără ajutor, bătrânul în vârstă de 60 de ani a

soldaţi în anul 1915
în decursul Primului
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Război Mondial. Declaraţiile lor au survenit la 50 de ani de la

apropiere. Alertaţi de ţipetele tinerilor, cei doi martori au alergat

ceea ce se cunoaşte ca fiind misterioasa dispariţie de la Gallipoli
din Turcia. Cei trei soldaţi din cadrul unei companii

spre ansamblul de megaliţi pentru a le acorda acestora ajutor.
Spre surpriza lor, înăuntrul incintei nu au descoperit decât

neozeelandeze
deze au declarat că au văzut, de la adăpostul unui
observator militar, cum întregul Batalion al Royal Norfolk

rămăşiţele
ăşiţele corturilor şi un foc care ardea mocnit. Cele câteva
anchete demarate nu au reuşit să găsească nicio urmă din

Regiment mărşăluia spre dealurile din Golful Suvla. Aceştia se
îndreptau spre ceea ce părea a fi un nor de praf care i-a
i învăluit

petrecăreţii hippy.

încet pe toţi soldaţii,
ldaţii, care au dispărut fără urmă. Practic norul
misterios s-aa ridicat la cer, iar soldaţii şi armele lor au fost de

1. Satul care a dispărut

negăsit. La sfârşitul războiului, Imperiul Britanic a cerut în mod
oficial Turciei returnarea regimentului Norfolk pe care oficialii
britanici
nici îl credeau căzut în prizonierat. Turcia a afirmat că nu
deţine niciun fel de informaţii despre acest regiment cu atât mai
mult să reţină vreun prizonier. O comisie mixtă turco
turco-engleză a
făcut cercetări şi anchete timp de zeci de ani fără să găsească
vreun indiciu referitor la această dispariţie de proporţii.

Dispariţia unei persoane poate fi pusă pe seama a diferite cauze
explicabile. Însă dispariţia fără urmă a unui sat cu peste 2 000
de persoane este un incident misterios din toate punctele de
vedere. În noiembrie 1930, Joe Labelle, un negustor de blănuri,
se îndrepta spre o aşezare a eschimoşilor de pe ţărmul Lacului
Anjikuni din nordul Canadei. Labelle
elle era un obişnuit al satului
compus din 2 000 de indivizi care se ocupau cu pescuitul, având
mulţi
prieteni

3. Legenda lui David Lang

printre
aceşti
eschimoşi. Când a

Acest caz faimos s-aa petrecut în septembrie 1880 lângă o fermă
din Gallatin, Tennese, sub ochii mai multor martori. Cei doi

sosit în sat a
observat cu stupoare

copii ai familiei Lang, George şi Sarah se jucau în faţa casei
familiei, în timp ce părinţii lor, David şi Emma, îşi pregăteau

că acesta era pustiu,
toate cabanele erau

caii pentru a-ii duce la păşunat. În acest timp, judecătorul August
Peck se apropia de casa familiei Lang. David Lang a dispărut

lipsite de oameni, în
rest acolo erau

brusc împreună cu caii săi în timp
mp ce se îndrepta spre păşune
sub ochii stupefiaţi ai soţiei sale, copiilor, judecătorului Peck şi

haine, unelte, arme,
blănuri şi chiar hrană şi provizii neatinse. A descoperit chiar un

ai angajaţilor de la fermă. Cercetările nu au dus la niciun
rezultat. Cu toate acestea, la câteva luni de la dispariţie copii lui

foc aprins deasupra căruia se rumenea o bucată de carne.
Labelle a anunţat pe loc autorităţile care au întreprins o anchetă,

David au descoperit că iarbaa din preajma locului unde a dispărut
tatăl lor şi-aa schimbat culoarea în galben deschis pe un diametru

dar fără rezultat… Autorităţile au descoperit
desc
totuşi unele
aspecte şocante. Toţi câinii de sanie ai eschimoşilor muriseră de

de 5 metri.

foame şi zăceau îngropaţi sub un strat gros de zăpadă, în timp
ce cadavrele din cimitirul eschimos au fost dezgropate şi orice

2. Dispariţia de la Stonehenge

rămăşiţă umană dispăruse. Sursa: descopera.ro

Faimosul ansamblu arhitectonic de la Stonehenge a fost locul
unei uluitoare dispariţii, în august 1971. La ac
acea dată,
Stonehenge nu era protejat de activităţile turiştilor. Într
Într-o noapte
de august, un grup de tineri hippy s-aa hotărât să-şi
să
pună
corturile exact în mijlocul ansamblului de pietre. Acolo au
aprins un foc, s-au
au drogat, au băut şi au început să cânte.
Distracţia le-aa fost întreruptă în jurul orei 2 noaptea când mai
multe tunete puternice s-au
au auzit peste întreaga câmpie
Salisbury, după care s-aa aşternut o linişte adâncă. Doi martori,
un fermier şi un poliţist au declarat că au văzut fulgere care au
lovitt incinta de la Stonehenge şi au aprins chiar un copac din
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Cele șase MEGA-CORPORAŢII
CORPORAŢII care
controlează mass-media
media în SUA
Dacă ați
ți crezut că trusturile media care deţin şi
controlează majoritatea presei şi a altor societăţi adiacente
din showbiz reprezintă un fenomen întâlnit doar în
România, trebuie să vă dezamăgim.
am aşa e peste tot în lume, mai cu seamă în Americ
America.
Puterea de decizie în cazul informaţiilor care se transmit
către americani şi, de fapt, către întreaga „Lume
Occidentală” (în fapt, „Zona N.A.T.O.”) este concentrată în

C
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doar câteva „mâini” (doar vreo 6 perechi!): MEGACORPORAŢIILE din mass-media americană...
Desigur, sunt şi unele excepții – cum ar fi ziarele independente
The New York Times, Washington Post, The Telegraph sau The
Guardian (însă „independenţa” lor este numai de faţadă, căci
informaţiile transmise de ele au acelaşi ton manipulator ca şi
publicațiile controlate de cele „Şase Mari Corporaţii”) – însă
par nesemnificative în faţa principalelor conglomerate ce vin cu
o gamă imensă de posturi TV, ziare, reviste şi site-uri de ştiri.
După cum arată şi info-graficul creat de Jason, pe Frugal Dad,
aproape toate canalele media din SUA se trag din aceleaşi șase
surse.
Dar să le luăm la rând, în ordinea importanţei lor:

1. GENERAL ELECTRIC (GE) este principalul conglomerat
american, a doua companie din Statele Unite ale Americii ca
valoare de piață după ExxonMobil şi a treia din lume (a doua
fiind Petrochina).
Printre alte societăți, deține Comcast, cea mai mare companie
de broadcasting din lume, având în portofoliu posturile TV și
radio NBC, NBCSN, CNBC, MSNBC, Syfy, E!, Bravo TV,
Esquire TV, Hallmark, Diva Universal, Diva TV, 13th Street
Universal, Universal Channel, Studio Universal, revista
Esquire și casa de producții Universal Pictures. De asemenea,
are o participație de 32% din serviciul video online Hulu.

2. THE WALT DISNEY COMPANY este una din cele mai
mari companii de producție cinematografică din lume și a doua
cea mai mare companie de broadcasting, după Comcast. A fost
fondată la 16 decembrie 1923 de Walt Disney şi fratele său,
Roy, ca un mic studio de animație. Astăzi este una din cele mai
mari companii de producție de la Hollywood (având Walt
Disney Studios, Pixar şi LucasFilm – adică „universul” Star
Wars,
dar
și
The
Muppets
Studio).
Deţine 9 Parcuri Disneyland, compania de reviste de benzi
desenate Marvel, posturile de televiziune Disney Channel,
Disney Junior, Disney XD, ESPN, History Channel, rețeaua de
televiziune ABC (incluse fiind aici posturile locale WABC-TV
New York, KABC-TV Los Angeles, WLS-TV Chicago, WPVI-TV
Philadelphia, KGO-TV San Francisco, KTRK-TV Houston,
WTVD-TV Raleigh-Durham, KFSN-TV Fresno) şi, de
asemenea, mai deține 32% din acțiunile serviciului video online
Hulu.
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3. TIME WARNER este al treilea gigant media deținând casa
de producții cinema Warner Bros, New Line Cinema, Cartoon
Network Studios, Hanna-Barbera şi Castle Rock Entertainment,
posturile de televiziune HBO, CNN, HLN, TBS, TNT, Cartoon
Network, TCM, Boomerang, Adult Swim, TruTV, Cinemax,
grupul AOL și revistele Time, Sports Illustrated, People,
InStyle, Life, Travel+Leisure, Food & Wine, Fortune, GOLF
Magazine, Southern Living, Essence, This Old House, All You și
Entertainment Weekly, revistele de benzi desenate DC Comics,
dar și The CW Television Network (incluse aici fiind posturile
locale WPIX, KTLA, WPSG, KMAX-TV și multe altele), pe care
îl deţine alături de CBS Corporation.

4. NEWS CORPORATION (abreviată NEWS CORP.)
există din anul 1979. Imperiul miliardarului Murdoch include
posturile de televiziune marca FOX, posturile National
Geographic Channel, publicaţii precum The Sun, Times, New
York Post, News of the World şi, recent adăugat în portofoliu,
Wall Street Journal. Iniţial deţinuse şi studiourile 21st Century
Fox, aceasta însă a devenit o companie independentă în anul
2013. Corporația, de altfel, deține și ea 27% din acțiunile
serviciului video online Hulu și… din 2004 până în 2010, a
deținut 12,5% din acțiunile postului TV din România, B1 TV.
5. VIACOM este o companie mass-media americană ce deține
brandurile MTV, Viva, VH1, Nickelodeon, CMT, Logo TV,
Comedy Central, BET și, nu în ultimul rând, casele de producții
Paramount Pictures, Paramount Animation, MTV Films,
Nickelodeon Movies și Viacom International.

6. CBS CORPORATION a fost inițial deținătoarea companiei
United Paramount Network, până ca aceasta să fie cumpărată de
Viacom. Cu toate acestea, continuă să fie unul dintre giganții
media din America, deținând posturile TV și radio marca CBS,
Showtime, Movie Channel, Flix, Eleven, site-urile CNET,
Last.fm
şi
TVGuide.com,
editura
Simon&Schuster,
Westinghouse Licensing Corporation, The CW Television
Network (50%) şi TVGN (50%).
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Multinationalele străine scot anual zeci de
miliarde de euro din România
Pe lângă profiturilee pe care firmele străine le ob
obțin cu
ajutorul filialelor din România, multinaționalele
ionalele scot bani de la
aceste subsidiare practicând transfer care de cele mai multe ori
sunt extrem de mari. Bugetul Statului Român este păgubit, an
de an, de existenţa unor companii care raportează pierderi
uriaşe.
Multinaţionale marchează profitul în ţara de origine, sau în
paradisuri fiscale, iar în România nu plătesc impozit pe
profit,căci raportează că nu scot profit, nu sunt
nt în faliment
falime şi
nici măcar în insolvenţă. Pierderile suferite de economia
românească pe seama acestor hoți
ți în ultimii ani se ridică la mii
de miliarde de euro. Multinaţionalele şi băncile care operează în
România scot anual din ţară zeci de miliarde de euro şi la st
stat
contribuie cu mai nimic.
România s-a transformat într-un
un paradis al multinaţionalelor
care controlează industria, agricultura, transporturile,
construcţiile, comerţul, sectorul financiar-bancar
bancar etc. şi care îşi
promovează reglementări legale în interes propriu.
Americanilor le plac trucurile ieftine din categoria „să
„să-i prostim
pe proști”.
ști”. Să luăm un exemplu mai vechi: americanii au fost
beneficiarii morții
ții lui Ceaușescu care a fost executat de către
agenții
ții lor din România, dar (culmea tupeului!) ei dor
doresc ca
românii să perceapă execuția
ția lui Ceașescu ca o crimă comisă de
Rusia.
Economia României s-aa privatizat în beneficiul bancherilor
străini şi nu intereselor naţionale
E un fapt real ca 90% din economia romana e controlată de
străini iar DNA-ul nu a deschis
schis nici măcar nici un dosar de
corupţie vreunui străin, în timp ce romanii minoritari au umplut
puşcăriile. Băncile străine conduc lumea asta e clar şi nimeni nu
i mai poate opri pentru că au corupt tot. Tipăresc bani din nimic
şi cer dobândă ţărilor prin
in impunerea de taxe. Cine li se opune îl
ucid ca pe Ghadafi care avea monedă proprie şi nu voia să ia
bani împrumut de la nimeni. În acest moment nu ascultă de ei
Iranul, Coreea de Nord
ord şi Rusia. Economia României este
formată 90% din capital străin. Câţi străini aţi văzut anchetaţi în
România pentru corupţie de către DNA ? dar romani?
De ce trebuie salvate băncile străine cu banii românilor?
Sistemul bancar din România este doar o extensie a sistemului
bancar occidental şi, prin urmare, beneficiază de un tratament
special din partea statului. România, fiind o colonie, este forţată
să acorde prioritate intereselor bancherilor străini şi nu
intereselor naţionale.
De ce în România s-aa instalat un sistem în care pierderile
băncilor sunt suportate de cetăţeni, iar profiturile băncilor se
duc în străinătate?
Veniturile statului nu sunt garantate, veniturile cetăţeanului de
rând nu sunt garantate, de ce venitul băncilor trebuie să fie
garantat? Nu e capitalism pentru toţi? Sau capitalismul dur şi
crud este pentru cetăţeanul de rând, iar băncile străine au dreptul
inerent de a trăi într-un
un paradis socialist finanţat din banii
publici?
Aşa ar trebui să judece oamenii…
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Otrava care face ravagii printre copiii din
România, dată chiar de părin
părinți
Copiii şi adolescenţii îşi riscă sănătatea, „drogul”
fiindu-le
le oferit zilnic chiar de părinţi.
edicii susţin că jocurile pe calculator dăunează grav
sănătăţii, iar utilizarea frecventă a computerului a dat
naştere dependenţei.

M

„În multe cazuri se ajunge la psihoterapie și medicație”, spune
Laura Nussbaum, medicul-şef
şef al Secţiei de psihiatrie pediatrică
din cadrul Clinicii de Psihiatrie şi Neurologie pentru Copii şi
Adolescenţi a Spitalului „Louis Ţurcanu” din Timişoara.
Numeroşi copii au încă de mici tablete şi laptopuri, de cele mai
multe ori manevrând fără probleme tastatura şi mouse
mouse-ul înainte
de a învăţa să scrie cu stiloul.
„E adevărat că accesul copiilor la noile tehnologii le dezvoltă
abilități
ți și aptitudini, dar lucrurile trebuie făcute cu măsură, iar
debutul în mediul virtual trebuie amânat cât mai mult cu
putință.
ță. Calculatorul, tableta și telefonul mobil dau dependență.
Avem foarte multe cazuri de copii de la grădiniţă sau de la
clasele primare. Aceștia
știa nu își doresc nimic altceva decât
decâ să se
joace pe calculator. Cu cât vârsta la care copiii au acces la
calculator e mai mică, cu atât este mai periculos în ceea ce
privește
ște adicția”, spune medicul timișorean.
O dată cu creşterea în vârstă, se ajunge la cazuri în care copiii
chiulesc de la ore pentru a sta cu ochii ațintiți
a
pe monitor și
mintea conectată la o realitate virtuală, de cele mai multe ori
violentă.
„Unii dezvoltă ticuri, alții
ții sunt agitați. La mulți se exacerbează
anumite probleme mentale sau comportamentale care altfel ar
fi trecute mai ușor
șor cu vederea. Avem mulți copii hiperactivi.
Unii ajung la obezitate deoarece refuză orice fel de mișcare.
mi
Alții
ții refuză să mai mănânce și nici apă nu mai beau ca să nu își
întrerupă jocul. Apoi mai apar și alte probleme. Copiii fug de
realitate și se refugiază în mediul virtual pentru că altfel
controlezi lucrurile în joc. Mai mult, sunt cazuri în care copiii
socializează doar online, ei acolo trăiesc. De asemenea, sunt și
foarte mulți
ți elevi la care bioritmul este perturbat. Unii ajung să
doarmă doar două ore din 24. Alții
ții dorm doar câteva ore după
trei-patru
patru zile de nesomn pe motiv că trebuie să termine un
nivel de joc. Se ajunge în situația
ția în care copiii nu mai au
limite”, spune Laura Nussbaum, citată de Renașterea
Rena
Bănățeană.
Majoritatea părințiilor
țiilor vin la un consult de specialitate abia când
situația
ția scapă de sub control, iar părinţii se impacientează că nu
mai găsesc soluţii:
„În cele mai multe cazuri copiii sunt adu
aduși la medic când s-a
instalat deja dependența
ța și copiii nu își m
mai doresc nimic
altceva decât să se joace pe computer. Chiulul școlar și
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rezultatele slabe la învățătură
țătură sunt semnalele care îi
mobilizează pe părinți.
ți. În multe cazuri, din rândurile elevilor
de la clasele mari de gimnaziu și al adolescențiilor de la liceu
se ajunge la psihoterapie și medicație. Întâlnim o
psihopatologie urâtă de tip maniacal, depresie, agita
agitație,
simptome psihotice cu halucinații
ții și chiar stări suicidare sau
tentative de suicid”, spune medicul-şef
şef al Secţiei de psihiatrie
pediatrică de la Louis Țurcanu.

Această cenzurare a internetului a devenit posibilă în temeiul

„Avem două-trei
trei cazuri disperate pe săptămână. Patologia este
mai greu de recunoscut, iar pacienții
ții ajung la medic când
situația
ția scapă de sub control. Foarte puțini părinți vin la timp,
majoritatea apelează la specialist abia atunci
nci când copilul nu
mai funcționează
ționează în nicio direcție. Cu cât se amână rezolvarea
problemei, lucrurile se agravează. Cele mai grele cazuri sunt
cele în care și mediul familial este perturbat”, precizează Laura
Nussbaum.

şi publicitatea acelor jocuri de noroc organizate de către un
operator de jocuri
curi de noroc nelicenţiat în România”.

Potrivit specialistului timișorean, o mare parte din vină o poartă
părinții
ții care nu limitează accesul copiilor lor la computer, ba
chiar îi neglijează, dedicându-și
și timpul în special situației
financiare, cu speranța
ța că banii rezolvă toate problemele.

domeniu), ci şi să redirecţioneze utilizatorii către un site găzduit
de STS (serviciu de telecomunicații
ții speciale) – vezi aici.

„Dependența de calculator și consumul dee substan
substanțe interzise
merg mână în mână. Rezolvări sunt, dar trebuie lucrat. Din
cauza incosecvenței
ței părinților avem însă puține reușite. Din
păcate, pentru foarte mulți
ți părinți primează banii, iar copiii se
simt abandonați
ți și lipsiți de valoare, astfel că se impune și
terapie de familie pentru ca pacienții
ții să nu se mai simtă
singuri, ci să se simtă valorizați”, spune Laura Nussbaum.
Conform medicului timișorean,
șorean, timpul petrecut la calculator de
un copil ar trebui să fie de 15-30
30 de minute zilnic, în func
funcție de
vârsta acestuia. Mai mult, acesta trebuie antrenat de părinți
părin în
tot felul de activități care să-ii capteze interesul. Nu în ultimul
rând, elevii mari trebuie să-și
și dea seama ei singuri că jocul și
interacțiunea
țiunea doar virtuală cu semenii le afectează să
sănătatea.

A început oficial cenzura internetului în
România! ONG-urile
urile trag un semnal de
alarmă

legii nr. 124/2015, promulgată pe 12 iunie 2015, care, la art.
10(7) stipulează că: „Furnizorii de reţele şi servicii de

comunicaţii electronice [...] sunt obligaţi să respecte deciziile
Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. referitoare la
restricţionarea accesului către site-urile
urile de jocuri de noroc
neautorizate în România, precum şi cele referitoare la reclamă

La 12 zile de la promulgarea acestei legi, ONJN a adoptat, fără
dezbatere publică, o decizie, publicată pe site-ul
site instituţiei abia
după o lună de la adoptare, care nu numai că obligă furnizorii să
blocheze accesul la unele site-uri
uri prin DNS (sistem de nume de

La sfârşitul lunii iulie, ONJN trimisese deja o somaţie în acest
sens la adresa furnizorilor de internet prin care îi obligă să
implementeze această decizie.

ApTI împreună cu alte cinci organizaţii non-guvernamentale
non
–
Activewatch, APADOR – CH, CJI,CRJI şi Fundaţia Ceata – au
avertizat de anul trecut ONJN că aceste măsuri încalcă drepturi
fundamentale, însă instituţia respectivă a ignorat pur şi simplu
demersul ONG-urilor,
urilor, inclusiv cererea de dezbatere publică
înainte de adoptarea actului normativ.
În consecinţă, miercuri, 19 august, cel
cele şase organizaţii au
trimis o nouă cerere către ONJN, „sperând că în ceasul al 12
12lea decidenţii din această instituţie vor înţelege că nu este

vorba despre o simplă chestiune tehnică, ci despre o măsură cu
efecte nebănuite”.
De asemenea, ONG-urile au adresat
esat în cursul zilei de 19 august
o scrisoare deschisă furnizorilor de servicii internet, cerându
cerându-le

Loredana DIACU

acestora să ia o poziţie publică pe acest subiect şi să ceară să
rămână furnizori tehnici de servicii, nu instrumente de cenzură.

Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (ApTI
ApTI) alături de
alte cinci organizaţii nonguvernamentale avertizează opinia
publică asupra faptului că în România a început oficial
cenzura internetului.

De asemenea, ONG-urile le mai cer furnizorilor de internet să
acţioneze în instanţă şi să ceară suspendarea măsurii până la
decizia instanţelor competente.

Ce implică decizia ONJN?

P

otrivit celor şase organizaţii, o instituţie administrativă
(Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, ONJN) şi
şi-a

luat rolul de cenzor al site-urilor
urilor web pe care utilizatorii
români le pot accesa.
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Furnizorii de servicii internet vor fi obligaţi să implementeze un
sistem de filtrare a site-urilor,, obligatoriu, pentru toţi clienţii lor.
Aceştia vor deveni practic cenzorii informaţiei accesate de orice
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utilizator român. De asemenea, conform deciziei ONJN din

Aceste aspecte sunt cu atât mai importante cu cât se doreşte nu

24.06.2015, aceasta înseamnă şi că STS, cel puţin, va putea
colecta toate adresele IP ale utilizatorilor de internet de pe

numai crearea unei liste negre cu societăţi „neautorizate” care
va fi transmisă furnizorilor de internet, dar şi identificarea site-

teritoriul României care încercă să acceseze acele site-uri,
semnalează ONG-urile.

urilor care în cadrul unor activităţi de marketing, reclamă,
publicitate sau alte activităţi cu caracter promoţional, oferă

În opinia celor şase organizaţii, acest fapt ridică mai multe
probleme, respectiv instituie cenzura conţinutului pe internet,
încalcă dreptul la viaţa privată prin alterarea confidenţialităţii
comunicaţiei electronice. Mai mult, interceptarea unei
transmisii de date informatice este o infracţiune iar blocarea
prin DNS creează o serie de probleme indirecte tehnice de
securitate informatică. De asemenea, măsurile sunt tehnic
inutile şi pot fi uşor depăşite.

legături către jocurile de noroc neautorizate în România, arată
ONG-urile, adăugând că acest demers induce un real pericol de
apariţie a unor decizii arbitrare cauzate de interpretabilitatea
acestei prevederi. „O pagină de Facebook este un site? Un

videoclip pe Youtube.com este promovare? Dar pe Trilulilu.ro?
Dacă Google.ro afişează rezultate care promovează site-uri de
pariuri neautorizate, va fi blocat? Dar Google.com?”, întreabă
asociaţiile.
Nu în ultimul rând, implementarea unui astfel de sistem de
blocare a site-urilor de către furnizorii de servicii internet

Cenzura conţinutului pe internet
În comunicatul de presă se reaminteşte că Uniunea Europeană a
inclus în directiva 2002/21/CE privind comunicaţiile electronice
obligaţia pentru statele membre ca accesul la internet să nu
poată fi blocat sau limitat în mod abuziv. Or, blocarea site-urilor
web prin intermediul furnizorului de servicii internet constituie
o măsură de cenzură a conţinutului online, măsură ce ridică
probleme serioase în ceea ce priveşte respectarea drepturilor

înseamnă că sunt create şi puse în funcţiune o serie de
instrumente de cenzură care pot fi extinse foarte uşor la alte
domenii. Iar odată blocarea internetului acceptată şi sistemul
tehnic pentru implementarea acesteia pus la punct, din ce în ce
mai mulţi vor cere ca din ce în ce mai multe lucruri să fie
cenzurate.

omului în general şi a dreptului la liberă exprimare în particular.

Astfel, în Italia, sistemul de blocare a internetului a fost creat,
iniţial, tot pentru a împiedica accesul la jocuri de noroc online

Mai mult, internetul şi site-urile web sunt unanim recunoscute

neautorizate pentru ca, de la o listă simplă în domeniul jocurilor
neautorizate de noroc din 2006 să se ajungă astăzi la o listă

ca mijloace de comunicare în masă, astfel blocarea acestora în
mod arbitrar riscă să contravină Constituţiei României care
prevede că „cenzura de orice fel este interzisă” şi că „nicio
publicaţie nu poate fi suprimată”. De asemenea, faptul că o
autoritate administrativă, şi nu o instanţă de judecată, poate să
decidă, fără posibilitate de apel, că un anumit site nu trebuie să
fie accesat de către utilizatori
constituţionalităţii deciziei.

ridică

probleme

ale

Raportorul ONU cu privire la libertatea de exprimare
concluzionează cu privire la acest subiect: „Măsurile de blocare

constituie o modalitate inutilă şi disproporţionată de a atinge
scopul declarat”. De altfel, la nivel mondial sunt deja
documentate cazuri în care, în funcţie de metoda tehnică
folosită, blocarea a dus la imposibilitatea accesului la site-uri
100% legale, dar găzduite pe acelaşi IP, sau la blocarea unui site
întreg (de ex. Wikipedia sau Instagram) pentru un singur
conţinut discutabil.

complexă de site-uri blocate, din care peste 900 de site-uri au
fost adăugate de poliţia italiană fără intervenţie judiciară. Iar
Italia nu este singurul astfel de exemplu, o situaţie similară
înregistrându-se şi în Franţa.

Încălcarea vieţii private prin alterarea confidenţialităţii
comunicaţiei electronice
Furnizorii de servicii internet (ISP - Internet Service Provider)
au obligaţii de asigurare a confidenţialităţii comunicaţiilor
electronice, pe care doar le intermediază din punct de vedere
tehnic. Or, o decizie de blocare şi redirectare prin ISP a unui
site intervine în comunicarea dintre utilizatorul de internet şi
site-ul respectiv şi îl retrimite, fără a-l anunţa în prealabil, către
un alt site, în cazul nostru unul operat de o instituţie
militarizată.
Prin această acţiune, ISP-ul transmite STS toate datele de trafic
care pot identifica un utilizator de internet, încălcând Art. 4 din
legea 506/2004 privind viaţa privată în sectorul comunicaţiilor
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electronice, precum şi legea 677/2001 prin transmiterea unor
date personale (cum ar fi adresa IP) unor terţi, fără informarea
sau consimţământul utilizatorului.
Respectând principiul ierarhiei actelor normative, un ordin al
unei autorităţi administrative nu poate încălca dispoziţii
imperative ale unei legi sau să încalce drepturile fundamentale.

Interceptarea unei transmisii de date informatice este o
infracţiune

www.apti.ro, Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie(CRJI)
Investigaţie
–
www.crji.org, Centrul pentru Jurnalism
urnalism Independent (CJI) – www.cji.ro,
Fundaţia Ceata –www.ceata.org.
Sursa: epochtimes-romania.com

Doar 15 minute de convorbiri la telefonul
mobil pot să afecteze dramatic structura și
funcționarea
ționarea creierului
Telefonul mobil nu provoacă doar cancer datorită
expunerii la radiațile
țile emise, ci poate modifica structura și

Interceptarea unei transmisii de date informatice este o
infracţiune conform Art.
t. 361 din noul Cod Penal. Incriminarea
penală a unei astfel de fapte este impusă de faptul că o astfel de
activitate reprezintă în practică o alterare a funcţionării corecte a
sistemelor şi reţelelor informatice.

modul de funcționare a creierului.

U

n nou studiu clinic a constatat că doar 15 de minute
de convorbiri la telefonul mobil provoacă expunerea
la radiații
ții care pot modifica structura și funcționarea

creierului, inclusiv activitatea undelor cerebrale ce are legătură
Or, decizia ONJN se pare că îi obligă pe ISP
SP să desfăşoare o
activitate tipic infracţională, în condiţiile unui cadru juridic
nereglementat unitar. Dacă orice altă persoană fizică sau
juridică ar face exact aceleaşi acţiuni ca cele mandatate de
ONJN, ar fi cu siguranţă un infractor conform Codului Penal
român în vigoare.

cu cunoașterea,
șterea, starea de spirit și comportamentul.
31 de femei sănătoase au luat parte la studiul publicat in PLoS

ONE; măsurătorile fiind efectuate de două ori. Într-una
Într
din zile,
telefonul mobil a fost atașat
șat la urechile femeilor în timp ce un

telefon fals le era plasat pe piept. În altă zi, telefonul mobil a
fost atașat la piept și telefonul placebo la ureche. În timpul

Blocarea prin DNS creează o serie de probleme indirecte
tehnice de securitate informatică. Conform studiilor publicate
de ICANN, principala autoritate care administrează resursele
internetului, blocarea site-urilor
urilor şi blocarea prin DNS, în

fiecărei evaluări s-au
au înregistrat activitatea EEG și radiațiile de
radio-frecvență.

Studiul a constatat rezultate semnificative în cazul în care

special, împiedică implementarea unor mecanisme de securizare
a DNS-ului
ului care sunt esenţiale pentru funcţionarea corectă a

telefonul mobil a fost plasat lângă ureche. Autorii studiilor au

internetului.

sunt asociate cu utilizarea telefonului mobil și că efectul

concluzionat
zionat că "rezultatele sprijină ideea că modificările EEG
depinde de locul de plasare."

Măsurile sunt tehnic inutile şi pot fi uşor depăşite
Acesta este primul studiu de tip placebo, simplu-orb,
simplu
de acest
Ca orice măsură de cenzură a internetului, măsurile propuse
propu de
ONJN sunt tehnic inutile şi pot fi uşor depăşite de orice
utilizator de internet care ştie să caute pe orice motor de căutare
cuvinte
ca: Open
DNS, alternative
DNS, Google

fel pentru a arăta că cel puțin
țin 15 de minute de expunere la un

telefon mobil 3G direct la ureche "este asociat cu o activitate
crescuta a undelor alfa, beta și gamma în aproape fiecare
regiune a creierului. "

DNS, VPN, Tor sau altele.
Implicațiile
țiile acestei cercetări sunt enorme. Deoarece undele
În schimb, măsurile ONJN vor crea infrastructura de cenzură a

cerebrale sunt considerate a determina
ermina comportamentul uman,

conţinutului pe internet care probabil va fi folosită şi de alţii
pentru alte scopuri (vezi de ex. recentele măsuri de blocare a

alterarea

conţinutului în Portugalia pentru presupuse încălcări ale
drepturilor de autor), arată cele şase organizaţii.

mobil de a afecta comportamentul este bănuită
bă
de mai mult

activității
ții

undelor

cerebrale

ar

putea

afecta

comportamentul și conștiința. Capacitatea radiațiilor telefonului
timp.

Autorii acestui apel, precum şi a scrisorilor deschise adresate ONJN şi
furnizorilor de internet sunt ActiveWatch – www.activewatch.ro
www.activewatch.ro, APADORCH – www.apador.org, Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (ApTI) –
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Agentul imobiliar Alan Marks a suferit un atac de apoplexie

Mind Control by Cell Phone

cauzat de o tumoare pe creier situată în zona unde acesta ținea
telefonul său mobil. El a început să prezinte modificări

Wi-fi:
fi: ucigaşul silenţios

comportamentale cu mai mulți
ți ani înainte de incident.
Schimbările de comportament s-au
au considerat a fi cauzate
c
de
dezvoltarea tumorei în zona din creier răspunzătoare de empatie
și rațiune.
Studii anterioare de la Science Institute Brain, Universitatea de
Tehnologie Swinburne din Melbourne, Australia, au constatat
că radiațiile telefonului mobil au sporit în mod semnificativ
apariția
ția undelor alfa. Un alt studiu efectuat de Centrul de
Cercetare a Somnului al Universitații
ții Loughborough din Anglia
a constatat nu doar modificarea comportamentului unei
persoane în timpul apelului la telefonul mobil, ci și perturbarea
tiparelor undelor cerebrale mult timp după aceea. Din această
cauză unii dintre subiecții
ții testați au avut dificultati de adormire.

În era tehnologiei moderne, wi-fiul
wi
este omniprezent.
El reprezintă metoda revoluţionară de conectare la internet
a mai multor dispozitive, fără cabluri.
Cel mai important beneficiu al acestei tehnologii este evidenţiat
prin telefoanele mobile, însă companiile producătoare primesc
instrucţiuni
strucţiuni precise despre cum să nu le facă dăunătoare
sănătăţii. Pentru a ne conecta online, aparatele noastre ca
tabletele, laptopurile sau telefoanele folosesc routere. Un astfel
de dispozitiv emite unde electromagnetice, cunoscute ca
semnale WLAN, care pot fi extrem de periculoase. Adevărul
este că ignorăm acest aspect din necunoaştere sau din lipsa unor
informaţii concludente. Dar e dovedit
dovedit- aceste semnale ne
afectează corpul.

Tehnologia LTE - 4G care câștigă
știgă rapid popularitate se bazează
pe un standard evoluat din tehnologia 3G. Avantajul 4G est
este că
oferă utilizatorilor o creștere
ștere semnificativă a vitezei datelor.
Dezavantajul este că această creștere
ștere a performanțelor are un
preț pentru sănătate.
În

2013

un

alt

studiu

publicat

în

revista

Clinical

Neurophysiology a constatat ca 30 de minute de expunere
expu
la
radiații
ții specifice standardului LTE (4G) poate schimba
activitatea undelor cerebrale mult mai mult decât în cazul
expunerii la tehnologia 3G, precum în studiul de mai sus.

Agenţia pentru Sănătate din Marea Britanie a făcut un studiu
prin care a dovedit că routerele au efecte negative asupra
creşterii plantelor şi asupra oamenilor.

Cercetarea a evidențiat
țiat că expunerile la radiațiile 4G afectează
activitatea

creierului

în

ambele

emisfere

cerebrale.

De ce n-ai
ai mai auzit despre asta până acum? Potrivit unui studiu
independent realizat de Dr. Andrew Marino 87% din studii
realizate cu privire la efectele radiațiilor
țiilor electromagnetice ale
telefoanele mobile asupra undelor cerebrale sunt finan
finanțate de
către industria telecomunicațiilor.
țiilor. Dr. Devra Davis în cartea ei
"Deconectați-vă"
vă" aruncă vina în mod direct pe companiile din
industria telecomunicațiilor acuzându-le
le că transformă din ce în
ce mai mult știința într-un câmp
âmp de război în același
acela fel în care

Consecinţele expunerii la Wi-fi:
- frecvenţa durerilor de cap;
- oboseala cronică;
- probleme de somn;
- dureri în urechi;
- lipsa concentrării.
Trebuie să recunoaştem căă nu putem trăi fără tehnologie. Fiind
conştienţi de acest lucru, ce ne rămâne de făcut este să învăţăm
să ne protejăm de efectele ei negative. Vă prezentăm câteva
metode prin care să fiţi mai precauţi când folosiţi un router şi
măcar să nu va mai expuneţi atât undelor pe care le emite:

fac concernele farmaceutice, companiile producatoare de tutun
și corporațiile care produc OMG (Organisme Modificate
Genetic), de exemplu Monsanto.
Surse:
Brain Wave Warping Effect of Mobile Phones, Study Reveals
30 Minutes Exposure
osure To 4G Cell Phone Radiation Affects Brain Activity: New
Study
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- închide wi-fi-ul dacă nu îl folosiţi;
- înainte de culcare, asiguraţi-vă
vă că aţi închis toate programele
wi-fi;
- evitaţi să puneţi routerul în dormitor sau în bucătărie;
- înlocuiţi telefoanele fără fir din casă cu unele clasice,
c
cu cablu.
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soluţie pentru copil. O altă categorie de copii pe care îi văd, dar

Dr. Raluca Teleanu, medic neurolog:
«Peste o oră de privit la televizor pe zi e
mult pentru un copil»

nu îi monitorizez pentru că nu ţin de neurologie, sunt cei cu
suspiciune de autism. Încerc să respect nişte reguli pe care mi
le-am propus, printre care şi aceea de a lucra în echipă, şi trimit
pacienţii cu autism la psihiatru şi psiholog. Doar dacă e nevoie

Stelu INDREI
Steluța

şi de prezenţa mea alături de ei, dacă au şi epilepsie, pentru că
sunt copii cu autism şi epilepsie, atunci mă implic şi eu. Mai

Dr. Raluca Teleanu, şefa secţiei de Neurologie
pediatrică de la Spitalul de Copii Victor Gomoiu din
Capitală, a dezvăluit, pentru Weekend Adevărul
Adevărul, atât din

sunt copii
ii cu întârziere de limbaj pe care îi văd, dar şi ei sunt
îndrumaţi către psihiatru.

experienţa
nţa de medic, cât şi din cea de mamă, sfaturi

O categorie nouă sunt copiii cu autism light,
light cei care privesc
mult la televizor, dar ei nu sunt autişti, ci sunt „autizaţi” de

preţioase pentru protejarea creierului copiilor dinainte de a
se naşte până la vârsta adolescenţei.
Reporter: Ce probleme întâlniţi frecvent la copii?
Dr. Raluca Teleanu: Jumătate din consultaţiile pe care le am
sunt pentru cefalee psihogenă. Sunt copii cu oboseală cronică,
cu un program infernal de viaţă, care acuză dureri de cap. În
afară de cefalee, surprinzător de mult în ultima vreme vedem
manifestări paroxistice, spunem noi, medicii. Părinţii le spun
crize, alţii le spun
convulsii. Ceea ce aş
vrea eu să se reţină este
că nu toate manifestările
de acest gen sunt
epileptice, dar multe
sunt. De aceea, atunci
când se întâmplă aceste
manifestări, este corect
să ajungi la un neurolog,
să faci nişte investigaţii,
ţii, iar tu ca părinte să te lămureşti de ce
face copilul tău în diverse feluri. Sunt crize epileptice în care
copilul nu îşi pierde cunoştinţa. Eu văd un număr foarte mare de
copii cu epilepsie şi în ultimii ani din ce în ce mai mulţi. Nu-mi
Nu
dau seama din ce cauză. Pe plan internaţional nu se ştie de ce
vedem mai mulţi copii cu astfel de probleme neurologice. Apoi
văd copii cu malformaţii şi care au deficite motorii, pareze,
paralizii, cu întârziere mentală. Cam aceasta e patologia care
predomină.

mediul în care stau.
R: Ce înseamnă privit mult la televizor?
Dr. R. T.: Privit de la o oră în sus pe zi la televizor e mult
pentru un copil…
R: Cred că sunt extrem de puţini copii care privesc doar o oră
pe zi la televizor…
Dr. R. T.: Într-adevăr,
adevăr, dar sunt mulţi copii care stau şi o
jumătate de zi la
televizor. Mănâncă la
televizor, stau pe oliţă la
televizor, toată viaţa lor
se petrece într-o cameră
unde
se
află
un
televizor. Părinţii sunt
mulţumiţi că ei sunt
cuminţi. Mamele spun:
„Eu trebuie să gătesc,
am treburile casei şi atunci îmi e uşor”.
uşor Dar eu mă întreb oare
ce făcea mama cu mine prin anii ̓70.
70. Şi ea gătea, şi ea avea
serviciu, şi eu nu stăteam la televizor. Nu e mai puţin adevărat
că societatea s-aa schimbat, că trăim într
într-un stres mai mare, dar
nu cred că trebuie să ne ascundem în spatel
spatele acestor lucruri.
Trebuie să învăţăm a ne gestiona timpul şi, foarte important, să
aveam curajul să ne creştem copiii. Părinţii noştri erau mai
curajoşi. Copiii nu vor ei să vină pe lumea asta şi atunci trebuie
să ni-i asumăm. „Sting televizorul!”

Tot la noi
oi ajung copii cu deficit de atenţie şi sindrom
hiperkinetic, pe care sincer eu nu îi gestionez. De ce? Părinţii

R: Ce lee spuneţi părinţilor cu copii „autizaţi” de televizor?

sunt speriaţi de cuvântul psihiatru şi li se pare că dacă vin să
discute cu un neurolog, este mai puţin grav. Eu întotdeauna îi

Dr. R. T.: Sunt foarte radicală. Sting televizorul! Am făcut

încurajez să meargă
argă la psihiatru. Important este să găsească o

acest „experiment”, mai mult din curiozitatea mea ca părinte, nu
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ca profesionist, în cazul unor copii despre care mi
mi-am dat seama
că nu au autism. Am evaluat copilul, împreună cu colegii mei, şi
le-am propus părinţilor „să
să facem o probă, să vedem ce se

Dezvăluiri despre armele cu energie
dirijată folosite pentru controlul maselor

întâmplă într-oo lună, în care televizorul dumneavoastră s-a
s
stricat, e o cutie neagră, nici măcar dumneavostră nu vă uitaţi”.
uitaţi
Există şi părinţi care spun „dar
dar el nu priveşte la televizor,
pentru că stă pe un post de ştiri”.
”. Nu contează. Ecranul este o
atracţie pentru copil şi el receptează orice.
Le propun părinţilor să se implice în schimb în viaţa copiilor, să
meargă în parc, la teatru, să citească împreună, să povestească,
să deseneze, să facă orice, dar nu cu mijloace audiovizuale.
Surpriza extrem de plăcută a fost că părinţii se întorc cu alţi
copii, după numai o lună. Este magie, spun părinţii. Copiii îşi

Trăim într-o
o eră în care radiațiile
radia
electromagnetice
sunt folosite pe ascuns împotriva noastră
n ultima vreme, a devenit tot mai limpede că atât în cazul

Î

tehnologiei nucleare, cât și în cazul tehnologiei bazate pe
radiațiile
țiile electromagnetice (REM), în ca
care suntem atât de

„îmbăiați”
ți” zi și noapte, cel mai adesea fără știrea și
consimțământul
țământul nostru, suntem obligați cu toții să suportăm
efectele nefaste ale radiațiilor.
țiilor. Putem spune că suntem supuși
unui experiment gigantic, care a cuprins întregul glob și în care
electro-poluarea,
poluarea, stresul biologic, tensiunile psiho-mentale
psiho
și
neregularitățile
țile sistemului judiciar ne afectează pe toți în cel

doresc afecţiunea părinţilor,
inţilor, se deschid şi rareori se întâmplă să
nu vezi un progres. În câteva luni, copiii pierduţi în lumea

mai înalt grad. În ciuda faptelor, cei mai mulți
mul oameni preferă,

televizorului revin foarte frumos la realitate. Este greu la
început, dar copilul uită uşor-uşor
uşor de televizor şi este fericit că

în mod iresponsabil, să ignore această realitate, fiindu-le
fiindu
mai
comod să își
și închipuie că tot ce se petrece este doar rodul erorii

petrece timp cu părintele.

sau al ignoranței
ței generale. Adevărul este că impactul pe care
telefonia mobilă și tehnologia WiFi le au asupra organismului

R: Este vorba despre un timp de calitate…
Dr. R. T.: Eu nu prea sunt de acord cu această formulă. De
obicei, când spunem timp de calitate înseamnă ce e puţin. Sunt
părinţi care spun „da,
da, dar stau o jumătate de oră şi sunt tot al
lui”. Eu cred că şi trei ore dacă ar sta şi copilul ar fi lângă el, ar
fi şi mai bine. Nu putem să ne ascundem după această formulă
modernă în care petrecem calitativ, dar cantitatea nu este.

uman și pericolele inerente tehnologiei electromagnetice le sunt
demult chiar foarte bine cunoscute cercetătorilor implicați
implica în
studiile finanțate
țate de armată, începând cu proiectul Pandora,
desfășurat la mijlocul anilor ’60.
Nu există dubii că suntem „îmboldiţi” şi „mânaţi”
electromagnetic

Trebuie să ne străduim atât timp liber cât avem să
să-l petrecem cu
copilul. Cel mai bunn exemplu sunt copiii cu situaţie materială

De la apariția radarelor,
r, simptomele grave ale operatorilor de
radar – sterilitate, căderea părului, cataractă, proliferarea

foarte bună care vin în cabinet şi, când îi întreb ce îşi doresc,
spun că nu ştiu ce să îşi dorească. Mi se pare atât de trist pentru

globulelor albe și modificările cromozomiale, precum și copiii
născuți cu sindromul Down – au punctat drumul dezvoltării

un copil să nu ştie ce să-şi
şi dorească. Eu îi las pe copiii mei tot
timpul să-şii dorească lucruri. Nu poţi să trăieşti fără să
să-ţi doreşti

acestor aparate. Răspunsul oficialilor
lilor din structurile de
conducere ale armatei la protestele și revendicările celor care

nimic. Dacă totul e perfect în viaţa ta, la un moment dat te
plictiseşti de atâta perfecţiune.

aveau probleme de sănătate s-aa rezumat la impunerea unor
măsuri de securitate și a unor coduri și mai secrete pentru aceste
operațiuni
țiuni și proiecte negre și ignorarea ccompletă a oricăror
efecte nefaste în manualele tehnice și în normele de protecție.
Tehnologia a fost dezvoltată fără a ține seama de impactul
distructiv pe care ea îl are asupra ființei
ței umane. Războiul Rece
șii câmpul deschis de cercetare pentru tehnologia aparaturii
REM (radiaţii electromagnetice) au fost considerate prioritare,
sănătatea populației
ției fiind astfel complet desconsiderată.
La mijlocul anilor ’90, Institutul Național
Na
American de
Standarde a adoptat nivelurile de siguranță
siguran ale Institutului de

p. 180

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Dezbateri
Inginerie Electrică și Electronică (The Institute of Electrical and

telefonie mobilă de pe Pământ, comunicațiile la distanță mare

Electronics Engineers ‒ IEEE): astfel, limitele câmpurilor
electrice și magnetice trebuie să se încadreze între 300 kHz și

cu modemuri radio, comunicațiile radio ale amatorilor,
comunicațiile maritime, controlul traficului aerian etc.

100 GHz, pentru siguranța publică, aceasta în condițiile în care
majoritatea sistemelor electrice de utilitate publică din SUA,
Europa și Japonia funcționează pe o frecvență de 50-60 Hz. În
ceea ce privește emitanța (radianța) suprafeței unui material,
limitele acesteia au fost stabilite la 1-10 microW/cm2 – valori
care erau departe de standardul Rusiei sovietice. Dacă limita
sovietică de 1-10 microW/cm2 la locul de muncă ar fi fost
adoptată în SUA, 90% din stațiile radio FM ar fi trebuit închise.
În ceea ce privește standardele ratei de absorbție specifică
(SAR) pentru telefoanele celulare și turnuri (antene, relee),
Comisia Federală pentru Comunicații s-a bazat din nou pe
IEEE, ca și pe Consiliul Național pentru Radio Protecție și
Măsurători, și apoi a adunat legiferări de la FDA (Food and
Drug Administration), Agenția de Protecție a Mediului și
Administrația pentru Sănătatea și Siguranța Muncii; niciuna
dintre aceste autorități nu a controlat standardele (respective)
prin studii și cercetări, alegând, în schimb, să creadă povestea
celor de la IEEE, care pretind că efectele REM non-termice nu
sunt periculoase, în ciuda evidențierii repetate a efectelor
biologice nefaste apărute după REM non-termice de 1.00010.000 microW.
De aceea nu trebuie să ne surprindă că niciunul din aceste
standarde nu a fost legiferat. Capii complexului militarindustrial continuă să folosească frecvențele și puterea care le
convin pentru orice sistem, începând de la aparatul care
funcționează cu baterie și continuând cu aparatura electronică,
sistemele antifurt, detectoarele de metale, trenurile electrice,
sistemele de navigație aeriană și maritimă, comunicațiile
militare, liniile de putere de mare voltaj, stațiile lor care
funcționează ca niște antene gigantice pentru frecvențe extrem
de joase (ELF – extremely low frequency) la 60 Hz și așa mai
departe.
Câmpurile de unde radio de extrem de joasă frecvență (ELF) ne
bombardează oriunde, trupul uman funcționând ca o antenă (ca
un receptor). De fapt, sistemele ambientale cu frecvențe foarte
joase (ELF) își suprapun frecvențele și ne „impulsionează”
ființele, perturbând ciclurile biologice normale și subminând
astfel funcționarea sistemului imunitar.
Frecvența rezonantă de vârf se află la mijlocul benzii de foarte
înaltă frecvență (VHF – very high frequency) (30-300 MHz) și

Cablurile supraconductoare cresc puterea câmpului din jurul
liniilor de curent de 20 de ori, cuptoarele cu microunde
răspândesc în mediul înconjurător până la 5.000 de microW și
(astfel) densitatea cumulată de unde radio din jurul nostru
depășește de 200 de milioane de ori nivelul natural al radiațiilor
solare, incluzând furtunile magnetice solare care influențează
rezonanța Schumann. După cum știm, chiar și aceste furtuni au
un mare impact asupra stării noastre psiho-emoționale, fapt
reflectat în nivelul crescut de internări în spitalele de psihiatrie
pe durata desfășurării acestora.
Sistemul nostru imunitar este sub asalt
În ciuda dezinformării practicate de mass-media corporatistă,
aceia dintre noi care au fost atenți știu că undele de frecvență
extrem de joasă (ELF) au impact asupra tuturor formelor de
viață și că acestea pot face mai mult rău decât cele de frecvență
înaltă, mai ales când este vorba de frecvențe radio și absorbție
de microunde. În cartea sa apărută în anul 1985, Trupul electric:
electromagnetismul și fundamentul vieții, medicul Robert O.
Becker ne avertizează că ar trebui să fim mult mai preocupați și
mai informați în ce privește frecvențele ELF.
„Problemele majore vin de la frecvențele foarte joase, dar și
frecvențele foarte înalte au aceleași efecte dacă sunt setate sau
modulate în gama ELF. Aceasta se petrece cel mai des în cazul
transmiterii de informații pe unde radio și se realizează prin
întreruperea fascicolului de unde pentru a genera pulsuri sau
prin modularea frecvenței sau a amplitudinii undelor. Mai mult,
mediul înconjurător din prezent este o «împletitură» de semnale
care se întrepătrund și în care deseori există posibilitatea unor
efecte sinergice care conduc la noi semnale ELF pornind de la
tiparele de interferență a două frecvențe mai mari. De aceea,
experimentele în care celulele sau organismele sunt expuse la o
singură frecvență nemodulată, deși uneori folositoare, sunt
irelevante pentru ceea ce se petrece în afara laboratorului.
Aceste experimente incomplete sunt de cele mai multe ori
realizate de cercetători motivați financiar, care procedează în
felul acesta pentru ca apoi să poată afirma, bazându-se pe
studiul lor contrafăcut: «Vedeți, nu există niciun motiv de
alarmă»”.

include frecvențele radio FM, cele pentru televiziune, stațiile de
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Multe experimente au confirmat reacțiile de stres ale ființelor
umane expuse la radiația microundelor și la câmpuri magnetice
și electrice de foarte joasă frecvență, stresul fiind precursorul
unei stări maladive care determină sistemul imunitar să își
exercite funcția. Însă, dacă stresul nu încetează, sistemul

Câmpul de luptă s-a extins acum pretutindeni pe glob
Pe lângă suprapunerea radiațiilor de la frecvențele radio FM și
televiziune, de la telefoanele celulare, de la antene și relee, mai

imunitar este sub asalt 24h pe zi, 7 zile pe săptămână.

avem de-a face și cu radiațiile aplicațiilor militare. Această
prezență militară invazivă este posibilă deoarece folosirea după

În munca sa de pionierat în cercetarea stresului, dr. Hans Selye

bunul plac a câmpurilor electromagnetice și a radiațiilor de către
industrie și armată nu este reglementată sau restricționată în

a determinat în mod foarte clar un tipar invariabil. Inițial,
apariția stresului activează sistemul hormonal și/sau imunitar la

niciun fel. Obsesia secretului, ascunderea adevărului și
necinstea sunt tarele care grevează viața celor ce lucrează pentru

un nivel mai ridicat decât cel obișnuit, permițându-i individului
să scape de pericol sau să se lupte cu boala. Dacă stresul

indivizii bolnavi de putere ce conduc fabricile de armament și
destinele economiei mondiale.

continuă, nivelul hormonilor și al reactivității imunitare scad la
normal în timp. Dacă oprim experimentul în acest punct, putem
să ne lăsăm înșelați și să spunem: ființa respectivă s-a adaptat,
stresul nu o mai afectează. Însă dacă stresul persistă, nivelul
hormonal și cel al reacției imunitare scad și mai mult, sub
nivelul normal. În termeni medicali se spune că s-a realizat
decompensarea prin stres, iar acum ființa este și mai receptivă la
alți factori de stres, iar riscul de apariție a unei proliferări
celulare
maligne sau a
unor
boli
infecțioase
crește.
Reacțiile

de

stres
ale
ființelor umane
care trăiesc sub
linii de înaltă
tensiune sau deasupra tunelurilor subterane prin care acestea
trec, au condus de obicei la declanșarea cancerului și a altor boli
interne, la apariția unor depresii profunde sau la manifestarea
unor tendințe suicidare. Cortexul adrenergic (zonă a glandei
suprarenale care secretă cortizolul și hormonii corticosteroizi)
devine epuizat, iar sistemul endocrin devine eratic. În birouri,
câmpurile electromagnetice generate de computere, sisteme de
iluminat, telefoane și faxuri, forțează neurotransmițătorul numit
acetilcolină să emită semnale de stres subliminale. Tensiunea
sanguină și tipul undelor cerebrale se modifică, nivelul
trigliceridelor din sânge (factorul de risc pentru atac cerebral,
infarct și ateroscleroză) crește. Răspunsul la stres,
desincronizarea
ciclurilor
biologice,
interferența
cu
metabolismul celular și cu procesele de creștere (și lista poate
continua) culminează cu alterarea genetică a organismului.
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Orice ființă umană cu bun-simț și inteligență poate observa cu
ușurință obsesia autorităților americane pentru „securitatea
națională”, omisiunile și dezinformarea din presă, obsesia
secretului, lipsa de onestitate față de populație și
desconsiderarea oamenilor de rând de către cei aflați la
conducere.
Inginerul Keith Harmon Snow afirma la un moment dat:
„Tehnologiile cu microunde și energia electromagnetică sunt
folosite de către armată ca elemente componente ale unor arme
tocmai pentru că ele sunt nocive pentru viață”.
Evenimentele din 11 septembrie 2001 (9/11) au marcat un
dramatic punct de turnură în evoluția omenirii în multiple
moduri,
unul
fiind
escaladarea
utilizării
armelor
electromagnetice pentru angoasarea populației și pentru
inducerea unei stări continue de frică. Tehnologia de
supraveghere electronică, sistemele de emisie și de recepție, atât
de pe Pământ, cât și din sateliți, smart-phone-urile, diversele
softuri
de
detectare
decodare

și
a

emoțiilor cunosc
o utilizare fără
precedent. Filmul
din
anul
1998, Inamicul
statului, cu Will
Smith și Gene
Hackman în rolurile principale, oferă informații despre cum
sateliții, supranumiți „ochii din cer”, sau sistemul IRIS, ne pot
urmări cu ajutorul radiațiilor electromagnetice din spectrul
infraroșu sau din spectrul vizibil. Diversele tehnologii de
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supraveghere la distanță, cum ar fi cele bazate pe micro-

Există, de asemenea, armele EM (electromagnetice) care sunt și

computere, recunoașterea amprentelor și a altor caracteristici
anatomice individuale, activarea vocală sau prin intermediul

mai puțin cunoscute, deoarece sunt folosite doar pe ascuns
pentru controlul politic în războiul care se desfășoară tacit

gândului a diferitelor aparate sau monitorizarea undelor
cerebrale
au
devenit
acum
afaceri
profitabile.

împotriva populației, a dizidenților și a indivizilor care nu
convin diferitelor grupuri de putere. Exemplele includ sisteme

În această epocă a undelor electromagnetice, linia de demarcație

laser (cu electroni liberi, raze X, fascicule de particule neutre,
amestecuri chimice oxigen-ioduri, lasere chimice avansate ce

dintre militari și civili se estompează ușor, pe măsură ce
militarii redefinesc toate sectoarele vieții ca fiind un „câmp de

funcționează pe game medii de infraroșu etc.) care întunecă sau
încețoșează vederea și proiectează holograme în câmpul vizual;

luptă”. Armele în mod eufemistic denumite „non-letale” includ
sisteme cu unde sonice, phaser-e, unde psihotronice scalare și

plasmă cu fascicule de ioni ce modifică aparența realității;
sisteme de control al minții, dirijate prin satelit, care mai întâi se

infraroșii. Oricare dintre ele poate fi folosită oricând, în orice
mediu sau la orice demonstrație publică, fără ca victimele să își

focalizează asupra țintei umane folosind „semnătura” ei
bioenergetică și apoi cuplează plasma cu câmpul

dea seama pe moment.

electromagnetic al ființei. Există, de asemenea, sisteme care
induc mesaje subliminale direct în creier, cunoscute sub numele

Spre exemplu, sistemul de mare putere cu microunde (HPM –

de „voce-în-craniu” (voice-to-skull – V2K) sau telepatie
sintetică. În atmosfera obsesivă a secretului politic și militar și a

High Power Microwave) cunoscut sub numele de Sistemul
Activ de Negare (Active Denial System – ADS), pulsează

înșelăciunilor specifice Războiului Rece, mii de oameni au fost,
fără voia lor și adesea fără să fie conștienți, ținte experimentale

radiații electromagnetice de 95 GHz, făcând astfel ca
moleculele din și de sub piele să fiarbă, topind organele interne.

pentru armele electromagnetice.

Sistemul Acustic cu Rază Mare de Acțiune (Long Range
Acoustic Device – LRAD), o armă sonică silențioasă (sistem de

Cu ocazia bicentenarului american din 4 iulie 1976, a fost

comunicare sonoră dirijată), emite în mod dirijat unde acustice
termo-elastice de frecvență înaltă (2,5kHz) într-un fascicul de

detectat un semnal radio de frecvență foarte scăzută (ULF –
ultra low frequency), cunoscut sub numele de „Ciocănitoarea”.

30 de grade, care ajunge în mod silențios la urechea internă prin
intermediul vibrațiilor osoase craniene. O mică amplificare

Aceasta era o undă pulsatorie de 10 Hz trimisă în jurul lumii de
la un enorm transmițător cu amplificare de tip Tesla, din Kiev.

a LRAD poate „prăji” globul ocular și organele interne, iar
utilizarea acestuia la distanța de 15 m de victimă duce la

În statul Oregon, undeva între Corvallis și Eugene, acest semnal
era reamplificat. Microundele care sunt modulate pulsatoriu

afectarea permanentă a auzului. Acest sistem „non-letal” este de
obicei montat pe o mașină Hummer și poate fi folosit pentru

sunt elemente eficiente ale sistemului de control mental,
deoarece ele pot să treacă prin cutia craniană, care altfel este

controlul populației, în special în timpul demonstrațiilor
publice. Acesta este „respectul” pe care îl au marii magnați

rezistentă la radiații electromagnetice de frecvență joasă
nepulsatorii, cum sunt undele ELF (extremely low frequency).

pentru libera expresie și libera asociere prevăzute prin
Constituție.

Astfel, nu este deloc o coincidență faptul că între anii 1970 și
1975, rata sinuciderilor în Medford, Oregon a crescut mult peste

Pulsul electromagnetic anti-materie este explozia de radiație
electromagnetică rezultată de la o detonare nucleară și/sau o
fluctuație bruscă a câmpul magnetic. Modificările rapide de
câmp electric sau magnetic se cuplează la sistemele electronice
și produc curenți electrici sau voltaje periculoase. O detonare la
câteva mii de kilometri deasupra Pământului, nu numai că ar
paraliza sistemele electronice de pe continent, dar le-ar putea
chiar distruge.
Câteva date despre armele electromagnetice
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media națională. Ce este mai puțin cunoscut este faptul că baza
militară americană din vecinătate a amplificat semnalul
„Ciocănitorii” rusești, direcționându-l către Medford vreme de
ani de zile. Acest fapt ne lămurește că acești doi titani s-au
tolerat pe ascuns în ceea ce privește experimentele EM cu unde
de rezonanță magnetică nucleară, cu inducerea cancerului, cu
intervenția în procesele mentale etc., pe toată perioada
Războiului Rece. De fapt, „Ciocănitoarea” rusească a „ciocănit”
ambasada americană din Moscova în anii ’50, în cadrul
proiectului Pandora, având consimțământul tacit al serviciilor
secrete americane. Se pare că în anul 1978, în cadrul operațiunii
CIA cu numele Pique – precursor al programului HAARP
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(High-frequency Active Auroral Research Program) – s-ar fi

electromagnetice de la distanță. În anii ’50 (în mod formal MK-

emis semnale radio în afara ionosferei și s-ar fi măsurat (la sol)
diferitele efecte pe care acestea le aveau asupra populației

Ultra a fost pus în aplicare în anul 1953), dr. W. Ross Adey,
subvenționat de CIA și angajat la Institutul de Cercetare a

umane.

Creierului din cadrul Universității California, Los Angeles, a
studiat frecvențele pulsatorii pentru arme cu fascicule de unde

Pe 17 august 1975, senatorul Frank Church, șeful Comisiei

care să producă starea de confuzie mentală. Perturbând
metabolismul calciului în celulele de la nivelul creierului,

Senatului american pentru
studierea
operațiunilor
guvernamentale cu privire
la activitățile serviciilor
secrete (US Senate Select
Committee
to
Study
Governmental Operations
with
Respect
to
Intelligence Activities), a
fost invitat la emisiunea NBC „Întâlniri cu presa” și a afirmat
următoarele: „Eu știu capacitatea care există, de a instaura o
tiranie totală în America, și trebuie să vedem în acest aspect că
această agenție (Agenția pentru Securitate Națională) și toate
agențiile care posedă această tehnologie operează în cadrul
legii și sub o supervizare adecvată, astfel încât să nu ajungem
în acel abis… de unde nu mai este cale de întoarcere.”
În acel an, rușii au propus interdicția armelor EM în Adunarea
Generală a Națiunilor Unite. Mai târziu, la negocierile tratatului
SALT (Strategic Arms Limitation Talks – Conferința pentru
limitarea armelor strategice) din anul 1978, secretarul general al
Partidului Comunist din URSS, Leonid Brejnev, a descris aceste
arme ca fiind „mai de temut decât ce ar putea vreodată mintea
umană concepe”. El întrevedea un viitor al fasciculelor de
radiații electromagnetice provocatoare de amnezie și al tunurilor
cu magneto-fosfene care ne pot face să „vedem stele”; al
generatoarelor manuale de infrasunete VLF (20-35 Hz) care
provoacă greață, diaree și dureri abdominale; al sateliților de
supraveghere „Ochi Strălucitori” (Brilliant Eyes), echipați cu
scanere multispectrale, interferometre, radiometre spin-scan
pentru infraroșii, criogeneratoare (sisteme care produc
temperaturi sub -1500C), hărți ale creierului și aparate de tip
Neurofon; al sateliților ce creează imagini electronice care se

concentrarea, somnul și funcțiile creierului puteau fi (astfel)
tulburate. Scriitorul englez Evelyn Waugh a fost, probabil, ținta
unei asemenea tehnologii [vezi nuvela sa din anul 1957 –
Calvarul lui Gilbert Pinfold (The Ordeal of Gilbert Pinfold)].
Campionul mondial la șah din URSS Boris Spassky a susținut
că a pierdut campionatul mondial din anul 1972 în fața
americanului Bobby Fisher datorită bombardării sale cu
radiații/unde care îi provocau tulburare și confuzie mentală.
Apoi a apărut LIDA, un aparat sovietic de antrenare a creierului
care emitea unde de 10 Hz, urmat în anul 1958 de Neurofon,
care a fost inventat la vârsta de doar 13 ani de viitorul doctor în
științe Patrick Flanagan din Bellaire, Texas. Neurofonul putea
realiza o „hărțuire” aurică prin microunde sau lasere, prin
transformarea sunetului în impulsuri electrice care erau
transmise pe unde radio către piele și convingeau creierul că a
„auzit” un sunet. Neurofonul, ca oricare descoperire din
domeniul controlului mental, a fost foarte repede declarat top
secret sub pretextul „siguranței naționale”.
În anul 1961, cercetătorul în neuroștiințe Allan Frey a clasificat
purtătorii de microunde, a introdus modularea audio și a trimis
de la distanță sunete, prin intermediul microundelor, la cortexul
auditiv al țintelor. S-a observat că fasciculele de microunde
pulsatorii creșteau permeabilitatea barierei hemato-encefalice,
aspect care determina creșterea efectului medicamentelor,
bacteriilor și otrăvurilor asupra creierului. Da, este adevărat că
frecvențele specifice ale bolilor și ale medicamentelor pot fi
transmise prin energie (unde electromagnetice modulate sau
pulsatorii). Frey putea să accelereze, să încetinească sau să
stopeze complet bătăile inimii prin sincronizarea acestora cu un
fascicul de microunde pulsatorii.

proiectează asupra unor ținte umane în timp real și le asaltează
cu lasere…

În anul 1969, profesorul Jose M.R. Delgado de la Universitatea
Yale, un adept spaniol al societății „psihocivilizate”, a

De la MK-Ultra la EMK-Ultra

perfecționat stimularea electrică a creierului de la distanță
ajungând la controlul comportamentului, acțiunilor, instinctelor

Programele MK-Ultra din timpul Războiului Rece s-au
transformat în programe de control mental prin unde

p. 184

și emoțiilor de la distanță. În prezent, fascicule concentrate de
unde electromagnetice proiectate de la distanță pot să
„gestioneze” activitatea creierului ca pe a unei jucării electrice.
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Țintele umane pot simți când sunt „invadate” de microunde de

audă voci, sau menite să expedieze instrucțiuni nedetectabile

putere joasă, modulate cu pulsații de 300-3000 MHz, deoarece
fasciculul va produce o serie de vibrații sonore neplăcute care

unui asasin programat”.

sunt percepute mai ales în zona cefei.

Aparatele de monitorizare a undelor cerebrale, dezvoltate de la

În anii ’70 și ’80, cercetătorul rus Igor Smirnov, tatăl

stadiul
de
electroencefalograf
(EEG)
la
cel
de
magnetoencefalograf (MEG), corelează de la distanță tiparele

„psihocorecției” (un termen rece ca gheața utilizat pentru a
desemna transmiterea unor mesaje subliminale cu scopul de a

de unde cerebrale printr-un computer cu cristale al cărui
program citește și traduce cuvinte rostite și gânduri nerostite.

influența voința sau de a schimba parametrii personalității fără
ca victimele să știe), a utilizat electroencefalografe (EEG)
pentru a măsura activitatea undelor cerebrale. Pornind de la
graficele EEG, Smirnov a reușit să creeze o hartă computerizată
a subconștientului uman, care includea pulsiunile precum furia
și dorința sexuală. Prin intermediul mesajelor subliminale
induse,

Smirnov

putea

modifica

„peisajul”

mental.

În anul 1973,
Joseph
C.
Sharp, doctor în
științe
la
Institutul
Cercetare

de
al

Armatei Walter
Reed, a pus la
punct o metodă
de sintetizare a
unei audiograme formate din pulsuri de microunde, care
reprezenta echivalentul unui mesaj constituit din cuvinte, cu
ajutorul Neurofonului inventat de dr. Flanagan, trimițând astfel
mesaje codificate în creier. Telepatia sintetică permite
receptarea semnalelor sub-vocalizate din creier de către un
computer printr-un fascicul maser (Microwave Amplification by
Stimulated Emission of Radiation – amplificarea microundelor
prin stimularea emisiei radiației). Programul computerizat
asociază apoi în mod specific potențialele de acțiune din creier
cu anumite cuvinte și „citește” gândurile sub-vocalizate de 15
Hz/5 mW de la nivelul cortexului auditiv. Acesta este un
adevărat sistem de supraveghere a minții. Folosind audiograme
ELF transmise printr-un singur maser modulat pulsatoriu,
gândurile sub-vocalizate ale operatorilor telepatiei sintetice pot
fi induse în creierul țintei pentru „conversație forțată”.
Așa cum scria dr. Becker: „Un asemenea aparat are aplicații
evidente în operațiuni sub acoperire concepute să facă
individul-țintă să creadă că a înnebunit, deoarece a început să

p. 185

Scanerele MEG au viteza și rezoluția necesare pentru a face
posibilă interfața creier-mașină, iar superconductorii care
funcționează la temperatura camerei au permis fabricarea unor
MEG portabile – perfecte pentru efectuarea unor experimente
sau pentru hărțuirea persoanelor vizate.
În anul 2003, Agenția Proiectelor de Cercetare Avansate pentru
Apărare a lansat programul Interfețe Creier-Mașină (BrainMachine Interface) pentru a crea „noi tehnologii de creștere a
performanțelor creierului prin abilitatea de a accesa în mod
non-invaziv aceste coduri din creier în timp real și de a le
integra în sisteme periferice sau operații de sistem”. În prezent,
soldații din forțele speciale americane poartă căști cu scaner
MEG pentru detectarea gândurilor și poartă în rucsac
supercomputere pentru procesarea semnalelor.

Nu există niciun loc unde să ne odihnim capetele, care au
devenit veritabile ținte pentru stăpânii armelor
electromagnetice
La 10 ani după atenționarea făcută de Brejnev, dr. Becker lansa
același avertisment. „Monitorizarea potențialelor electrice
culese de EEG, combinată cu emisia de frecvențe radio sau
microunde, pentru a induce anumite gânduri sau stări psihice
cum ar fi consimțământul fără crâcnire sau starea de
complacere într-o anume situație, amenință să producă o
metodă de control mental care pune într-un mare pericol
întreaga umanitate – ceea ce poate conduce la tirania fără
utilizarea forței brute…
Familiaritatea hipnotică a televizorului și radioului, combinată
cu efectele biologice ale fasciculelor de unde emise de ele,
constituie deja o forță imensă de nivelare a conștiințelor la
nivel de masă, chiar dacă aceasta se face în mod intenționat, în
conformitate cu un plan sau nu.”
National
Security
Agency
Signals
Intelligence
(SIGINT) monitorizează undele cerebrale prin satelit, decodează
potențialele cerebrale de 5mW la 3,5Hz, apoi le transmite unui
monitor cu circuit integrat de foarte mare viteză (VHSIC – very
high speed integrated circuit) pentru „conversații forțate”.
Pentru
„clonarea
electroencefalogramei”,
câmpul
electromagnetic al individului-țintă este mai întâi monitorizat,
apoi decodificat cu ajutorul unui program computerizat, după
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care clișeele emoționale sunt trimise înapoi la creierul țintei.
Prin plasarea unui microcip de 5 micromilimetri în nervul optic,
impulsurile nervoase pot fi „culese” din creierul persoanei cu
implant de către cel „ce trage cu urechea”, după care gândurile
decodificate sunt transferate la un computer pentru stocare până
când se va decide ca ele să fie proiectate din nou în creierul
individului-țintă, pentru a fi re-experimentate de victimă ca
halucinații sau ca voci din conversațiile trecute etc.
În blogul său intitulat „cetățeanul Smith”, cercetătorul Paul
Baird a descris acest proces astfel:„Gândurile minții umane
operează la viteza de 5.000 de biți pe secundă, dar sateliții și
diferitele forme de biotelemetrie pot trimite aceste gânduri la
supercomputerele din Maryland, USA, Israel etc. care au,
fiecare, o viteză de 20 miliarde de biți pe secundă. Acestea,
chiar și în prezent, monitorizează milioane de oameni
simultan.”
În final, acestea ne vor monitoriza pe aproape fiecare dintre
noi... mai rău decât într-un coșmar orwellian de tip „Big
Brother” pe care ni l-am putea imagina, doar că acesta va fi cât
se poate de real. Și totuși, conducătorii aleși democratic ai
acestei lumi, care cunosc întreaga conspirație, nu fac nimic ca so împiedice.
De obicei, indivizii-țintă sunt conștienți că undele lor cerebrale
sunt monitorizate, datorită feedbackului prin Neurofon care
însoțește procesul. Cu alte cuvinte, computerul repetă (ca un
ecou) propriile noastre gânduri în timp ce operatorii umani
comentează sau răspund verbal. Ambele (acțiuni) sunt facilitate
de Neurofon. În timp ce comentariile umane sunt individuale și
nu sunt legate de procesele mentale
specifice ale victimei, adeseori,
prin
intermediul
inteligenței
artificiale implicate se vor repeta
„papagalicește” fraze standard.
Acestea
sunt
declanșate
de
gândurile noastre, în timp ce
operatorii umani rămân tăcuți sau
absenți. Pentru a înțelege cât de
teribilă poate fi această invadare
profundă a vieții intime, să ne
imaginăm că suntem chestionați
despre trecutul nostru în timp ce
stăm în pat. În final, putem să
alunecăm în somn, având vise personale sau vise „induse”, doar
pentru a ne trezi auzind comentariile și ridiculizarea operatorilor
la adresa gândurilor (viselor) noastre subconștiente.
În casele și birourile din întreaga Americă, scanere acordate pe
lungimi de undă de ordinul milimetrilor sunt camuflate în
pereți, pregătite pentru inducerea unor stări emoționale specifice
prin intermediul unor transmițători cu microunde ce emit
potențiale cerebrale corespunzătoare. Majoritatea ființelor
umane sunt neavizate că un potențial de excitație menit să
producă o sinucidere sau o crimă le poate „reseta” efectiv
creierul și le poate induce o cumplită stare de depresie sau de
furie (este posibil ca această tehnologie să fi fost în spatele
„sinuciderii” activistului politic Abbie Hoffman, a cântărețului
Kurt Cobain, a jurnalistului Garry Web etc. )
Cercetătorul britanic Tom Rifat din Marea Britanie explică
acest fenomen astfel: „Șefii serviciilor secrete sunt acum în al
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nouălea cer; dacă cineva devine pentru ei o problemă, trebuie
doar să trimită «echipa de control mental pentru sinucidere» în
apropierea casei respectivului. În câteva săptămâni, victima se
sinucide...”
„Dacă însă șefii serviciilor secrete militare nu vor să te
sinucizi, te pot face totuși să o iei razna. Aceasta se face prin
transmiterea la nivelul creierului a potențialului de excitație al
unei anumite stări mentale patologice în timp ce ești acasă.
Pentru a ajuta la aceasta, operatorii serviciilor secrete transmit
și sunete sau voci la nivelul receptorilor din creierul victimei.
Această percepție auditivă intracerebrală este folosită pentru a
face victima să se comporte ca și cum ar fi înnebunit, deoarece
nimeni altcineva nu aude acele voci. Transmiterea datelor
auditive direct la receptorii din creierul țintei cu ajutorul
microundelor este acum o practică obișnuită.”
Nu trebuie să avem cine știe ce nivel științific de cunoaștere
pentru a înțelege că supravegherea de la distanță prin
intermediul satelitului și tehnologiile care permit urmărirea „de
dincolo de orizont” nu sunt doar pentru „teroriști”. Tortura și
interogarea de la distanță, amintirile declanșate de întrebările
puse prin Neurofon, analizoarele de unde cerebrale care
transmit „conversații forțate“ și realizează programări mentale
sunt folosite la înființarea unorsui generis lagăre de concentrare
electronice în propriile noastre case și locuri de muncă.
Modul silențios, invizibil în care sunt folosite aceste dispozitive,
precum și imposibilitatea de a le detecta este ceva revoltător și
șocant pentru oricare dintre noi. Atunci când Michael Dukakis a
avut neinspirata idee să candideze la președinție împotriva
fostului director CIA George H.W. Bush în anul 1988, soția sa a
fost adusă în pragul sinuciderii din cauza tensiunii – și cum ar fi
putut cineva dovedi că aceasta s-a datorat unui asalt cu arme
EM? Gândurile și emoțiile a milioane de indivizi-țintă sunt
culese și arhivate pe computere pentru o mie și una de utilizări
abjecte, iar cei mai josnici operatori continuă să-i monitorizeze
și să-i hărțuiască pe toți cei care le sunt indicați de către șefii
lor.
Permite oare amendamentul patru al Constituției SUA
desfășurarea în secret a unor cercetări demente și subjugarea
minților umane? Tentativele de a pune capăt utilizării ilegale a
armelor „non-letale” au eșuat până acum:
- senatorul John Glenn, care știa foarte bine adevărul despre
această tehnologie, a introdus un proiect de lege intitulat Actul
pentru Protejarea Subiecților Cercetărilor Umane în anul 1997,
dar acesta a fost respins;
- pe 28 ianuarie 1999, Parlamentul European a aprobat rezoluția
A4-0005/1999. Ciorna acestei rezoluții se referea în mod
specific la armele EM, dar formularea din secțiunea 27 a
rezoluției finale a ajuns să fie foarte cuprinzătoare și în același
timp generică: Interdicție globală a oricărei dezvoltări și
implementări de arme care permit orice formă de manipulare a
ființelor umane;
- în anul 2001, a fost propus în Congresul american proiectul
HR2977 (Legea pentru conservarea spațiului Statelor Unite),
care avea drept obiectiv interzicerea oricărei arme cu energie
direcționată. După mai multe reformulări, această lege nu a fost
aprobată;
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- în anul 2002, Institutul de Cercetări pentru Dezarmare al
Națiunilor Unite a adăugat în lista armelor de distrugere în masă
o nouă categorie: arme psihotronice de control mental și alte
arme cu rezonanță electromagnetică.
Din ceea ce se cunoaște, singurele legi care condamnă utilizarea
armelor electromagnetice împotriva cetățenilor ca fiind
criminală sunt Legile publice 256 și 257 din statul Michigan,
semnate de guvernatorul de origine canadiană Jennifer
Granholm, pe 28 decembrie 2003. Pedeapsa este, conform legii
257, între 15 ani și închisoare pe viață – dar sunt, oare, astfel de
abuzuri urmărite penal în Michigan?
Războiul cognitiv
Când senatorul Church s-a referit la „această agenție (NSA) și
la toate agențiile care posedă această tehnologie“ în anul 1975,
el nu se gândea doar la NSA, CIA și FBI, ci de asemenea și la
Serviciile Secrete ale Apărării. Așa-numitul război „asimetric”
modern implică și o formă de război cognitiv care folosește
„simulări strategice de personalitate” (personalități multiple)
create prin MK-Ultra pentru diferite misiuni sub acoperire.
Cognotehnologia, un nou domeniu care presupune convergența
dintre nanotehnologie, biotehnologie și tehnologia informației a
avut întotdeauna prioritate. Operatorii acestor sisteme sunt și ei
traumatizați și li se aplică electroșocuri pentru a li se șterge
memoria acțiunilor întreprinse. Asasinii de la unitatea SEAL
din cadrul US Navy sunt spălați pe creier,
militarilor le sunt implantate prin injectare
microbiocipuri,
astfel
încât
prin
intermediul supercomputerelor NSA, care
pot procesa 20 miliarde de biți pe
secundă, sunt supravegheați și se
înregistrează experiența lor vizuală și
auditivă prin sistemul de monitorizare de
la distanță (Remote Monitoring System –
RMS).
În prezent, în SUA linia de demarcație între civili și militari a
fost ștearsă și trăim cu toții într-un mare câmp de luptă. Firmele
de securitate private, membrii bandelor criminale și indivizii de
condiție joasă sunt angajați și fac munca murdară a serviciilor
secrete, astfel că supravegherea și controlul din partea
Congresului american este ocolit. Sarcinile acestor indivizi
includ producerea mai sus-amintitelor sinucideri, cunoscute în
operațiunile serviciilor secrete ca „execuții auto-inițiate de tip
NSA”, faza finală a „ingineriei psihologice” ghidate de la
distanță. Operatorii gestionează de la distanță imaginile
cerebrale și visele prin intermediul componentei scalare a unui
câmp magnetic slab.
Inginerul în domeniul nuclear lt. col. (în retragere) Thomas E.
Bearden a afirmat într-un interviu din anul 1991 că fenomenul
electromagnetic scalar face posibilă construirea de forme-gând
care sunt induse direct în minte și în memoria de lungă durată,
prin ceea ce el numește „un canal ascuns prin care sunt trimise
în interior impulsuri”.
Acesta este noul război cognitiv sau psihic, o formă de control
mental care implică folosirea de câmpuri acustice, optice și
electromagnetice sau o combinație a lor, pentru a acționa și a
influența în mod nefast procesele fiziologice și psihoemoționale
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ale victimelor. Mișcările musculare voluntare pot fi
condiționate, emoțiile și acțiunile pot fi controlate, somnul
poate fi indus sau împiedicat, amintirile de scurtă sau lungă
durată pot fi șterse, toate acestea prin control de la distanță.
Sistemele denumite generic S4 (Silent Sound Spread Spectrum
– spectrul de distribuție a sunetelor interne), instalate la bordul
avioanelor EC-130E Commando Solo, produc un fenomen de
adaptare în frecvență a undelor cerebrale, iar apoi clişeele
emoționale sau comenzile vocale sunt transmise modulat, pe
benzi rezervate de frecvență, via sistemul de comunicații
militare Omega.
Seturi de astfel de înregistrări, gata pregătite pentru a ataca
țintele umane vizate, codate în fascicule de microunde, pot
produce atacuri de cord, atacuri cerebrale, paralizii etc. Boli
precum gripa pot fi transmise către ținte. Clădirile unde se
întâlnesc grupurile dizidente sunt făcute să devină instantaneu
zone „fierbinți”. Răpirile făcute în realitate de agenții
guvernului sunt deghizate în răpiri extraterestre, în care sunt
folosite arme paralizante, se șterge memoria de scurtă durată a
victimelor și se induc false amintiri. Nu mai este necesară
instalarea de microfoane, totul se realizează acum cu ajutorul
unor lasere proiectate asupra ferestrelor, ceea ce permite
captarea sunetelor din încăperea respectivă. Mesajele
subliminale din emisiunile TV și din filme nu au fost eliminate,
ci doar perfecționate tehnic: imagini slab luminate sunt integrate
și mixate astfel încât ele să fie subliminale, adică sub pragul
perceptiv al vederii normale, producându-se unsui generis film
în interiorul filmului, care este însoțit de o transmisie digitală de
coduri hexazecimale de culoare, precum cele din filmul Close
Encounters of the Third Kind (Întâlniri de gradul trei) – și
aceasta se petrecea deja în anul 1977. Și să nu uităm aici
subliminalele folosite la concerte și în multe albume de muzică
la modă.
Oamenii tind să uite că marile corporații din telecomunicații
sunt contractori militari care exercită o putere aproape absolută
asupra comunităților umane. Puțini știu că în anul 1995 – anul
de dinaintea infamei Legi a Telecomunicațiilor din 1996 –
Ministerul American al Apărării și Departamentul Justiției, prin
intermediul Institutului Național al Justiției, au reunit factorii de
răspundere din armata americană, contractorii din domeniul
apărării, din departamentele de cercetare științifică din cadrul
armatei și din poliție pentru a implementa o politică de utilizare
duală a armelor non-letale precum ADS, LRAD (Long Range
Acoustic Devices) și tehnologiile bazate pe unde
electromagnetice pentru control mental de la distanță prezentate
mai sus. Totodată, a fost cosmetizată terminologia, astfel că
sintagma „inamic extern” utilizată în timpul Războiului Rece a
fost înlocuită cu „adversar străin sau intern” (acum se folosește
termenul „terorist”) – care desemnează orice persoană ale cărei
activități displac armatei sau poliției.
Operațiunea „Sădiți și pliviți”
Declanșată în Statele Unite în urmă cu câțiva ani, la inițiativa
Departamentului de Justiție, operațiunea „Sădiți și pliviți”
vizează, aparent, prevenirea, controlul și reducerea
infracțiunilor prin conlucrarea forțelor polițienești cu cetățenii
vigilenți.
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În cartea sa din anul 1997 – Controlul minții, controlul lumii –
cercetătorul Jim Keith a relatat cum a locuit timp de trei ani în
cartierul rău famat Tenderloin din San Francisco, unde această
operațiune era în plină desfășurare. Acolo, la etajul superior al
unei clădiri guvernamentale erau, de fapt, instalate un radar și
un scut împotriva undelor radio și a microundelor pentru o
mulțime de dispozitive pentru comunicații.
De pe acoperiș, era vizibil totul în Tenderloin, ceea ce înseamnă
că undele radio puteau fi transmise în orice direcție. Dat fiind
faptul că emisiile de unde ELF și ULF (ca și emisiunile TV) nu
trec bine prin pământ și prin clădiri, Keith a observat că
gândurile sale erau perturbate dimineața devreme și seara de un
bâzâit sau zumzăit care venea din interiorul craniului său. El șia auzit vecinii strigând și amenințându-se reciproc undeva afară
și încet-încet a realizat că în Tenderloin se desfășura un
experiment dublu-orb care era monitorizat de secția de poliție.
Autoritățile nu-și făceau deloc probleme că procedau în mod
abuziv, adică fără a consulta populația. Cine ar lua în serios
plângerile unui sărac, ale unui individ instabil mental sau ale
unui dependent de droguri?
Tim Rifat menționa în anul 1999 că poliția din Sussex, Marea
Britanie, avea permisiunea de folosire exclusivă, pe antena ei de
61 de metri lungime, a frecvenței microundelor de 450 MHz,
aceeași frecvență care, transmisă la 0,75 mW/cm2, a fost
folosită și de cercetătorul Ross Adey în experimentele sale de
modificare de la distanță a comportamentului uman.
Atunci când un semnal ELF este emis pe frecvența aceasta spre
antenele din jurul orașului, el va rezona în câmpurile
electromagnetice din zona liniilor de tensiune, va fi retrimis și
va pătrunde în case prin circuitele electrice. Sute de turnuri și
antene de microunde se conectează acum la telefoanele mobile,
într-o rețea de tip NetRad modulată pulsatoriu. Din vârful
fiecărui turn este emisă o radiație pe frecvența microundelor,
care bombardează și străpunge țesuturile tuturor persoanelor
care-i apar în cale, iar la baza turnului există monitoare video,
senzori miniaturali (magnetici, seismici, de infraroșii, radar și
electromagnetici) și procesoare de semnal care declarativ sunt
destinate supravegherii atmosferice, detectării agenților
biologici, radiațiilor etc. NetRad a fost pusă la punct la ordinul
capilor complexului militar-industrial prin intermediul UMASS
Microwave Remote Sensing Laboratory, AT&T, Radian/Onex
Corporation și al altor brațe ale caracatiței militare protejate de
Centrul Harvard pentru Analiza de Risc (Harvard Center for
Risk Analysis), un front industrial fondat de 100 dintre cele mai
mari și mai puternice corporații din lume și, cu siguranță, unul
dintre cei mai activi sponsori ai Legii Telecomunicațiilor din
anul 1996.
Sub pretextul confortului consumatorului, tehnologia cu dublă
întrebuințare ajunge până la urmă în fiecare cartier. Dublă
întrebuințare, dublu pericol.
Concluzie
Multe dintre datele din acest material vin din mărturia depusă
de CIA în data de 21 septembrie 1977 în fața Subcomitetului
pentru Sănătate și Cercetare Științifică, precum și din
materialele clasate Top Secret care au fost deconspirate prin
invocareaLegii libertății de informare, Freedom Of Information
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Act. Mai multe informații sunt disponibile pe internet, datorită
cercetătorilor și victimelor care au suportat în mod direct tortura
acestui sistem criminal – indivizi care au devenit fără
consimțământul lor ținta unor experimente, persoane care
trăiesc singure, care au ales să dezvăluie public experiența lor,
care nu au relații bune cu familia, dar ale căror rude au de cele
mai multe ori conexiuni cu serviciile secrete. Deși unele
mărturii sunt neverosimile, experiența arată că cele mai multe
dintre ele sunt demne de crezare, dacă ești familiarizat cu modul
în care tehnologia funcționează.
Din păcate, realitatea este că noi suntem cu toţii supuși precum
nişte cobai de laborator, fără ca măcar să ne dăm seama, la un
experiment social nebunesc care este orchestrat, sub ochii pasivi
ai autorităţilor, de către agenţii infiltraţi ai unor grupuri de
interese oculte ce sunt pe cale să subjuge întreaga lume. Frica și
depresia, pasivitatea, gradul de izolare, starea de sănătate,
nivelul stresului și chiar nebunia și sinuciderea sunt înregistrate
și urmărite în mod riguros de diferite organisme şi agenţii care
beneficiază de fonduri şi susţinere guvernamentală. Totul se
desfăşoară într-un mod atât de insidios în actualele state aşa-zis
democratice, încât cei care reclamă la poliție sau la autoritățile
abilitate ale statului faptul că sunt supuși la astfel de hărțuiri sau
că sunt supravegheați prin mijloace electronice sunt de cele mai
multe ori luați în derâdere sau discreditați, în loc să fie ascultați
și ajutați.
Datorită Manualului de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor
Mentale realizat de Asociația Psihiatrilor Americani, în parte
pentru a furniza diagnostice „de acoperire” pentru tehnologiile
de supraveghere high-tech, internarea într-un spital psihiatric
conduce aproape sigur la diagnosticarea ca paranoic sau
schizofrenic și la discreditarea publică.
Deja de multă vreme în mediile urbane rezonanța Schumann a
Pământului, la care orice formă de viață pulsează, a devenit
imperceptibilă. Suntem întemnițați într-o sui generis închisoare
EM, și fierbem ușor într-o „supă electromagnetică”. Ciclurile
noastre biologice sunt bulversate, iar stresul cronic și bolile sunt
în creștere. Între timp, patronii din industria medicală și
farmaceutică se îmbogățesc mai mult decât în visele lor cele
mai fanteziste.
Așa cum a afirmat dr. Becker, arma ultimă este manipularea
mediului electromagnetic înconjurător, deoarece este
imperceptibil, subtil și are o influență nefastă asupra esenței
noastre vitale, în timp ce vorbim la telefon sau suntem în fața
calculatorului, ascultând muzică, privim la televizor sau trecem
prin razele X ale scanner-ului de la aeroport.
Este momentul să înfruntăm veritabila „vrăjitorie” tehnologică
ce ne-a subjugat și să rupem pactul inconștient pe care l-am
făcut cu forțele ascunse care ne pregătesc un viitor cumplit, de
animale cu față umană închise în țarcul strâmt al Noii Ordini
Mondiale.
Ca fost inginer în US Navy, Eleanor White scria: „Pentru
prima dată în istorie, o ființă umană, ascunsă, poate controla
de la distanță gândurile și acțiunile unei alte ființe umane prin
hipnoză nedetectabilă, folosind tehnologie electronică ce este
încă secretă, clasificată. Aceste aparate au destrămat în
totalitate sistemele de justiție din lume... Aceste arme
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nedovedite, care nu lasă urme, pot face ca omorurile să devină
o activitate de rutină și ceva foarte ușor
șor de realizat.”
Pierderea libertății
ții de gândire înseamnă mult mai mult decât
pierderea unei forme de organizare socială. Înseamnă pierderea
civilizației
ției și a ceea ce înseamnă să fim, în mod fundamental,
oameni. Costurile somnului conștiinței
științei noastre, înlănțuite de
confort și de conveniențe, sunt prea mari pentru a putea fi
plătite. (Articol preluat din Programul Taberei spirituale yoghine de vacanţă
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«Ştrumfii» care îţi ascultă şi urmăresc
telefonul
Edward Snowden
ul vi se închide şi deschide fără
Dacă smartphone-ul
motiv, de vină ar putea fi ştrumfii. Nu vorbim, totuşi, de
celebrele personaje albastre de desene animate, ci despre
nişte unelte de interceptare pe care serviciile secrete
britanice le-au poreclit „ștrumfi”.

C

e fac acești
ști „ştrumfi răi” explică Edward Snowden,
fostul angajat al Agenţiei Americane pentru Securitate
(NSA), cel care a dezvăluit faptul că serviciile secrete
americane interceptează ilegal convorbirile telefonice din toată
lumea.
Edward Snowden:: „Ştrumful visător” este o unealtă cu ajutorul
căreia telefonul poate fi închis şi deschis fără ca tu să îţi dai
seama.
Reporter:: Chiar şi atunci când am telefonul închis?
Edward Snowden: Corect.
Reporter: Şi îl mai avem pe „Ştrumful băgăcios”,
s”, ce este
„Ştrumful băgăcios”?
Edward Snowden:: „Ştrumful băgăcios” este o unealtă de
ascultare. De exemplu, dacă ai telefonul în buzunar, ei pot
deschide microfonul şi pot asculta tot ce se petrece în jurul tău.
Reporter: Chiar dacă am telefonul închis?
Edward Snowden:: Chiar şi în acest caz, pentru că au cealaltă
unealtă prin care îl pot porni.
Reporter: „Ştrumful urmăritor” ce este?
Edward Snowden:: Este o unealtă de geolocaţie care le permite
să te localizeze cu o precizie foarte mare, cam cum se poate fface
când foloseşti sistemul de localizare prin triangulare. Ei vor,
practic, să stăpânească telefonul în locul tău.
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Iata ce putem citi la Motivul pentru care cel mai cun
cunoscut
meteorolog din Franța a fost
st concediat. „Ne
„Ne-au pus să
mințim că vine Apocalipsa” de pe site
site-ul Gândul: În fiecare
seară, cel mai cunoscut meteorolog din Franţa i-a
i ajutat pe
francezi să ştie cum va fi vremea a doua zi. Philippe Verdier a
fost însă concediat recent de postul France 2, după ce a lansat o
carte în care îi critică pe analiştii climei globale.
În cartea sa intitulată „Investigaţie Climatică”, autorul Philippe
Verdier susţine că liderii politici şi climatologii „ţin umanitatea
prizonieră” prin folosirea unor informaţii înşelătoare,
scrie telegraph.co.uk.
„În fiecare seară, mă adresez celor cinci milioane de francezi,
vă vorbesc despre vânt, nori şi soare. În pofida acestui lucru,
există ceva foarte important, despre care nu v-am
v
vorbit,
deoarece nu este momentul sau locul potrivit”, precizează
Verdier într-un
un clip promoţional pentru cartea sa.
„Suntem prizonierii unui scandal planetar legat de schimbările
climatice – această fiind o maşinărie de război al cărei scop este
să ne terorizeze”, adaugă acesta.
eorologul a fost concediat de
Din cauza viziunilor sale, meteorologul
France 2. „Am primit o scrisoare, în care mi-au
mi
zis să nu mai
vin la muncă… Sunt şocat”, a declarat Verdier pentru radio
RTL. „Este o extensie a ceea ce am scris în carte, orice viziuni
contradictorii trebuie eliminate”.
un moment ssensibil, în care Parisul
Cartea a fost lansată într-un
urma să găzuiască o conferinţă importantă ONU despre
schimbările globale, în luna decembrie.
Potrivit autorului, cei mai cunoscuţi savanţi în domeniul
meteorologic, care se bazează frecvent pe finanţări de la stat, au
fost „manipulaţi şi politizaţi”.
Acesta vorbeşte chiar de activitatea IPCC (Intergovernmental
(Intergovernmen
Panel on Climate Change), spunând că organizaţia a şters datele
care nu se potriveau cu concluziile sale.
IPCC a susţinut că temperaturile globale ar putea creşte cu până
la 4,8 grade Celsius, dacă nu se iau măsuri pentru reducerea
emisiilor de carbon.
Cartea lui Verdier a fost criticată de cotidianul francez Le
Monde, care o consideră plină de „erori”. „Aceste dezvăluiri ar
putea genera probleme pentru angajatorul meu, deoarece
guvernul finanţează France 2 şi va organiza COP (conferinţa pe
teme climatice)”.
Verdier a spus că a decis să scrie cartea în iunie 2014, când
Laurent Fabius, ministrul de externe al Franţei, i-a
i adunat pe cei
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mai cunoscuţi prezentatori meteo şi le-aa recomandat să includă
menţiunea „haos climatic” în estimările lor privind vremea.
vremea
„Am fost oripilat de acest lucru”, a declarat Verdier. Opt zile
mai târziu, Fabius a apărut pe coperta unei reviste, întruchipând
un meteorolog, cu mesajul „Avem 500 de zile să salvăm
lumea”.
„Dacă un ministru decide că este Domnul Meteorolo
Meteorolog, atunci
Domnul Meteorolog îşi poate da cu părerea cu privire la această
problemă, într-oo manieră cât mai lucidă. Este ruşinoasă
presiunea pusă asupra noastră. Ne-au
au pus să minţim că, dacă nu
ne grăbim, ne vom confrunta cu Apocalipsa”, a adăugat
Verdier.
Verdier consideră că liderii globali vor ca agenda climatică
globală să fie în ton cu „propria lor agendă politică”. Potrivit
presei franceze, sindicatele France Television au cerut ca
Verdier să fie concediat, dar Delphine Ernotte, directorul
executiv al instituţiei, a declarat iniţial că acesta ar trebui să
rămână, „în numele libertăţii de exprimare”.

După 30 de secunde în apropierea sa, o persoană ss-ar fi simţit
ameţită şi slăbită timp de cel puţin o săptămână. După două
minute de expunere, orice persoană ar fi manifestat stări
hemoragice. După patru minute s-ar
ar fi instalat febra, diareea şi
vărsăturile, iar cinci minute de expunere i-ar
i
mai fi oferit
persoanei doar două zile groaznice de trăit.
După ce flăcările exploziei au fost stinse, cei prezenţi la faţa
locului au urmărit să descopere miezul radioact
radioactiv devastator.
Abia după şase luni de investigaţie, aceştia au găsit „piciorul
elefantului”. Cu ajutorul unei camere video teleghidate, o masă
puternic radioactivă a fost descoperită în subsolul unităţii 4 al
centralei nucleare. Avea doi metri lăţime şi câ
cântărea sute de
tone. Ciudatul nume i-aa fost dat după forma de picior de elefant
pe care o avea substanţa solidă ucigătoare, potrivit evz.ro.

«Piciorul elefantului» ucide în 300 de
secunde
Un monstru s-aa născut în dezastrul nuclear de la
Cernobîl. În interiorul ruinelor reactorului nuclea
nuclear care a
explodat pe 26 iulie 1986 a apărut unul dintre cele mai
periculoase lucruri din lume.

Î

În mai 1986, sovieticii au început construirea sarcofagului, o
carapace imensă de beton, care avea rolul de a izola zona
puternic radioactivă de exterior. Interiorul sarcofagului va
rămâne, însă, radioactiv timp de 100.000 de ani. În plus, toţi cei
care au luptat cu flăcările imediat după producerea dezastrului
sau au participat la construirea sarcofagului au murit în cel mult
un an de la explozie.

n perioada imediat următoare exploziei, 300 de secunde în
apropierea „monstrului” însemnau moarte sigură. Chiar şi
acum, când puterea sa devastatoare a mai slăbit, el nu

înseamnă altceva decât căldură şi moarte.

Bilderberg sau conducerea secretă a lumii
de către aşa-zişi
zişi «ILUMINAŢI»

„Piciorul elefantului” reprezintă o masă solidă formată din
combustibil nuclear, amestecat cu beton, nisip şi material
izolant, topit din
cauza căldurii
devastatoare din
timpul şi de
după explozie.
Aşa-numitul
„picior” se află
sub locul în care
era
situat
nucleul
reactorului. În 1986, nivelul radioactiv al acestuia atingea cifra

Prof. univ. dr. Dumitru MAZILU,
MAZILU
membru al Academiei Diplomatice Internaţionale
În iunie 2015, în Alpii austrieci, a avut loc o nouă
reuniune a Grupului Bilderberg. În zilele de 11
11-14 iunie, la
Interalpen-Hotel Tyrol
din Alpii austrieci, 140
de personalităţi din
elita
politică,
diplomatică, dar şi din
mediul economic şi

de 10.000 de radiaţii Röntgen pe oră, iar orice om care ss-ar fi
apropiat de el ar fi fost iradiat în mod fatal în mai puţin de un

financiar mondial au
avut „un schimb de
vederi” asupra marilor probleme cu care se confruntă

minut, conform rarehistoricalphotos.com.

omenirea în zilele noastre.
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„Personalităţi

proeminente

ale

lumii,

să

gestioneze

evenimentele la scară planetară”

C

b. dezvoltarea inteligenţei artificiale, în condiţiile în care
descoperirile în acest domeniu se înmulţesc, iar valorificarea lor
se impune a se face în scopuri utile pentru omenire.

ând prinţul olandez Bernardt a iniţiat, în anul 1954,
constituirea Clubului Bilderberg, nu se gândea
probabil că pune bazele unei „asociaţii secrete”, care

Deosebit de importante au fost şi temele cu implicaţii politice şi
strategice, între care: alegerile prezidenţiale programate în 2016

se va implica tot mai mult în dezbaterea evenimentelor majore
ale lumii şi că „interesul pentru o asemenea dezbatere va spori

în Statele Unite ale Americii; problemele generate de extinderea
procesului globalizării; evoluţia crizei din Grecia; eventualitatea

de la an la an” (Daniel Estullin, Clubul Bilderberg. Conducerea
secretă a lumii – The True Story of the Bilderberg Group,

ieşirii Marii Britanii din UE, după poziţiile exprimate de mulţi
englezi în timpul confruntării electorale de anul acesta, care au

Dadio Head, S.L., 2005, p. 40).

susţinut mesajul lui David Cameron privind organizarea unui
referendum pentru precizarea poziţiei Angliei în Europa unită.

Cercetările ştiinţifice efectuate au dezvăluit că această iniţiativă
s-a conturat sub influenţa mai multor personalităţi care – în anii
1950 – considerau că „marile probleme ale omenirii nu pot fi

Sunt de maxim interes şi temele militare, care au un impact
major asupra păcii şi securităţii internaţionale. Între acestea,

soluţionate decât prin consultarea elitei mondiale”, a tuturor
liderilor proeminenţi din toate ţările lumii, capabili să caute şi

Grupul Bilderberg şi-a propus să discute: situaţia din Ucraina;
problemele generate de Statul Islamic; problemele multiplicării

să găsească cele mai indicate căi şi modalităţi pentru a depăşi
situaţiile critice şi chiar conflictuale care apar în gestionarea

actelor teroriste; programul nuclear al Iranului; crizele din
Orientul Mijlociu. Este indiscutabil că agenda reuniunii

problemelor politice, economice şi financiare şi pentru
promovarea unor opţiuni strategice coerente.

Bilderbergilor din perioada 11-14 iunie 2015 a cuprins
principalele teme aflate în atenţia comunităţii internaţionale.

Prinţul Bernardt, sintetizând poziţiile celor mai mulţi lideri
implicaţi în determinarea constituirii Clubului Bilderberg, a

Dar nu numai oamenii politici şi diplomaţii – preocupaţi de
găsirea unor soluţii viabile la aceste probleme –, ci şi cetăţenii

solicitat reunirea personalităţilor proeminente ale lumii „cu idei
similare”, aşa încât soluţiile propuse să vizeze progresul şi

sunt interesaţi să cunoască „conţinutul punctelor de vedere
exprimate de puternicii lumii”, în timpul dezbaterilor organizate

dezvoltarea armonioasă în toate domeniile, la nivel mondial.

la Interalpen-Hotel Tyrol, în Alpii austrieci. Cunoaşterea
acestor puncte de vedere nu este posibilă, deoarece ar

În cele patru zile de dezbateri, între 29 mai şi 31 iunie 1954, la

contraveni statutului Clubului Bilderberg, constituit ca
„asociaţie secretă”, în care fiecare participant să se bucure „de

Hotelul Bilderberg, Oosterbeek, din Olanda, participanţii au
constatat că experienţa acumulată în anii în care au deţinut
poziţii în structurile de decizie naţionale şi internaţionale ale
economiei, politicii şi chiar în domeniul militar „trebuie
valorificată”, pentru „a influenţa gestionarea cât mai
inteligentă a evenimentelor la scară planetară”. Personalităţile
care au participat la reuniunea din mai-iunie 1954 au decis ca
„asociaţia secretă” pe care au constituit-o să păstreze numele

o libertate fără oprelişti” în exprimarea poziţiilor sale – inclusiv
cele critice – cu privire la problemele supuse discuţiei.
Participanţii – „oamenii din umbră care conduc cu adevărat
lumea”

locaţiei unde s-au întâlnit: „Bilderberg”.

Cu privire la personalităţile care participă la dezbaterile
Clubului Bilderberg s-au emis mai multe puncte de vedere,

Teme de maxim interes pentru comunitatea internaţională

dintre
care
două
sunt
dominante:
a. lideri importanţi în conducerea afacerilor politice, economice

Temele aflate pe agenda dezbaterilor din an ale Grupului
Bilderberg sunt de maxim interes pentru comunitatea
internaţională.
Astfel,
la
reuniune
s-au
analizat:
a. riscurile prezente în spaţiul cibernetic, în condiţiile în care
confruntarea dintre Statele Unite şi China, dar şi dintre
Federaţia Rusă şi Occident s-a accentuat în ultimii ani;

p. 191

şi militare ale lumii, a căror expertiză în soluţionarea
problemelor s-a dovedit utilă în anii în care au deţinut poziţii de
decizie în ţările lor sau la nivel internaţional;
b. personalităţi înclinate să conducă din umbră afacerile
naţionale şi mondiale, care au avut un asemenea rol în anii
angajării active, dar şi după retragerea lor din „prim-planul
sistemului decizional naţional şi internaţional”.
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Aceste personalităţi sunt prezentate uneori în mod ironic drept

acces la conţinutul acestor puncte de vedere, datorită

„păpuşari” care se implică în sistemul decizional al lumii.
(Elena Dumitru, Conferinţa Bilderberg: păpuşarii din umbră se

constrângerilor impuse de statutul Bilderbergilor, dar
participanţii la dezbateri şi-au precizat poziţiile inainte şi după

în trunesc în Austria, în Adevărul din 11 iunie 2015, p. 15).

summit.

Constatăm că, în ambele accepţiuni, analiştii avizaţi ai Clubului

Ca şi în cazul celorlalte reuniuni ale Clubului, participanţii, fără

Bilderberg recunosc că cei care participă la reuniunile acestui
club select fac parte din elita mondială a decidenţilor politici,

a vorbi în numele acestui grup select, au dat expresie viziunii
lor asupra modalităţilor posibile de soluţionare a unora din

economici şi militari, fiind „oamenii care conduc cu adevărat
lumea” (Daniel Estullin, op. cit., p. 41; Elena Dumitru, op. cit.

problemele cu care se confruntă în prezent omenirea. De pildă,
în privinţa crizei din Ucraina, unul din membrii Comitetului

p. 15).

Director al Conferinţelor Bilderberg, la 10 iunie 2015, a făcut
unele consideraţii cu privire la această criză. Este vorba despre

Pentru a înţelege posibilităţile Clubului Bilderberg de a

Thierry de Montbrial care, într-un interviu acordat
corespondentului special la Bruxelles, Cristina Unteanu, la

îndeplini acest rol, influenţând politica mondială, amintim că
toţi preşedinţii americani, începând cu Eisenhower, au aparţinut
Grupului. Membri ai acestui club sunt şi Tony Blair, precum şi
principalii miniştri din Cabinetul britanic. La dezbaterile
Clubului au luat parte Richard Holbrooke, Henry Cravis, MarieJosee Eolfensohn, George Soros, Edward Heath, dinastia
Rothschild, Romano Prodi, Pascal Lamy, Javier Solana, Pierre
Trudeau, Valéry Giscard d’Estaing, Claude Trichet şi multe alte

Adevărul Live, a făcut unele precizări referitoare la criza
ucraineană, „născută din greşelile Europei şi ambiţiile Rusiei”.
Thierry de Montbrial este directorul Institutului francez de
Relaţii Internaţionale; membru al Academiei Regale spaniole de
Ştiinţe Financiare şi Economice; preşedinte al Academiei
franceze de Ştiinţe Morale şi Politice şi membru al Comitetului
Director al Conferinţelor Bilderberg din anul 1976.

personalităţi influente în sistemul internaţional.
Concluzia la care a ajuns Thierry de Montbrial este că actuala
La actualul summit din Alpii austrieci au participat José Manuel
Durao Barroso, fostul preşedinte al Comisiei Europene, George
Osborne, care deţine portofoliul Finanţelor în Marea Britanie,
directori de la Google, Shell şi Deutsche Bank. Au luat, de
asemenea, parte magnaţi industriali, precum şi personalităţi
implicate în elaborarea opţiunilor strategice naţionale şi
internaţionale.
Aşadar, personalităţile care participă la acest al 63-lea summit
al Grupului Bilderberg sunt în măsură să ofere expertiza
necesară pentru căutarea şi găsirea unor soluţii aşteptate marilor
şi complicatelor probleme cu care se confruntă omenirea în
prezent.
O implicare vicleană în influenţarea opţiunilor politice şi
diplomatice ale lumii contemporane
Cel de-al 63-lea summit al Clubului Bilderberg are loc în
condiţiile în care tensiunile din estul continentului european, ca
urmare a crizei din Ucraina, se menţin chiar şi după încheierea
celui de-al doilea Acord de la Minsk. Criza din Ucraina a
generat puncte de vedere determinate de preocuparea
participanţilor de a căuta şi găsi o soluţie corespunzătoare
problemelor conflictuale existente. Opinia publică nu a avut

p. 192

„criză ucraineană s-a născut din greşelile Europei şi ambiţiile
Rusiei”. Uniunea Europeană „nu este un actor pe scena politică
internaţională”. Sancţiunile impuse Rusiei „o împing pe drumul
Orientului”, iar, dacă UE va adopta noi sancţiuni, „veţi vedea
cum ruşii vor adopta sancţiuni împotriva ţărilor occidentale”.
În cazul Rusiei, „marea strategie” nu constă într-o idee de
recucerire teritorială, de reconstituire a Imperiului, ci în
recâştigarea „unei anumite puteri, a unui rol clar cel puţin în
spaţiul continentului eurasiatic”, este vorba „despre câştigarea
unei influenţe în spaţiile unde, istoric, prezenţa rusă a fost
foarte importantă”. (Adevărul internaţional, 10 iunie 2015, p.
14)
Diplomaţia practicată de Bilderberg este ieşită din tiparele
clasice
Cel puţin două modalităţi întâlnim în practicarea diplomaţiei de
către personalităţile participante la reuniunile Clubului
Bilderberg.
Mai
întâi
este
vorba
despre:
a. transmiterea unor mesaje, în spiritul orientărilor Clubului, cu
prilejul deplasărilor în diferite ţări şi regiuni ale lumii;
b. exprimarea unor opinii privind „soluţii posibile” unor
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probleme cu care se confruntă omenirea care au făcut obiectul

Hassabis, vice-preşedintele Google-DeepMind
DeepMind au participat, de

dezbaterilor din cadrul Clubului.

asemenea, la conferinţa ce reunește
ște membrii marcanți ai elitelor
financiare, politice şi academice alee lumii.

Prin poziţiile importante ocupate în sistemul decizional sau în
viaţa academică ori în mediul de afaceri, personalităţile
respective, în cele mai multe cazuri, nefiind participanţi activi la

În cadrul conferinţei „All Things”” din 2013, Regina Dugan a
adus la cunoștința
ștința publicului că Gooogle lucra la un micro
micro-cip

adoptarea unor decizii politice, economice sau strategice, le pot
influenţa, deoarece se bucură de prestigiul pe care ll-au avut în

RFID încorporat într-o
o pilulă pe care utilizatorii ar putea să o
înghită zilnic pentru ca organismul lor să obţină „super-

calitate de şefi de stat, de prim-miniştri
miniştri sau reputaţi oameni de
afaceri.

puterea”
uterea” de identificare, pentru a folosi telefoanele, maşinile,
uşile şi alte aparate.

Diplomaţia practicată de Bilderbergi nu este – şi nici nu poate fi
– o diplomaţie clasică bilaterală sau multilaterală. Este o

„Această
Această pilulă posedă în interior un mic cip electronic cu
întrerupător”, a afirmat Dugan. „Ea este, de asemenea, dotată

diplomaţie „ieşită din tiparele clasice”;
”; o diplomaţie a
transmiterii unor convingeri cu privire la opţiunile cele mai

cu o baterie minusculă care, în momentul când eeste înghițită,
este activată de acizii care se află în stomac, care servesc drept

potrivite pentru soluţionarea unor probleme care preocupă
comunitatea naţională sau internaţională, într
într-o anumită

electrolit şi o fac să funcţioneze. Acest cip emite un semnal larg
ECG de 18 biţi în trupul dumneavoastră care devine astfel în

perioadă.

întregime un suport de identificare”. Dugan a semnalat că cipul
a fost deja aprobat de FDA (Food and Drug Administration) în

Diplomaţia practicată de Bilderbergi reprezintă o dovadă că

America.

liderii lumii
umii ştiu să valorifice cu inteligenţă expertiza pozitivă a
acelor personalităţi care au avut un cuvânt de spus în viaţa

În calitate de fostă directoare la DARPA, Dugan este percepută

politică, economică
internaţional.

ca o dirijoare malefică care împinge lumea către o societate a
supravegherii totale, de tip Big Brother. Ea răspândeşte

şi

strategică

la

nivel

naţional

şi

îngrijorarea printre cei care apără viaţa privată.
Sursa: Revista Lumea
„Poate cineva să-mi
mi explice de ce Google a plănuit angajarea

Bilderberg 11-14
14 iunie 2015 la TelfsBuchen, Austria

de conducători militari?”” se întreabă Adam Clark Estes de la
Wire, subliniind „legăturile
legăturile foarte strânse pe care Google le
întreţine cu conducătorii militari”.
DARPA a dezvoltat, de asemenea, cipuri cerebrale care pot fi

Fosta directoare de la DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency – agenție
ție a Departamentului
Apărării al Statelor Unite care are rolul de a dezvolta noi
tehnologii pentru forțele armate – n.r.), Regina Dugan, a
discutat despre inteligenţa artificială cu puterile mondiale
din umbră la ultima întânire a grupului Bilderberg.
n prezent, Regina Dugan este unul din directorii de la
Google. În cadrul fostelor sale atribuţii de la DARPA, ea a

Î

ajutat la dezvoltarea şi promovarea
ea unui cip RFID care poate
fi înghiţit. Însă, surse sigure au dezvăluit că ea participa, de
asemenea, la experimente care vizau controlul de la distanţă a
creierului uman.
„Inteligenţa artificială” a fost unul dintre subiectele fierbin
fierbinți
aflate pe agenda întâlnirii Bilderberg de anul acesta.
Preşedintele executiv al Google, Eric Schmidt şi Demis

p. 193

implantate la fiinţa umană pentru a suprima amintiri specifice,
anunţând astfel debutul unei „epoci de aur” în care conștiințele
con
vor putea fi manipulate pentru a funcţiona
uncţiona mai bine pentru cei
aflaţi la putere.
Elon Musk, preşedintele director general de la Tesla Motors, a
provocat confuzie când şi-aa exprimat teama asupra faptului că
cofondatorul Google, Larry Page, va fi responsabil de crearea
unei tehnologii care ar putea afecta umanitatea în întregime.
„Aceasta mă îngrijorează într-adevăr
adevăr mult
mult”, a spus Musk în
biografia sa publicată recent, remarcând că „„s-ar putea produce
ceva malefic printr-un accident”” prin intermediul motorului de
căutare Google, actualmente înn poziţie de cvasi-monopol.
cvasi
În mijlocul dezbaterilor mondialiste
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Pseudo-elita mondială s-aa reunit pentru a evalua paşii realizaţi

Reporter: Domnule

raportat la planul ei de „pace mondială” a Noii Ordini. Această
„pace mondială” fundamentează ideologia conform căreia

introducerea
ntroducerea acestei sărbători pe agenda
instituţiilor de învăţământ din România?

Virgiliu

Gheorghe,

cum

apreciaţi
activităţilor

creierul maselor trebuie să fie sub control pentru a ob
obține pacea.
Este vorba despre deschiderea unei noi ere, a ceea ce ss-ar fi

Dr. Virgiliu Gheorghe:: În primul rând, cred că ar trebui să

convenit că se va numi „neuro-politica”,
politica”, în care tehnicile
de mind control vor fi aplicate umanităţii. Aceasta va trebui să

ne punem problema scopului, a sensului sau a beneficiului
pe care îl va avea

se facă lăsând iluzia libertăţii, iluzia alegerii libere, dar cu
închiderea completă a oricărei sfere private.

pentru educaţia copiilo
copiilor
români, pentru societate
în
ansamblul
ei,
ei

Mondialiştii ne propun deci o „pace mondială” cu o electro
electro-

promovarea
manifestărilor Halloween.

encefalogramă plată pentru 99% din locuitorii planetei. Dacă

Aceasta pentru că pe
parcursul istoriei, orice

avem în vedere că armonia se obține,
ține, în realitate, fără un control
din afară, vom avea atunci o mică idee asupra inextricabilului

sărbătoare a jucat un
anumit rol în cultura, în

haos incontrolabil pe care acest plan l-ar
ar putea genera. Acest
plan va fi din fericire inaplicabil în multe domenii, fiinţa umană
nefiind un simplu
plu terminal sau server care poate fi controlat de

religia,

în

definirea

identităţii şi viaţa popoarelor.

la distanţă. Însă, nu a mai rămas decât puţin ca acest plan să fie
răspândit pe larg, fiind urgentă gândirea unei alternative
mondialiste, demne şi umane.

De pildă, sărbătorile creştine
ştine contribuie la întărirea, la
consolidarea relaţiei omului cu Dumnezeu, cu sfinţii şi evident
cu întreaga învăţătură a Bisericii Creştine care are ca centru
iubirea aproapelui, milostenia, fapta cea bună în general. Deci

Interviu dr. Virgiliu Gheorghe: Halloween
promovează un comportament violent,
specific vrăjitoarelor și monștrilor pe care
îi invocă
Efectele asupra copiilor se vor vedea în timp

sărbătorile creştine trimit la modelul Dumnezeului - Om Hristos
şi a tuturor care i-au
au urmat modelul de dragoste şi jertfă pentru
ceilalţi.
Mai existau sărbătorile legate de ciclul natural al anotimpurilor
agricole sau pastorale care erau oarecum neutre din punct de
vedere moral, deşi imprimate de tot felul de superstiţii şi

Jurnalist Mihai ȘOMĂNESCU – București

concepţii magice; avem, desigur, şi sărbătorile care celebrau
evenimente istorice importante ale poporului respectiv care

Luna trecută, un grup de 28 ONG-uri
uri reunite sub
titulatura de Coaliția
ția pentru Familie și Constituție au

consolidau relaţia omului cu trecutul poporului său şi, nu în
ultimul rând, sărbătorile păgânee dedicate la tot felul de zei.

acuzat Ministerul Educației
ției Naționale de nerespectarea

Acestea din urmă, având ca scop atragerea simpatiei și a
ajutorului zeului respectiv, erau marcate de tot felul de ritualuri

Legii Educației
ției Naționale, pentru că permite și promovează
sărbătorirea Haloween-ului în școlile românești.
jurnalistul Mihai Șomănescu, de
contactat pe Virgiliu Gheorghe,

mod exemplar. Deci ca şi în creştinism, sărbătoarea închinării la
aceşti zei readucea în conştiinţa oamenilor poruncile zeului

cunoscut biofizician și specialist în cercetări psihosociale și
comunicare, pentru a explica însemnătatea și simbolistica

respectiv, care uneori nu erau deloc morale şi inofensive. De
pildă, la sărbătorirea lui Dionisos se îmbătau
îm
şi se dedau

Halloween-ului.

orgiilor. Iar la alţi zei cum ar fi Baal,, se aduceau jertfe copii cât
mai mici, prunci.

Î

n acest context,
la activenews.ro l-a

prin care erau evocate actele fundamentale ale zeului, ca şi
comportamentul moral sau social pe car
care acesta îl reprezenta în
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Deci mie mi se pare că atunci când se introduce sau se

R.: Dar Halloween-ul a fost introdus ca sărbătoare chiar în

promovează o sărbătoare – eveniment central în viaţa unui
popor – este esenţial de investigat care este schimbarea pe care

Biserica Catolică, pentru a alunga spiritele rele, şi lucrul
acesta îl cred foarte mulţi din cei care acceptă această

aceasta o va aduce în mentalităţi, în raporturile sociale şi chiar
înWeltanschauung-ul [concepția despre lume, n.n.] acelui

sărbătoare. Cum vă
explicaţi acest lucru?

popor.
R.: Dar Halloween-ul este perceput ca un prilej de relaxare, de

Dr. V. G.: În primul
rând, este vorba de o

distracţie. Copiii
bombonele…

sărbătoare
închinată

se

deghizează,

se

vizitează,

primesc

Dr. V. G.: Aşa este promovat mediatic, dar cea mai mare parte
a mass-media, s-a demonstrat din păcate în ultimii ani, nu are
criterii etice, ci doar mercantile. Câştigul dictează morala. Iar
Halloween-ul este un eveniment care anual creşte audienţa, deci
câştigurile. Waldemar Sezer, profesor de informatică la
Universitatea Sao Paulo din Brazilia, observa că legile acestui
mediu conduc la paradoxul că evenimentele cele mai grozave,
moartea cea mai tragică sunt cele care cresc cel mai mult
audienţa. Deci dacă media se întreţine prin horror şi
divertisment, este de înţeles în această logică de ce promovează
Halloween-ul în măsura în care o fac. Problema cea mai mare
este aceea că instituţiile educaţionale nu înţeleg faptul că oricare
sărbătoare vine cu o panoplie de elemente simbolice care
generează anumite comportamente şi mentalităţi.
Deși pare o joacă, ca orice manifestare rituală, mimesisul are
ca efect actualizarea și consolidarea unei relații psihologice
între individ și realitatea mitologizată. Cercetările din
domeniul fenomenologiei religiilor au demonstrat că pe
parcursul participării, implicării în scenariul mitului respectiv,
individului chiar i se imprimă acele stării mentale sau sufletești
care caracterizează persoanele mitologizate. E ca și cum s-ar
produce un transfer de energie psihomentală între personajul

celtică
prinţului

morţii şi prietenilor
lui, deci avem de-a
face cu o sărbătoare
păgână pe care probabil la un anumit moment Biserica Catolică
a încercat să o îmblânzească suprapunând-o cu Sărbătoarea
Tuturor Sfinţilor. Ea oricum nu avea valenţele de astăzi în
trecut, şi chiar dacă în Biserica Catolică ea ar fi fost dezvoltată
într-un sens compatibil cu cel din zilele noastre, acesta nu este
un argument. Când, adeseori, în mass-media se critică Biserica,
se aduc în discuţie inchiziţia şi cruciadele sângeroase din unele
locuri din lume, uitându-se că acest lucru a avut loc numai în
catolicism, nu şi în Ortodoxie, şi numai într-o anumită perioadă
de timp. Însă, paradoxal, când se doreşte promovarea unei
sărbători cu evident caracter păgân ni se impune ca
argument principal că este creştină, deci bună pentru că a
fost recunoscută la un moment dat şi în Biserica Catolică.
Dacă Halloween-ul a fost în trecut ceea ce este astăzi nu ştim,
însă oricum discuţia este lipsită de sens atâta timp cât Biserica
Catolică, de ani de zile ca şi anul acesta se delimitează de
manifestările acestei sărbători, atenţionând asupra caracterului
magic şi malefic în ultimă instanţă al acestora. La fel a făcut în
ultima vreme și Biserica Ortodoxă.

mitologizat și subiect. Aceasta explică faptul că participarea la
sărbătoarea Halloween induce o stare psihologică în care

R.: Şi privind alungarea spiritelor rele?

excitația și fascinația sunt asociate cu un sentiment de spaimă
mai mult sau mai puțin intens în funcție de gradul implicării. În

Dr. V. G.: Este de bun simţ faptul că duhurile rele nu pot fi

acest context, individul în mod firesc urmează actele proprii
personajelor în pielea cărora a intrat.
Așadar, dincolo de bombonele, este evident pentru oricine că
imageria răului pe care o promovează Halloween-ul nu poate

izgonite de alte duhuri rele sau de oameni care îndeosebi le
invocă. Vrăjitorii nu se închină lui Dumnezeu, iar duhurile
morţilor, ce pot face ele împotriva demonilor? Lumea lui
Halloween este mai curând o lume infernală, deci prietenoasă
duhurilor rele, locul în care acestea petrec şi se odihnesc.

conduce decât la sporirea comportamentului violent, a
infracţionalităţii şi a criminalităţii, adică faptele proprii
duhurilor necurate pe care Halloween-ul le invocă.

p. 195

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Dezbateri
Este vorba de o confuzie totală de ordin axiologic care ţine mai

nevoie tot mai mult, ci un spirit malefic al lucrării răului dus

curând de ideologia relativizării adevărului. Ceea ce insinuează
sărbătoarea în chip simbolic este faptul că duhurile rele ar putea

până la uciderea aproapelui.

conferi o putere asupra vieţii şi morţii, puterea de a stăpâni, de a
produce durere altora, în mod evident o imagerie luciferică în
care Lucifer este celebrat în mod disimulat. Faptul că
Halloween constituie una dintre cele trei sărbători ale
„Bisericii” lui Satan, spune totul. Mie mi se pare că avem de-a
face cu o gravă problemă etică atunci când impunem în
mentalul colectiv o sărbătoare, aceeaşi sărbătoare în care
sataniştii aduc o
închinare specială
lui Satan, tocmai
pentru că ei o
recunosc ca fiind
propria
sărbătoare.

lor

R.: Unele costume
sunt
cu
totul
nevinovate, iar copiii nu ştiu nimic de coincidenţa despre care
vorbiţi. În aceste condiții, cum i-ar putea vătăma sărbătoarea?
Dr. V. G.: Coincidenţă ar fi în cazul în care costumele ar
reprezenta pe îngeri şi pe sfinţi, iar sataniştii şi-ar asuma această
sărbătoare, însă în momentul în care acestea închipuie pe
vrăjitori şi demoni, duhurile fantomatice ale morţilor sau cine
ştie ce monstru, nu mai poate fi vorba de coincidenţă. Acest
repertoriu vestimentar sau fantasmatic ţine evident de lumea lui

Toate aceste fapte cred că ar fi de ajuns ca să ne punem
problema în ce măsură societatea românească, şcoala
românească care se confruntă tot mai mult cu problema
violenţei are nevoie de introducerea sărbătorii şi manifestărilor
de Halloween.
R.: Care apreciaţi că va fi viitorul „sărbătorii” Halloween în
societatea românească?
Dr. V. G.: Depinde foarte mult de noi, de fiecare dintre noi, pe
fondul uriaşei confuzii axiologice în care s-a ajuns. Mai cu
seamă părinţii care sunt interesaţi de educaţia şi viitorul copiilor
lor ar trebui să conştientizeze şi să reacţioneze. Mijloacele
mediatice nu ştiu în ce măsură vor ajuta la stoparea
fenomenului, pentru că divertismentul şi violenţa aduc bani şi,
de asemenea, sărbătoarea aceasta procură câştiguri imense
industriei de consum care este interesată direct să o promoveze.

Satan. Vătămarea poate că nu este evidentă la vârstele în
care totul nu este decât, să spunem, o nevinovată joacă, dar

Şcoala românească însă nu ştiu ce alegere va face. Ori va opta

perspectivele incubării acestei imagerii pe care copilul şi-o
asumă nu sunt deloc inofensive.

pentru o măsură raţională care ia în considerare argumentele şi
cercetările pe care le-am citat anterior, refuzând să se mai
implice în organizarea manifestărilor Halloween, ori va înclina

Există o mulţime de studii desfăşurate în Statele Unite în care se
arată că de Halloween cresc spargerile cu minim 25%, sporesc

să-și asume acest fenomen din ignoranţă sau sub presiunile

consumul de alcool şi droguri şi crește rata criminalităţii. Întrun studiu realizat în Boston s-a constatat că, pe parcursul a patru

seculare. În cel de-al doilea caz, nu ştiu cum va putea rezista în
faţa opoziţiei a tot mai mulţi părinţi, a legii fundamentale a ţării

ani, în noaptea de Halloween criminalitatea este mai mare cu
50% decât în toate celelalte momente ale anului. De asemenea,

şi a legislaţiei proprii Ministerului Educaţiei, care nu permit o
educaţie contrară principiilor etice. Vreau să cred însă că va

privind perspectiva inofensivă pe care o au tinerii, relevant este
studiul în care se arată că la întrebarea ce aţi vrea să faceţi în

birui raţiunea.

noaptea de Halloween, cei intervievați au ales, într-un procent
de 80%, răspunsul „să omor un om”. Spiritul acestei sărbători

Dr. Virgiliu Gheorghe este bioetician, secretar ştiinţific al
Institutului pentru Cercetări Psihosociale şi Bioetică.

este într-adevăr viu şi dictează nu înmulţirea binelui, a păcii şi a
dragostei între oameni, de care lumea de astăzi se pare că are
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De ce trebuie interzis
zis halloween
halloween-ul?
Invocarea forțelor malefic, cauza morții
tinerilor din clubul “Colectiv”
Ionuț ȚENE
Știu că mulți români vor spune că vinovați de tragedia
de la clubul Colectiv din București
ști sunt patronul, care nu a
asigurat ieșirile
șirile de urgență din local ce erau închise cu
lanțuri
țuri și focurile de artificii efectuate fără autorizație.
e asemenea, clubul Colectiv nu avea contract cu
pompierii de la ISU pentru verificare și control în caz
de urgență.
ță. Asta la prima vedere, în realitate drama de
la club Colectiv este metafizică,
ă, expresia asumării în țara
noastră a unei sărbători satanice Halloween
Halloween-ul. Această
sărbătoare care a intrat treptat în România după revolu
revoluție invocă
spiritele malefice, dracii și infernul, fiind o copie fidelă a unei
orgii satanice celtice de invocare a morților
ților care s-a
s impus în
SUA odată cu imigranții
ții irlandezi și scoțieni. În ultimii ani în
școli a început o nebunie generală, în frunte cu profesorii și
părinții
ții care își îmbracă copii în draci, vrăjitoare sau vampiri și
invocă moartea și glorifică cimitirele.
irele. Am avut surpriza ca feti
fetița
mea din clasa pregătitoare să vină de la școală cu un desen cu
un cimitir, cu vampiri, cruci întoarse și lozinca ”Odihnească-se
”Odihnească
în pace!”Aceste fenomene drăcești
ști se întâmplă în toate școliile
românești ca să fim trendy după ateii și sataniștii din SUA. De
ani de zile fac părinții
ții memorii la inspectoratele școlare
generale, să fie interzise petrecerile de Halloween în școli și
degeaba, directorii, profesorii și o parte din părinți parcă
înnebunesc în preajma zilei de 31 octombrie.
mbrie. Elevii merg la
școală cu pălării de vrăjitoare, cu schelete imprimate pe haine,
cu ochii și fețele vopsite, ca niște draci. E un cult moder
modern al
invocării morții și a lui Satana. Ca și popor creștin ar trebui să
interzicem Halloween-ul în școli. BOR a cerut anul trecut acest
lucru, dar degeaba, ministrul educației
ției și șefii de inspectorate,
parcă îi inspiră satanael și continuă să aprobe orgia morții în
școli. În ziua de 31 octombrie în școliile din România nu se mai
fac ore, toată lumea e preocupată săă fie vampiri sau Dracula de
Halloween, perturbând programa școlară. În Rusia ministerul
învățământului a interzis Halloween-ul în școli, considerându
considerându-se
o sărbătoare satanică, care perturbă tradiția
ția ortodoxă, iar
cercetătorii ruși au realizat că după Halloween,
oween, copiii devin
depresivi și violenți.

D

Așa
șa că tragedia de la Clubul Colectiv, care a fost organizată în
ajun de Halloween, cu scandări de Crăciun pe dos: ”Halloween
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fericit!”, prin invocarea forțelor
țelor malefice, a dus la tragedia în
care au murit 62 de tineri nevinovați,
ți, alții câțiva sunt intubați pe
moarte și peste o sută arși grav prin spitale. E o dramă
metafizică. Cineva dintre supraviețuitori
țuitori spunea că în mijlocul
incendiului avea sentimentul că așa
șa e infernul, cu oameni arși
de vii, invocând spiritual
ritual Halloween-ul.
Halloween
În seara tragediei la
clubul Colectiv se lansa albumul rock al formației
forma
Goodby to
Gravity, intitulat sugestiv: ”Mantras of War”, iar melodia
vedetă, care se interpreta când a pornit incendiul, se numea
satanic: ”The Day We Die”. Și moartea
artea invocată de Halloween
a venit, îngrozitoare cu foc, fum și pucioasă, ca în Sodoma și
Gomora, peste bieții
ții tineri bucureșteni arși de vii, veniți să se
distreaze la o sărbătoare ce-ll invocă pe Satan,
S
pe care statul
român nu o interzice, ci o tolerează și promovează doar pentru
că vine de la americani. Tragedia ar trebui să dea de gândit
autorităților și să interzică Halloween--ul măcar în școli, dacă nu
definitiv pe teritoriul României, ca o sărbătoare care invocă
moartea nu viața, pe Satana,
atana, nu pe Iisus.
Iisu

SATANISMUL MUZICII ROCK
Florin STUPARU
Satanismul mărturisit astăzi în felurite chipuri nu
este ceva nou, ci un urmaş tîrziu al vechilor credinţe păgîne
despre care citim în Vechiul Testament.
eci ce este, pe scurt, satanismul „modern”? O religie
care se mărturiseşte atee, dar luptă împotriva
Dumnezeului Creştinilor, cinstindu-l
cinstindu pe Satan ca idol al
libertăţii.

D

Satanismul „modern” este noul nihilism, care propovăduieşte
libertatea desăvîrşită
tă a omului, libertate al cărei simbol este
Satan, fireşte. Întemeietorul acestei drăcării este socotit Anton
Şandor Le Vey, fost dresor de circ, autorul Bibliei satanice (în
1969). În 1996, a întemeiat „Biserica lui Satana”, la Los
Angeles. Se mărturiseştee singurul urmaş al lui Belzebut pe
pămînt. Din această Biserică făcea parte şi Charles Manson –
cumplitul ucigaş al Sharonei Tate, soţia regizorului Roman
Polanski. Unul dintre cele mai cunoscute fragmente ale Bibliei
Satanice este rugăciunea care zice aşa:
a: „Tatăl nostru care eşti în
iad, mărească-se
se numele tău! Precum în iad, aşa şi pe pămînt!
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Păcatul cel de toate zilele dă-ni-l nouă azi, şi du-ne pe noi în
ispită şi învaţă-ne de rău! Ave Satan!” Poruncile Bibliei
Satanice sunt cam acestea: „Nu ai voie să crezi în Dumnezeu,
pentru că lumea este a mea şi voi socoti credinţa ta ca un păcat.”
Sau: „Fă-ţi un idol şi închină-te lui în fiecare duminică!”
Precum se vede, satanismul „modern” este un nihilism simplu,
care tălmăceşte pe dos Biblia, a face lucrurile pe dos fiind chiar
felul de a fi al Satanei şi al diavolilor lui. Iar mijlocul cel mai la
îndemână pentru a propovădui acest satanism simplificat, calea
cea mai uşoară de a intra în legătură cu duhurile cele rele, este
acela al muzicii, şi anume al aşa-numitei muzici „rock”, pe care
tinerii o ascultă câteva ore pe zi, căci rock-ul este pentru ei o
filosofie de viaţă, o RELIGIE. Această cale nu este numai la
îndemâna fiecăruia, dar e şi îngăduită, pentru că se ascunde sub
înfăţişarea „artei”, iar de „artă” nimeni nu îndrăzneşte să se
atingă, fiind un idol cinstit de toată lumea. Astfel încât aceşti
preoţi ai celui rău numiţi „rock-staruri” nu numai că nu se
ascund, ci săvârşesc la vedere slujbe închinate stăpînului lor, la
care adună deodată chiar şi un milion de „credincioşi”. Căci asta
sunt concertele rock, adunări satanice în care tinerii se îndrăcesc
prin sunete, prin texte şi prin mişcare. Fără să intru în multe
amănunte, voi zice că gălăgia tobelor şi a altor instrumente
ritmice duce la pierderea minţilor. La aceasta se adaugă acele
mişcări nebuneşti, care duc la pierderea stăpânirii asupra
trupului, acesta ajungînd să se mişte aşa-zicând de la sine. În
sfârşit, vorbele rostite nu sunt altceva decât rugăciuni către
duhurile căzute şi către înainte-stătătorul lor, diavolul cel mare.
Astfel, rocker-ii nu fac nimic altceva decât să aducă pe
stadioane şi în săli de concert vechea vrăjitorie (a tuturor
vrăjitorilor), care izbesc în tobe, se învîrt până ameţesc şi
cheamă demonii pentru a intra în legătură nemijlocită cu ei
(ceea ce se şi întîmplă, întotdeauna). (…)
Lăsând la o parte muzica propriu-zisă (de care s-a ocupat
părintele Dan Bădulescu în scrierile sale), vreau să aduc aici
câteva din textele şi din spusele celor mai cunoscuţi „hardrocke-eri” de azi, pentru a ne lămuri oarecum că nu avem a face
cu glume şi copilării, ci cu lucruri cât se poate de adevărate şi
înfricoşătoare. Iar mai înfricoşător decît toate e că ţara noastră
ortodoxă este unul din locurile cele mai căutate de cei mai
aprigi rock-eri. Să răsfoim de pildă presa de acum doi ani:
„Marilyn Manson, Reamonn, Alice Cooper, Faithless [Fără
credinţă], Wu-Tang Clan, Kasabian, Pink, Hooverphonic şi
Morcheeba concertează în România, în cadrul B-ESTIVAL. În
zilele de 29, 30 iunie şi 1 iulie va avea loc în România primul
festival după exigenţe internaţionale: pe parcursul a trei zile, nu
mai puţin de 20 de nume, artişti de renume mondial alături de
trupe autohtone, vor zgudui scena de la «B-ESTIVAL», un
eveniment organizat de Emagic Entertainment cu sprijinul
Romexpo! […] Unul dintre headlinerii B’ESTIVAL-ului va fi
nimeni altul decît Marilyn Manson, vedeta rock autoproclamată
«Anticrist-ul Superstar»! Indiscutabil, una dintre cele mai
celebre şi mai controversate apariţii din lumea showbiz-ului,
Marilyn Manson a reuşit să-şi atragă milioane de fani din rândul
publicului tînăr. […] Pe numele lui adevărat Brian Hugh
Warner, Marilyn Manson a avut drept surse de inspiraţie pentru
alegerea pseudonimului pe actriţa Marilyn Monroe şi pe
criminalul în serie Charles Manson, consideraţi în America
drept cea mai iubită şi, respectiv, cea mai detestată persoană.”
În interviuri, Marilyn Manson mărturiseşte cu mîndrie (după
cum citim pe NET): „Din fericire, lumea îşi va aminti de mine
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ca de acela care a pus sfârşit creştinismului.” Manson este
„reverend” al Bisericii Satanice. El se mutilează pe scenă, rupe
Biblia şi scuipă hule împotriva Domnului Hristos. Pe tricourile
lui scrie: „Ucideţi-vă părinţii!” Manson zice că discul său
„Antichrist Superstar” („Antihrist super-vedetă”) i-a fost
insuflat de o putere suprafirească, ceea ce e cât se poate de
adevărat. Manson nădăjduieşte aceasta: „Cred că de câte ori
oamenii ascultă acest album («Antichrist Superstar») poate că
Dumnezeu va fi nimicit în minţile lor.” „Când eram copil – îşi
aminteşte Manson – mama îmi spunea: Dacă blestemi la vremea
nopţii, diavolul va veni la tine în somn. Şi eu mă emoţionam,
căci chiar voiam ca aceasta să se întâmple… O voiam. Voiam
aceasta mai mult decît orice.” Manson zice: „Nu ştiu dacă
cineva a înţeles cu adevărat ce încercăm noi să facem… Odată
ce i-am prins pe oameni, putem să le dăm MESAJUL nostru.”
Iar următorii lui din România mărturisesc aşa:
…prefer melodiile cu subiect legat de religie, mai exact anti…
Idolu’ meu e Marilyn Manson… Sunt genul care crede doar ce
vede. Astfel, refuz existenţa lui Dumnezeu şi sunt împotriva
lui.”
Nici nu mai are rost să citim ce zice Marilyn Manson în
cântecele sale, aşa că o să trecem la Alice Cooper. „Alice
Cooper (născut Vincent Damon Furnier, la 4 februarie 1948),
este un cîntăreţ de muzică rock, compozitor, textier şi muzician
a cărui carieră muzicală se întinde pe o durată de patru decenii.
Prezentînd spectacole de scenă complexe, în care ghilotinele,
scaunele electrice, sângele simulat şi şerpii boa constrictori sunt
elemente frecvente, Cooper a împrumutat numeroase elemente
de heavy metal, garage rock, horror movies şi vodevil pentru a
crea o variantă teatrală a muzicii hardrock care a devenit
cunoscută sub numele de shock rock… Cariera de cântăreţ solo
a lui Alice Cooper a început în 1976 cu albumul conceptual
«Welcome to My Nightmare» («Bine aţi venit în coşmarul
meu»)” (articol de enciclopedie). Alice Cooper a mărturisit:
„Cu ani în urmă m-am dus la o şedinţă de spiritism, unde
Norman Backley a rugat spiritul să vorbească. Acesta mi-a
vorbit. Mi-a promis mie şi formaţiei mele glorie, stăpînire
universală în muzica rock şi bogăţie. Singurul lucru pe care mi
l-a cerut era să-l las să-mi stăpînească trupul.” Şi l-a lăsat, fiind
cu desăvîrşire dăruit lui Satan, căruia i-a dedicat albumul
„House of Fire” („Casa focului”). Credinţa în sine însuşi a
trecut în cântecele sale. În „Vreau doar să fiu Dumnezeu”, el
zice aşa: „Eu stăpînesc, am un suflet impermeabil la gloanţe şi
sunt plin de mândrie. Eu m-am născocit pe mine fără ajutorul
nimănui. Sunt prototipul suprem. Stau pe propriul meu tron. Eu
şi cu mine suntem de acord că nu avem nevoie de nimeni. Nu
am învăţat niciodată să mă plec nici unei stăpîniri cunoscute.
Chiar vreau să-mi ridic o statuie înaltă, asta e tot. Încerc doar să
fiu Dumnezeu, doar să fiu Dumnezeu… M-am născut pentru
rock şi m-am născut să stăpânesc.”
Tot acum doi ani a venit la noi şi Robert Plant de la Led
Zeppelin. Formaţia aceasta a adus în piesele muzicale versuri
satanice inserate subliminal, nescrise pe coperta discului – o
cale ascunsă de a vârî în conştiinţa ascultătorului anumite
mesaje fără ca el să-şi poată da seama, care îl pot face mai tîrziu
să treacă şi la fapte. Cîntecul „Stairway to Heaven” („Scară la
cer”) al grupului „Led Zeppelin” („Zeppelinul de plumb”) este
cel mai cunoscut cântec din istoria rock-ului. Unul dintre stihuri
zice aşa: „Ştiţi că uneori cuvintele au două înţelesuri.” Trebuie
să se ştie că acest cîntec este îmbibat în amăgire satanică! Când
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e rulat înainte, zice: „Da, sunt două căi pe care poţi merge, dar
pe calea cea lungă este vreme să schimbi drumul.” Atunci cînd
e ascultat pe dos, se aude limpede: „Este dulcele meu Satan…
O, voi cînta pentru că trăiesc cu Satan.” Cîntecul lui „Zeppelin”,
„Houses of the Holy” („Casele sfîntului”) zice: „Lasă muzica să
fie stăpânul tău! Ia seama la chemarea stăpânului! O Satan!”
Ceea ce se ştie mai puţin e că formaţia „Led Zeppelin” este
următoare lui Aliester Crowley, un vestit ocultist şi satanist
mărturisit. Aleister Crowley a fost întemeietorul revistei
„Lucifer”. În templul lui satanic din Londra se cîntă „Imnul
către Pan”, se rostesc rugăciunile pentru liturghia compusă de
el, pe mormîntul său discipolii rostesc formule sataniste şi cîntă
„Imnul către Satana” al lui Carducci, iar formaţii celebre de
muzică rock l-au avut idol pe Carducci. Membrii formaţiei „Led
Zeppelin” au cumpărat vila din Londra a lui Crowley, unde au
locuit o vreme.
Să zicem câteva cuvinte şi despre formaţia „The Rolling
Stones” care, tot aşa, a cântat în România în 2007, spre fericirea
bătrânilor „tineri” care au aşteptat-o vreo treizeci de ani.
Cântecul „Sympathy for the Devil” („Simpatie pentru diavol”)
al celor de la „The Rolling Stones” este imnul oficial al
Bisericii lui Satan. În el, Lucifer cere dragostea celor care îl
întâlnesc. Şeful grupului, Mick Jagger, zice că Anton Lavey,
întemeietorul Bisericii lui Satan şi autorul Bibliei satanice, i-a
ajutat inspirîndu-le muzica! Albumul numit „Their Satanic
Majesties Request” (Majestăţile lor satanice cer”) spune tot!
Alte formaţii cunoscute şi muzica lor:
Cei mai mulţi nu ştiu că unul dintre cele mai cunoscute cîntece
ale anilor 70’, „Hotel California”, al trupei „Eagles”
(„Vulturii”), trimite la Biserica Satanică, ce se află într-un fost
hotel din strada California! În interiorul coperţii albumului este
poza lui Anton Lavey. Că „The Eagles” sunt legaţi de Biserica
Satanică o arată şi cîntecul lor „Have A Good Day in Hell!”
(„Să aveţi o zi bună în iad!”).
Membrii grupului „Kiss” („Sărut”) se arată pe scenă în chip de
demoni, cu sânge curgînd, scuipînd foc şi răcnind. În cîntecul
lor „The God of Thunder” („Dumnezeul trăsnetului”), cei de la
„Kiss” le poruncesc tinerilor să îngenuncheze înaintea lui Satan:
„Am fost crescut de către un demon, pregătit să stăpînesc
lumea. Sunt domnul tărîmurilor pustii, omul modern făcut din
oţel. Adun întunericul pentru plăcerea mea. Vă poruncesc să
îngenuncheaţi înaintea dumnezeului trăsnetului, dumnezeul
rock’n roll-ului! Îţi voi fura sufletul tău cel feciorelnic.” Ca un
ecou, să citim ce zice o tânără de la noi:
„…obsedată, când văd sînge, să mă spăl cu el. Şi recunosc: am
făcut asta o dată; şi, la fel ca ea [?], am considerat că arăt mai
bine…”
Să mai dăm câteva pilde, fără o rânduială anume:
Rock-starul homosexual David Bowie a spus de mult: „Rock-ul
este dintotdeauna muzica diavolului… Cred că rock and roll-ul
este primejdios… Simt că vestim ceva încă mai întunecat decît
noi înşine.”
În cântecul „The Conjuring” („Chemarea”), de Megadeth, se
arată adevăratul scop al rock-ului: „Eu sînt avocatul diavolului,
un comis voiajor dacă vreţi…Veniţi cu mine în adâncurile mele
infernale… Ţi-am luat sufletul!” Iar la sfârşit se zice:
„Supuneţi-vă!”
Rocker-ul Frank Zappa afirma: „Eu sunt avocatul diavolului!
Avem proprii noştri închinători. Fetele îşi vor da trupurile
muzicienilor aşa cum voi aţi da o jertfă lui Dumnezeu.”
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Super-grupul „Metallica” zice, în cântecul „Sări în foc!”:
„Urmează-mă acum, copilul meu… Fă întocmai ce-ţi spun…
Sări de voia ta, ori vei fi luat cu sila… Oricum te iau… Aşa că
apleacă-te şi apucă-mă de mînă… Vino acasă, acolo de unde
eşti, vino şi sări în foc!” Tot „Metallica”, în „Prinţul”: „Înger de
dedesubt, vreau să-mi vând sufletul… Diavole, ia-mi sufletul!
Nu-mi pasă de rai, aşa că nu te aştepta să plîng. Şi voi arde în
iad din ziua în care voi muri.”
Bon Jovi cântă, în „Homebound Train” („Trenul spre casă”):
„Cînd eram doar un băiat, diavolul m-a luat de mână, m-a luat
de acasă şi m-a făcut bărbat. Mă duc în jos, în jos, în jos, în jos,
în trenul spre casă.” Tot el mărturiseşte:„Aş omorî-o pe mama
pentru rock and roll. Mi-aş vinde sufletul.” Aşa a făcut Tommy
Sullivan, din New Jersey! Într-o noapte de sîmbătă, Tommy (14
ani), i-a tăiat gâtul mamei sale şi i-a scos ochii. Apoi, Tommy
şi-a crestat încheieturile de la mâini şi şi-a tăiat gâtul de la o
ureche la alta, încât aproape şi-a retezat capul. Tatăl lui Tommy
a spus după aceea că fiul său cîntase vreme de o săptămînă un
cântec rock despre sînge şi uciderea mamei.
Unul dintre cele mai iubite grupuri rock este „Slayer”
(„Ucigaşul”). „Slayer” cântă aşa: „Războinici ai porţilor
iadului…, noi credem în domnul Satan.” Despre asta e vorba în
toate cîntecele lor. În „Iadul aşteaptă”, ei zic: „Iisus ştie că
sufletul vostru nu poate fi mântuit. Răstigniţi-L pe aşa-zisul
vostru Domn! Sufletele voastre sunt blestemate, Dumnezeul
vostru a căzut în robia mea pentru veşnicie! Iadul aşteaptă!”
Începutul cîntecului „Iadul aşteaptă” nu este decît o gălăgie;
când e ascultat de-andărăt, se aude adevăratul mesaj: „Alăturăte nouă, alătură-te nouă, alătură-te nouă!” Un „fan” („fanatic”)
al trupei „Slayer” zicea: „Îl urăsc pe Dumnezeul vostru, Iisus
Hristos. Satan este stăpînul meu. Am jertfit animale pentru el.
Dumnezeul meu este «Slayer». În cuvintele muzicii lor cred!”
Grupul „Acheron” (Râul morţilor, în mitologia păgînilor Elini)
are un album numit „Ritualurile Messei Negre”. Pe disc, Peter
Gilmore, din Biserica Satanică, chiar citeşte rugăciunile
„messei” negre, în vreme ce membrii grupului, mîrîind drăceşte,
cântau: „Slavă prea-puternicului Satan! Ne rugăm la tine, te
binecuvîntăm, te slăvim! Tu eşti stăpînul, tu singur, o preaputernice Satan!”
Grupul „Manowar” cântă, în „Podul spre moarte”: „Întunecatule
stăpân, te chem cerând dreptul sacru de a arde în iad… Ia-mi
sufletul meu cel desfrânat! Bea-mi sîngele aşa cum şi eu îl beau
pe al tău! Lucifer este regele, rugaţi-vă lui Satan!”
Grupul „Morbid Angel” („Îngerul bolnăvicios”) zice aşa, în
„Răzbunarea din mine”: „…sabia lui Satan, care sunt eu… Ard
de ură să curăţ lumea Nazarineanului.” Şi, ca să ajungă la capăt,
cântă „Blasphemy” („Hula”): „Cântaţi hula, batjocura lui
Mesia! Îl blestemăm pe Sfîntul Duh… Huliţi-L pe Sfîntul Duh!
Hulă asupra Sfîntului Duh!” Trey Azagthoh de la „Morbid
Angel” zice că este un adevărat vampir şi pe scenă chiar se
muşcă pe sine însuşi şi îşi bea sîngele.
Rocker-iţa Kat (Pisica) zice, în parodia „Satan Says” („Satan
spune”): „Hei, fete şi băieţi! Veţi face tot ce spune Satan, da?
Satan spune: Urmaţi-mă! Satan spune: Mergeţi în iad!”
Grupul „Bow Wow Wow”, în cîntecul lor „Prince of Darkness”
(„Prinţul întunericului”), îndeamnă: „Deschideţi uşa şi lăsaţi-l
pe Satan să intre, Prinţul întunericului!”
Grupul „Sad Iron”(„Fier trist”) îşi cîntă rugăciunea către diavol:
„Noi toţi ne rugăm diavolului, el e atît de frumos. Noi toţi ne
rugăm diavolului pînă în ziua cînd vom muri!”
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Grupul „W.A.S.P.” („We Are Sex Perverts”, „Noi sîntem
perverşi sexual”) cântă,
ntă, în „Sleeping in the Fire” („Dormind în
foc”): „Gustaţi
ţi dragostea, magia lui Lucifer…” În timpul
spectacolelor lor, membrii trupei beau sânge
nge dintr-un
dintr
craniu,
taie carne crudă cu toporul şi aruncă bucăţile fanilor îndrăciţi,
care le devorează. O revistă americană
mericană scria: „Ascultînd
cântecul «I wanna be somebody»,
dy», îţi umpli trupul de draci şi te
simţi predispus la sinucidere…”
În timpul concertelor, grupului „Black Sabbath” („Sabatul
negru”) i se cerea de către tineri să-ll întîlnească pe Satan. Unul
dintre albumele lor este intitulat „Ne vindem sufletul pentru
Rock’n Roll!” Cîntecul „N.I.B.” („Nativity In Black”, „Naştere
în negru”) este un cîntec de dragoste din partea lui Lucifer, în
care acesta zice aşa: „Unii spun că dragostea mea nu e
adevărată. Te rog crede-mă,
mă, dragostea mea, şi îţi voi da acele
lucruri despre care crezi că nu pot fi… Uită-te
te în ochii mei, vei
vedea cine sînt, numele meu este Lucifer, te rog ia
ia-mă de
mînă.”
Unul dintre cele mai cunoscute grupuri rock este „AC/DC”
(„Anti-Christ,
Christ, Death to Christ”=„Antihrist, moarte lui Hristos”).
În cîntecul „Hells Bells” („Clopotele iadului”), ei cîntă: „Te voi
lua în iad, te voi lua, Satan te va lua.” Cîntecul lor „Highway to
Hell” („Autostrada iadului”) zice aşa: „Hei, Satan, mi-am
mi
plătit
vama, sînt în drum spre ţara promisă, sînt pe autostrada
iadului.” Satanistul
atanistul Richard Ramirez, cunoscut drept „Night
Stalker” („Călăuza nopţii”), care a îngrozit California,
mărturisea că piesa „Night Prowler” („Tâlharul
lharul nopţii”) a
grupului „AC/DC’s” l-aa făcut să ucidă cel puţin 14 persoane, ca
jertfă adusă lui Satan!
Grupul
ul „Suicidal Tendencies” („Aplecări spre sinucidere”), ale
cărui cîntece laudă uciderea de sine şi a fost pus în legătură cu
sinuciderea tinerilor, zice aşa, în cîntecul
cul „Possessed”
(„Posedat”): „Sunt prizonierul
izonierul unui demon. El stă lâ
lângă mine
oriunde m-aş duce. Nu pot scăpa de ţinerea lui. Aceasta trebuie
să fie pedeapsa mea pentru că mi-am vândut
ndut sufletul!”
Grupul „Unleashed” („Dezlănţuit”), cântau în piesa „Crush the
Skull!” („Zdrobeşte ţeasta!”): „M-am
am uitat în ochii lui sticloşi şi
l-am apucat de barbă. Am ridicat securea şi i-am
am despicat ţeasta
mâncată de viermi. Zdrobeşte ţeasta, moarte lui Christ!”
Stihurile sunt luate din Biblia Satanică.
Cîntecul „The Oath” („Jurămîntul”), al grupului „Mercyful
Fate”, este chiar jurămîntul pe care îl face un satanis
satanist în timpul
liturghiei negre, şi zicea:: „Mă lepăd de Iisus Hristos,
înşelătorul; şi mă lepăd de credinţa creştină. În această lume, jur
să îmi dau toată silinţa slujind stăpînului legiuit, să
să-l cinstesc pe
stăpînul nostru Satan, şi pe nimeni altul!”
Grupul „Venom” arată adevăratul
tul scop al muzicii rock: „Nu
suntem
ntem aici ca să vă distrăm… Eu slujesc căile lui Satan.
Răspundeţi chemărilor lui!”
ui!” În piesa „Possessed”, ei cântau:
„Sunt posedat de tot ce e rău. Cer moartea Dumnezeului
D
vostru… şi stau la stînga domnului
ului Satan!” Despre aceasta, iată
ce scrie şi un tânăr de la noi: „…eu am mai multe obsesii încă
de când eram copil, aveam unele chestii care pur si simplu nu
îmi
mi ieşeau din cap… De exemplu, eram obsedat de «evil» încă
dinainte să ascult rock; pe la 10 ani, jucam
cam şah cu diavolu’: eu
mutam pentru el, şi – culmea! – luam bătaie; uimit other: the
wolf [lupul] – mă regăsesc în acest animal, chiar
iar dacă mulţi nu
îl cunosc. Lucifer – mă regăsesc în situaţia lui,, şi pur şi simplu
am realizat că îi aparţin şi în cele din urmă voi şade în stânga
stâ
lui
pentru eternitate.”
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În 1992, la premierea MTV, membrii grupului „Red Hot Chili
Peppers” au mulţumit pentru premiu şi au zis: „Înainte de orice,
vrem să-i mulţumim lui Satan…”
Cîntecul „The Number of the Beast” („Numărul Fiarei”), al
formaţiei „Iron Maiden” („Fecioara de fier”) zice aşa: „numărul
666, 666 pentru mine şi pentru tine!”
Grupul „Deicide” („Uciderea lui Dumnezeu”) îşi câ
cântă credinţa
în piesa „In Hell I Burn” („Ard în iad”): „Ard în iad, nu mai sînt
întrebări, ard în iad pentru Satan.” Cântecul
Câ
lor „Oblivious To
Evil” („Orb în faţa răului”) înfăţişează o jertfă omenească adusă
lui Satan : „Alăturaţi-vă
vă nouă… jertfa copilului nenăscut. Intraţi
în împărăţia întunericului, sodomizaţi pentru ritual… Stăpâ
Stăpâne al
infernului,
nului, primeşte această ofrandă a morţii!”
Grupul „Coven”cânta în „Burn the Cross”(„Ardeţi crucea!”):
„Fiul lui Dumnezeu, pocăieşte-te
te de păcate şi făgăduieşte-ţi
făgăduieşte
sufletul iadului! Roagă-te
te ca Satan să te ierte, de vreme ce
Dumnezeul tău nu poate… Dumnezeul
Dumneze tău este mort şi acum
mori şi tu. Satan stăpâneşte în sfârşit!”

Iranul spune adio Coca-Cola
Cola şi telefoane Apple!
A interzis comercia lizarea tuturor produselor
americane
Viviana CORNEŢEANU

A

utorităţile de la Teheran au interzis importul de bunuri
de consum din Statele Unite, pe fondul ridicărilor
sancţiunilor
economice
pe care
comunitatea
internaţională le-aa impus Iranului, anunţă site
site-ul oficial al
Ministerului Comerţului şi Industriei din această ţară.
“În scopul de a stimula producţia naţională, este necesar…să
oprim intrarea de bunuri de consum americane şi să interzicem
produsele care amintesc de prezenţa Statelor Unite în ţară”,
scrie Mohammad Reza Nematzadeh pagina oficială a
ministerului său.
Ministrul a declarat că măsura este în conformita
conformitate cu o
scrisoare pe care liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali
Khamenei, a transmis-oo luna trecută preşedintelui Hassan
Rohani, în care făcea apel la o internsificare a producţiei
autohtone de bunuri.
Iranul şi puteri mondiale au ajus la un acord crucial
cr
în luna
iulie, care prevedea o ridicare a sancţiunilor economice impuse
Teheranului, în schimbul limitării programului nuclear iranian,
potrivit activenews.ro.
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Spiritualitate
divină, respectul față
ță de cei în vârstă, dreptatea, devotamentul,

Aspecte mai puţin cunoscute referitoare la
Confucius – Filosofia celor şase virtuţi, care
corespund totodată unor importante atribute
dumnezeieşti

buna înţelegere între părinți
ți și copii, între stat și cetățeni.
Confucius considera că dacă toți
ți oamenii ar urma această artă
de a trăi, pacea s-ar putea instala
nstala în întreaga lume. Însă el era
conștient
știent de faptul că procesul de transformare a omenirii este
unul îndelungat, fiind marcat de perioade de progres și de
regres. El credea că este important să învățăm
învă
din erorile pe

De peste 2000 de ani, învăţatul Confucius (551
(551-497

care le comitem, pentru a putea continua
ntinua să evoluăm. „Cea mai
mare glorie nu este să nu cazi niciodată, ci să te ridici după

î.hr.) marchează cultura chineză cu amprenta sa unică. Cine
a fost acest om și care este esența gândirii sale? Confucius

fiecare cădere”, spunea el.

este adesea citat alături de părinții
ții marilor religii.

Un bun exemplu

U

nele dintre afirmațiile sale pline de înţelepciune ii-au
creat imaginea de om credincios care urma voin
voința
Cerului, în timp ce altele îl prezintă ca pe un gânditor

cu picioarele bine ancorate în pământ. Cu toate acestea,
Confucius nu consideră indispensabilă credin
credința într-un zeu

Confucius își
și ilustra învăţătura folosind pilde şi analogii
semnificative. Astfel, el spunea că atunci când căutăm sensul
vieții
ții trebuie să ne lăsăm ghidați de propria noastră experiență,
care „este asemenea unei lanterne legate la spate și care
luminează doar drumul deja parcurs”.

pentru a ne cultiva calităţile umane esenţiale, ceea ce pentru el
era scopul principal al vieții.
ții. Dimpotrivă, el considera că a ne

K’ung-fu-tzu – al cărui nume a fost ulterior adaptat de către

pune întreaga încredere în forțele
țele superioare, fără a acţiona însă
într-un
un mod practic şi integrat, ar putea chiar să frâneze aceast
această

traducătorii occidentali, devenind
d astfel Confucius – s-a născut
în anul 551 î.Hr. în statul Lu din nordul Chinei. Grație
Gra reputației

aspirație: „Nu merităm să ajungem în Cer dacă nu ne purtăm
omenos cu semenii noştri”. „Auziți
ți ceva care să vină de la Cer?

sale de profesor, filosof și expert în comentarea textelor clasice,
este numit ministru al justiției.
ției. Aceasta este o ocazie pentru el

Și totuși
și cele patru anotimpuri își urmează cursul; în viață totul
apare atunci când trebuie.”

de a supune probei vieții
ții toate convingerile proprii (de exemplu,
prevenirea criminalității
ții și a decadenței morale printr-o
printr educație

Într-adevăr,
adevăr, în tradiţia chineză se pune accentul pe existenţa
unui principiu unic, absolut numit Tao, care se află la originea
întregii manifestări, pe care o infuzează și o animă clipă de
clipă. Confucius a conceptualizat
și noțiunea de Cer, pe care o
descria
escria ca pe una dintre forțele
for
polare
fundamentale
Universului.

ale

mai bună și prin integritatea conducătorilor). Confucius
considera că puterea exemplului este
esențială,
țială, fiind mult mai importantă
decât cele mai
ma iscusite discursuri. El
afirmă în acest sens: „Spune-mi și am
să uit; arată-mi
arată
și am să țin
minte”. Această perioadă politică este
probabil cea mai edificatoare, însă

Învățătura
țătura lui Confucius, unul

este, de asemenea, și cea mai dificilă
perioadă a vieții
vie sale. Idealist și mare

dintre primii învăţaţi care au
structurat doctrina exoterică a

apărător al umanității,
ții, Confucius a trăit într-una
într
din perioadele
cele mai obscure ale istoriei chineze, aceea a statelor

tradiţiei chineze, a fost transmisă
de către discipolii săi prin

combatante, în care fiecare stat revendica stăpânirea asupra
întregului teritoriu chinez. În ciuda tuturor eforturilor sale de a

lucrarea Analectele,, care es
este o
adevărată sursă de inspira
inspirație

combate fărădelegea
delegea prin amenzi, pedepse, reabilitări, statul Lu
nu a scăpat de război, de corupție
ție și de anarhie, care a cuprins

pentru întreaga umanitate. Aceste rostiri, care au fost comentate
adeseori de învățați de-aa lungul timpului, descriu arta de a trăi

întreaga țară. În cele din urmă, Confucius s-a
s văzut nevoit să
accepte ideea că menținerea
ținerea ordinii într-un
într
stat este imposibilă

călăuziți
ți de şase virtuți esenţiale, pe care putem să le punem în
corespondenţă cu unele atribute dumnezeieşti: compasiunea

dacă guvernul
nul nu oferă un model bun de urmat.
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Aspecte mai puţin cunoscute referitoare la Confucius –

considera că are nevoie de ei pentru a-şi îndeplini ultimul mare

filosofia celor şase virtuți care corespund, totodată, unor
importante atribute dumnezeieşti

proiect: crearea unei şcoli în care viitorii lideri, funcţionari şi
diplomaţi să poată fi educaţi în etica şi morala confucianistă, în
pedagogie, filosofie şi arte frumoase.

Peregrinări
Moştenirea spirituală a marelui înţelept Confucius
Confucius a decis să nu renunțe, ci să caute mai degrabă alte
moduri de a-și pune în practică viziunea privind instaurarea
unui climat de pace socială. El spunea: „A ști ce este corect și a

După moartea lui Confucius, învăţăceii săi i-au reunit opera
într-o antologie numită LUNYU, cunoscută astăzi sub

nu aplica denotă o mare lipsă de curaj”. Confucius a decis
astfel să dea dovadă el însuși de curaj și a renunțat la funcția de

numele Analectele. Ea conţine o selecţie de rostiri ale lui
Confucius, unele anecdote şi convorbiri pe care le-ar fi avut cu

ministru înainte de a-şi părăsi ţinutul natal, în anul 497 î.hr.,
fără să știe ce îi rezervă viitorul. Timp de 13 ani, Confucius a

învăţăceii săi. Caracterul firesc al acestor convorbiri este
remarcabil. Confucius nu a pretins niciodată că ar fi dobândit

străbătut mai multe țări, însoțit de un grup de învăţăcei,
oferindu-le învățătura sa prinților și regilor pe care îi întâlnea în

înţelepciunea. El urmărea doar să-i ajute pe discipolii lui să
ajungă la concluzii proprii. „Fiecare adevăr are patru laturi: ca

cale. Privind în urmă, acest proiect a fost un eşec, dar la urma
urmei, ce este un eşec? Pentru Confucius, era mai degrabă o

profesor, îţi ofer una dintre ele, şi este datoria ta să le găseşti
pe celelalte trei”, spunea el. Confucius se considera, la rândul

lecţie importantă de viaţă. Puterea de convingere nu îi lipseşte.
Din păcate, multe personalități ale vremii care au fost dispuse să

său, un elev la şcoala vieţii: „Adevărata cunoaştere este să ne
dăm seama de mărimea ignoranţei noastre”. El considera, de

îi asculte punctul de vedere şi-au pierdut bunăvoinţa atunci când
Confucius le-a pus în evidenţă defectele şi necesitatea de a se

asemenea, foarte important să îi lăsăm şi pe ceilalţi să
vorbească: „Dacă omul are două urechi şi doar o gură, aceasta

perfecţiona moral, pentru a putea da un bun exemplu. Membrii
micului grup de învăţăcei ai lui Confucius s-au văzut nevoiți să

este pentru a asculta de două ori mai mult decât vorbeşte”.
Totodată, Confucius afirma: „Omul superior este cel care îşi

ia de fiecare dată drumul pribegiei, fără niciun ban, dar
îmbogăţiţi cu o nouă lecţie de viață: „Este bine să fii sincer, dar

pune întâi cuvintele în practică, şi apoi vorbeşte conform
acţiunilor sale.”

este mai delicat să fii cinstit”.
Confucius a avut intenţia înființării unei şcoli proprii
Anii de peregrinări nu au fost uşori pentru Confucius şi pentru
învăţăceii săi. Cu toate acestea, el a ales o viaţă plină de
privaţiuni, de umilinţe şi de incertitudini în locul unei cariere
confortabile şi sigure: „Dragonul se hrăneşte şi înoată în apă
pură, chishou (un alt animal mitologic) se hrăneşte în apă pură,
dar înoată în apă tulbure, în timp ce peştele înoată şi se
hrăneşte în apă tulbure. Nu am atins nivelul dragonului, dar
nici nu m-am coborât la cel al peştelui. Poate că sunt un
chishou?” Din păcate, intervenţia sa în viaţa conducătorilor
imorali l-a plasat în ape tulburi, dar el a interpretat această

Marea sa compasiune, eforturile pentru transformarea în bine a
lumii, modestia, optimismul său proverbial, credinţa în
bunătatea fundamentală a fiinţei umane, atitudinea sa critică față
de autorităţi, toate acestea sunt indicii ale faptului că a luat
foarte în serios cele şase virtuţi pe care urmărea să le transmită
celorlalţi. Şi totuşi, următoarele cuvinte sunt un indiciu că îi mai
rămăseseră destule de împlinit pentru a ajunge la desăvârşirea
virtuţilor: „La 15 ani, eram preocupat numai de studiu. La 30
de ani, încă mă perfecţionam din acest punct de vedere. La 40
de ani, nu mai aveam nicio incertitudine. La 50 de ani,
cunoşteam cuvântul celest. La 60 de ani înţelegeam, fără a fi
nevoie să reflectez, tot ceea ce urechea mea auzea. La 70 de
ani, urmând dorinţele inimii, nu încălcam nicio regulă.”

situaţie ca pe o vocaţie pe care nu o putea refuza.
Cele şase virtuţi sau principii fundamentale din învăţătura
În anul 485 î.hr., Confucius s-a reîntors în statul Lu cam
dezamăgit, dar şi foarte hotărât. Deşi ajunsese să nu le mai
inspire încredere deţinătorilor puterii, era, în schimb, foarte

lui Confucius
dumnezeiești

reflectă,

fiecare,

anumite

atribute

popular printre oamenii de rând. Confucius însuşi şi-a pus
speranţa în cei tineri, care nu erau corupţi, megalomani sau

În Analectele lui Confucius, cele şase virtuţi sau principii
fundamentale după care trebuie să se ghideze fiinţa umană care

avizi după putere. El vedea în tineri o speranţă pentru viitor şi

aspiră la desăvârşirea morală sunt numite REN, XIAO, YI, LI,
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CHUNG şi CHU. După cum ştim cu toţii, calităţile şi virtuţile
fiinţei umane sunt, de fapt, reflectări ale atributelor
dumnezeieşti în Universul lăuntric al făpturii omeneşti, care a
fost creată „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. Fiecare
dintre atributele dumnezeieşti este caracterizat de existenţa unei
energii subtile sublime distincte ce prezintă o anumită frecvenţă
de vibraţie, care nu se modifică niciodată.

Virtutea sau principiul YI reflectă Atributul Dumnezeiesc al
Responsabilităţii Dumnezeieşti şi Atributul Dumnezeiesc al
Cinstei Dumnezeieşti
Sfera de semnificaţie a principiului YI include sensurile de
dreptate, cinste, loialitate, iar semnificaţia intrinsecă a acestuia
este aceea că fiinţa umană poate şi trebuie să facă sacrificii în
numele dreptăţii şi loialităţii.
Ideograma specifică a acestui
principiu mai include sensul de

Virtutea sau principiul REN reflectă Atributul Dumnezeiesc
al Bunăvoinţei Dumnezeieşti şi Atributul Dumnezeiesc al
Generozităţii Dumnezeieşti

capacitate de a recunoaşte ceea ce
este bine şi drept şi ceea ce este

Printre interpretările ideogramei REN, cea mai frecventă este

necesar să fie făcut. În consecinţă,
putem afirma că virtutea sau

aceea populară că ea simbolizează modul în care două fiinţe
umane ar trebui să se comporte una cu cealaltă. REN este în
mod obişnuit tradusă prin bunăvoinţă, generozitate, omenie,
altruism. Pentru Confucius, virtutea REN poate fi exemplificată
prin interacţiunea dintre copilul neajutorat şi părintele grijuliu,
care este în opinia lui relaţia interumană cea mai plină de

principiul YI reflectă într-un anume
mod atât Atributul Dumnezeiesc al
Responsabilităţii Dumnezeieşti, cât
şi Atributul Dumnezeiesc al Cinstei Dumnezeieşti.

emoţie. În consecinţă, putem afirma că virtutea sau principiul
REN reflectă într-un anume mod atât Atributul Dumnezeiesc al

Virtutea sau principiul LI reflectă Atributul Dumnezeiesc al
Ritmului şi Atributul Dumnezeiesc al Legilor Divine

Bunăvoinţei Dumnezeieşti, cât şi Atributul Dumnezeiesc al
Generozităţii Dumnezeieşti.

Fundamentale
Cel mai adesea, principiul Li este interpretat în sensul de rituri

Virtutea sau principiul XIAO reflectă Atributul
Dumnezeiesc al Respectului Dumnezeiesc şi Atributul

religioase, principii morale şi reprezintă în acest sens ansamblul
convenţiilor şi regulilor care guvernează relaţiile dintre indivizi

Dumnezeiesc al Armoniei Dumnezeieşti

şi viaţa în societate. Principiul LI ghidează fiinţa umană atât în
respectarea îndatoririlor ei sociale (respect, toleranţă, iertare,

În confucianism, XIAO corespunde atitudinii de ascultare,

devotament, stăpânire de sine), cât şi în împlinirea îndatoririlor
sale către fiinţele superioare (cultul divinităţilor şi al

devoţiune şi grijă faţă de părinţii şi
vârstnicii familiei, care este temelia
comportamentului moral individual şi al
armoniei
şi
stabilităţii
sociale.
Confucius a ridicat virtutea sau
principiul XIAO la rangul de precept
moral, afirmând că acesta constituie
fundamentul lui REN. Totodată, XIAO
constă în a pune nevoile părinţilor şi ale
celor în vârstă înaintea nevoilor proprii, a nevoilor soţiei şi
copiilor, dar nu se reduce la simpla ascultare, ci înseamnă
totodată respect şi deferenţă. În consecinţă, putem afirma că
virtutea sau principiul XIAO reflectă într-un anume mod atât
Atributul Dumnezeiesc al Respectului Dumnezeiesc, cât şi
Atributul Dumnezeiesc al Armoniei Dumnezeieşti.

strămoşilor). În consecinţă, putem afirma că virtutea sau
principiul LI reflectă într-un anume mod atât Atributul
Dumnezeiesc al Ritmului Dumnezeiesc, cât şi Atributul
Dumnezeiesc al Legilor Divine Fundamentale.
Virtutea sau principiul CHUN-TZU reflectă Atributul
Dumnezeiesc al Perfecţiunii Dumnezeieşti
Principiul CHUN-TZU ilustrează modelul fiinţei umane
desăvârşite, care nu are nevoie de nimic pentru ea însăși, și care
se pune cu abnegaţie la dispoziția celorlalți, fără a aștepta vreo
răsplată. Ființa umană care urmăreşte să asimileze virtutea
CHUN-TZU este îndeajuns de inteligentă pentru a întâmpina
fără frică orice încercare cu care se confruntă. Ea își ascultă
inima şi împărtăşește cu ceilalţi propriile sale reușite. În
consecinţă, putem afirma că virtutea sau principiul CHUN-TZU
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reflectă într-un
un anume mod Atributul Dumnezeiesc al
Perfecţiunii Dumnezeieşti.
Virtutea sau principiul CHI reflectă Atributul Dumnezeiesc
al Integrității Dumnezeieşti
Confucius vorbea despre necesitatea menținerii
ținerii bunelor relaţii şi
a respectului între copii şi părinţi, dar şi între cetăţeni şi stat,
care corespunde respectării principiului CHI. În toate
circumstanţele este important să ne cunoaştem locul în sânul
familiei, al comunităţii
ităţii sau al societăţii, să ne cunoaştem rolul şi
să adoptăm o atitudine adecvată şi divin integrată în toate
acţiunile noastre. În consecinţă, putem afirma că virtutea sau
principiul CHI reflectă într-un
un anume mod Atributul
Dumnezeiesc al Integrităţii Dumnezeieşti. (Articol preluat
din Programul Taberei yoghine de vacanţă Costineşti 2015,, vol.1, publicat de Editura
Shambala, tiparit de Ganesha Publishing House.)

Creaţia
Gregorian BIVOLARU

biblică,, dr. Schroeder analizează aşa
aşa-zisele conflicte dintre
ştiinţă şi Biblie şi concluzionează că, de fapt, nu există
contradicţii, atunci când
d omul se gândeşte la dilatarea timpului,
aşa cum este ea exprimată în teoriile relativităţii generale şi
restrânse. Concluziile sale sunt acelea că evenimentele întinse
pe miliarde de ani care, spun cosmologii, au urmat după Big
Bang şi cele din primele şase zile din Geneză sunt, de fapt, unul
şi acelaşi lucru – realităţi identice, descrise în termeni foarte
diferiţi.
În 1823, Heinrich Olbers, un astronom german, a elaborat ceea
ce este azi cunoscut ca paradoxul lui Olbers. Dacă cerul este
plin de o infinitate
tate de stele risipite uniform în toate direcţiile, nu
ar trebui ca lumina lor să radieze în spaţiul nostru, astfel încât să
nu mai fie întuneric noaptea? Rezultă că vârsta Universului
nostru (aproximativ 15 miliarde de ani), cu expansiunea lui
rapidă, estee tocmai potrivită pentru a explica de ce lumina
galaxiilor îndepărtate să nu fi ajuns încă la noi. Iată de ce,
noaptea cerul este întunecat. Dacă Universul ar fi fost mult mai
tânăr, atunci praful din urma Big Bang-ului
Bang
ar fi fost încă peste
tot şi viaţa nu ar fi fost posibilă. Dacă Universul ar fi fost mult
mai bătrân, sau rata expansiunii mai mică, sau densitatea
stelelor mai mare, atunci radiaţia lor ar fi ajuns la noi, noaptea
ar fi fost luminată şi viaţa nu ar mai fi fost posibilă, din cauza
radiaţiei excesive. Geneza vorbeşte şi ea despre zi şi noapte: „Şi
„
Dumnezeu a zis: «Să fie lumină pe cer care să despartă ziua de
noapte»;... Şi Dumnezeu a făcut două lumini mari, lumina mai
mare, care să guverneze ziua, şi o lumină mai mică care să
guverneze noaptea.”

Acest articol prezintă într-oo formă concisă dovezile
principale care atestă că Universul îl are pe Dumnezeu în
centru. Ştiinţa Creaţiei nu este o poveste, pur şi simplu.

Sincronicităţi

P

rin necesitate, dovezile adunate de la medici, cosmologi,
biologi şi alţi cercetători care caută să înţeleagă cum şi de
ce a apărut viaţa urmează o cale întortocheată.

Mai înainte de a continua cu descrierea expansiunii şi creării
Universului, ar fi bine să trecem în revistă circumstanţele
fortuite care apar ca o consecinţă a anumitor forţe
fundamentale, care au exact valorile pe care le au. De ce eexistă
aceste forţe particulare şi de ce au exact valorile pe care le au
este un mister.

La începuturi, Dumnezeu a creat Cerul şi Pământul. Pământul
era fără formă şi gol; iar întunericul domnea peste tot. Spiritul
lui
Dumnezeu
s-aa
mişcat
deasupra
apelor.
Şi Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi s-aa făcut lumină. Şi
Dumnezeu a văzut lumina şi a văzut că era bună; atunci
Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. Şi Dumnezeu ii-a
spus luminii Zi şi întunericului Noapte. Şi au fost seara şi
dimineaţa primei zile.

La început, Big Bang-ul
ul a trebuit să aibă loc foarte rapid, atunci
când atomii s-au
au format pentru prima dată – perioadă descrisă
ca perioada inflaţionistă – şi forţa nu
nucleară care guvernează
fuziunea protonilor trebuia să fie îndeajuns de slabă, pentru ca
fuziunea atomică să nu se producă prea rapid. Dacă n-ar
n fi fost
aşa, aproape toată materia din Univers s-ar
s
fi transformat în
heliu mai înainte ca primele galaxii să în
înceapă să se condenseze,
iar existenţa îndelungată a stelelor cu elemente grele nu ar fi
fost posibilă. Hidrogenul, apa şi viaţa nu ar fi existat.

Biblia

Cel puţin un om de ştiinţă reputat a făcut o comparaţie detaliată
a evenimentelor din Geneză cu cele acceptate de comunitatea
ştiinţifică. Gerald L. Schroeder a lucrat în domeniul fizicii la
Institutul de Tehnologie din Massachusetts. Şi-aa obţinut licenţa
în fizică şi a realizat cercetări biblice alături de rabinul Herman
Pollack, în Israel, unde dr. Schroeder şi soţia lui trăiesc şi acum.
În cele două cărţi ale sale: Geneza şi Big Bang
Bang-ul –
Descoperirea armoniei
rmoniei dintre ştiinţa modernăşi Biblie şi Ştiinţa
lui Dumnezeu – Convergenţa înţelepciunii ştiinţifice cu cea
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În primele momente ale Big Bang--ului, temperaturile erau
extrem de mari, iar neutroni şi protonii erau aproxim
aproximativ egali –
la asemenea temperaturi nu putea exista o masă mai mare de
neutroni decât de protoni. Forţa nucleară slabă poate face ca
neutronii să se descompună în protoni, astfel că această forţă a
asigurat un exces de protoni – acest lucru conducând la
formarea
ormarea a aproximativ 70 de procente de hidrogen în Univers.
Fără acest exces de protoni ar fi existat numai heliu şi viaţa nu
ar fi fost posibilă. Deci, la fel ca şi alte forţe ale naturii pe care
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le vom analiza, forţa nucleară slabă a fost tocmai cea potrivită
pentru ca Universul nostru să aibă chiar de la început un
conţinut foarte mare de hidrogen, asigurând posibilitatea
apariţiei apei, suportul vieţii. A fost doar un accident fericit că a
existat această forţă nucleară slabă şi că intensitatea ei a fost
exact cea potrivită pentru ca hidrogenul şi heliul să aibă
proporţiile potrivite?
Pentru ca Universul nostru să poată avea viaţă, forţa nucleară
tare, cea care leagă neutronii şi protonii în nuclee atomice, nu
trebuie să fie nici ea prea intensă, dar nici prea slabă. Dacă forţa
nucleară tare ar fi fost ceva mai mare, să zicem cu 2%, atunci
formarea protonilor din quarci ar fi fost blocată şi nu s-ar fi
putut forma hidrogenul şi alţi atomi. Viaţa nu ar mai fi fost
posibilă.

dintre gravitaţie şi vigoarea exploziei „a fost cu o acurateţe de
10-60 secunde”.
Un alt exemplu de potrivire perfectă este cea dintre materie şi
antimaterie. Antimateria este imaginea în oglindă a materiei şi
cele două sunt într-o relaţie foarte strânsă. Toate particulele care
alcătuiesc în mod obişnuit materia – quarcii, neutronii, protonii
şi altele – există şi ca antimatrie, numai că au o încărcătură
opusă particulelor materiei. Ele există în ecuaţiile teoretice şi în
experimentele de ciocnire, dar există foarte rar în natură. Când
materia şi antimateria interacţionează, se distrug una pe cealaltă.
Teoria actuală susţine că, la începutul Big Bang-ului, materia şi
antimateria au existat în cantităţi oarecum egale. De ce materia
a supravieţuit şi antimateria nu – sau de ce cele două nu s-au
distrus reciproc şi, împreună cu ele, Universul, este o enigmă.

Dacă forţa nucleară tare ar fi scăzut în intensitate doar un pic, ar
fi fost la fel de catastrofic. Deuteriul, o combinaţie dintre
neutron şi proton, este esenţial pentru anumite reacţii nucleare
din interiorul stelelor. Această legătură neutron-proton este
foarte slabă. Dacă forţa nucleară tare ar fi scăzut cu aproximativ
5%, s-ar fi desfăcut această legătură, ceea ce ar fi condus la un
Univers format numai din hidrogen. Nu ar mai fi putut exista
oxigenul sau alte elemente
grele, iar viaţa nu ar mai fi
fost posibilă.

Putem da aproape o infinitate de astfel de exemple de potrivire
perfectă a constantelor naturii, astfel că totul pare că a avut ca
scop final apariţia vieţii umane. Acest gen de sincronicităţi l-au
condus pe fizicianul Freud Hoyle la concluzia că: „Universul
este o treabă aranjată dinainte”. Şi aceasta este puţin spus.
Cine sau ce a fost cel care a stabilit ca aceste forţe să fie atât de
bine coordonate, astfel încât să dea naştere unui Univers
antropic care să conţină viaţă?

Forţa
electromagnetică
menţine electronii pe orbitele
atomice.
Fără
această
legătură, nu ar fi existat nicio
legătură chimică. Mai mult,
cele mai multe stele se înscriu
într-un spectru restrâns, între
stele gigante albastre şi stele
pitice roşii. Dacă
forța
electromagnetică ar fi doar cu
puțin mai mare, toate stelele
ar fi roșii şi temperatura ar fi prea scăzută pentru ca viaţa să
poată apărea. Dacă forţa electromagnetică ar fi doar cu puţin
mai redusă, toate stelele ar fi giganţi albaştri fierbinţi, care ar fi
ars mai înainte ca viaţa să se poată forma.

Singularitatea şi momentul Planck

Forţa gravitaţiei a jucat un rol enorm în modul în care s-a
expansionat Universul. În timpul momentelor de început ale Big
Bang-ului, Universul s-a luptat cu efectele competitive ale
expansiunii şi cu efectul gravitaţiei. Dacă puterea Big Bang-ului
ar fi fost ceva mai mică, atunci gravitaţia ar fi predominat şi
materia ar fi colapsat în sine însăşi, mai înainte să se formeze
stelele şi galaxiile. Dacă gravitaţia ar fi fost mai puternică, ar fi
apărut un rezultat similar.
Dacă gravitaţia ar fi fost mai slabă, sau puterea exploziei ar fi
fost mai mare, atunci materia şi energia s-ar fi dispersat atât de
rapid, încât nu s-ar mai fi format galaxiile. Paul Davies a
calculat că la momentul Planck de 10-43 secunde – primul
moment când spaţiul şi timpul au căpătat sens – potrivirea
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Viziunea ştiinţei despre crearea Universului

Singularitatea este un termen al fizicii care înseamnă „Nu ştiu”.
Ea este desemnată să descrie
un moment chiar dinainte de
Big Bang, când Universul a
fost comprimat într-un spaţiu
infinit de mic, cu o densitate
infinit de mare. Este un punct
în care nicio lege fizică nu
funcţionează şi noi nu ne
putem explica ce anume s-a
petrecut atunci.
Primul moment după ce a
început
Big
Bang-ul,
momentul din care putem
începe să descriem tot ce s-a petrecut, este cunoscut ca
momentul Planck. Perioada Planck este derivată din constanta
lui Planck şi este o perioadă scurtă de timp, de la timpul zero la
10-43 secunde, în care spuma spaţio-temporală a jucat un rol
predominant în toate evenimentele. În timpul perioadei Planck,
fiecare particulă era atât de încărcată energetic, încât ţesătura
spaţio-temporală din jurul fiecărei particule era suficient de
puternică pentru a putea influenţa interacţiunile dintre particule
la fel de profund cum au făcut-o şi forţele nucleare şi
electromagnetice, de regulă mult mai puternice.
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Expansiunea iniţială

De la ani la miliarde de ani

Nu se ştie de ce şi-a început Universul expansiunea. În
momentul imediat următor momentului Planck, Universul era
de mărimea unui fir de nisip şi temperatura era de 1032 grade
Kelvin. Prin comparaţie, centrul Soarelui are aproximativ 15
milioane (15x106) grade Kelvin; suprafaţa Soarelui are doar
5.800 (5,8x103) grade Kelvin.

După 10.000 de ani, temperatura a scăzut destul de mult pentru
ca materia să înceapă să
predomine în Univers –
radiaţia fotonică pierdea
energia acumulată în timpul
expansiunii (lungimea de
undă creştea) şi densitatea
masei particulelor depăşea
densitatea masei fotonilor.
După 300.000 de ani,
temperatura a scăzut la
3.000 de grade Kelvin,
materia şi radiaţia s-au desprins şi au început să se formeze
atomi stabili. Echilibrul termic dintre materie şi radiaţie a
încetat, iar în urma separării, a rezultat un reziduu al radiaţiei de
bază, pe care oamenii de ştiinţă l-au descoperit cu 15 miliarde
de ani mai târziu, cu ajutorul satelitului COBE. Universul a
devenit transparent pentru prima dată de la formarea sa.

În acest moment de început şi la asemenea temperaturi şi
presiuni enorme, materia nu există, aşa cum o ştim noi. Şi chiar
şi particulele cele mai mici, cunoscute sub numele de quarci, nar fi putut exista. Era doar o energie colosală şi nimic altceva.
Dintr-un motiv anume, în inima acestui furnal aprins a fost
generată o forţă repulsivă care a produs o expansiune accelerată.
Această expansiune accelerată a fost mai rapidă decât viteza
luminii şi a declanşat într-o microsecundă o explozie în masă şi
energie într-o bulă spaţio-temporală. Perioada de expansiune
rapidă a fost numită inflaţie. În timpul perioadei inflaţionare,
Universul s-a expansionat... printr-un factor de 1050, până când
inflaţia a luat sfârşit, la momentul 10-33, iar Universul – care
acum avea deja un diametru de 10 cm – a început să se
răcească, după expansiunea rapidă.
În timpul acestei faze de
expansiune rapidă, în care
temperatura a scăzut la
aproximativ 1027 grade Kelvin
– şi în prezenţa câmpului Higgs
– anumite simetrii ale naturii
au fost distruse, rezultând
producerea unui număr enorm
de particule. La momentul 10-12
secunde,
temperatura
Universului a scăzut la 1015
grade Kelvin şi atunci forţa
nucleară
slabă
şi
forţa
electromagnetică s-au separat.
Între momentele 10-6 şi 10-4
secunde, quarcii şi antiquarcii
au încetat să se mai distrugă reciproc şi au apărut protonii şi
neutronii.
În timpul primelor secunde ale Universului, temperatura era
încă de vreo câteva miliarde de grade Kelvin – prea înaltă
pentru ca nucleele să rămână legate. De fapt, era o amestecătură
extrem de fierbinte de neutrino-protoni, neutroni şi electroni,
amestecătură dominată de radiaţii.
După aproximativ un minut, au început să apară reacţii
nucleare, astfel că neutronii şi protonii au putut forma
hidrogenul greu sau deuteriul, care mai apoi a capturat un
proton pentru a forma heliul. La acest moment, Universul era
constituit din 25% heliu şi 75% hidrogen. Temperatura
Universului era încă foarte înaltă pentru ca electronii liberi să
interacţioneze cu nucleele atomilor. Radiaţia opacă domina
Universul proaspăt format.
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După aproximativ un milion de ani, toţi protonii şi electronii sau combinat în atomi de hidrogen şi fotonii au putut să se mişte
liberi. Universul a
trecut de la constituţia
sa de ceaţă densă la
ceea ce afirmă şi
scripturile prin „S-a
făcut lumină”.
Gravitaţia a dominat şi
a cauzat condensări
locale de gaz, care sau adunat la un loc.
Aceste aglomerări s-au
acumulat gradat în
nori din ce în ce mai
mari de gaze care, mai
târziu, după milioane
de ani, au format
galaxii. Gravitaţia a făcut ca materia acumulată să se comprime
local şi temperatura din aceste zone condensate de hidrogen şi
de heliu să înceapă să crească. După aproximativ un milion de
ani, unele dintre regiunile condensate au atins temperaturi de
fuziune stelară şi astfel au apărut primele stele.
După 7,5 milioane de ani, s-a format soarele nostru din galaxia
Căii Lactee şi a apărut sistemul nostru solar. După 10,5 miliarde
de ani, formarea Pământului a ajuns la un punct în care crusta
Pământului s-a răcit şi prin jurul a 11,7 miliarde de ani după Big
Bang, a apărut viaţa pentru prima dată, sub forma unui
organism unicelular. După 14,4 miliarde de ani au apărut
creaturile multicelulare, şi după 15 miliarde de ani, un om de
ştiinţă s-a minunat uitându-se la stelele de pe cer şi a dezvoltat o
teorie despre cum a început totul. Cerurile către care se tot uitau
oamenii de ştiinţă s-au tot extins cel puţin 15 milioane de anilumină – sau aproximativ 88x1020 km.
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Energia, mişcarea şi puterea, din perspective diferite
În prima parte a articolului ați putut citi o descriere pe scurt a
Creaţiei, aşa cum este ea văzută de ştiinţă. Odată ce a început
Big Bang-ul, tot ce s-a petrecut a fost guvernat de faimoasa
ecuaţie de echivalenţă dintre masă şi energie a lui Einstein şi de
forţele fundamentale, care par să fi fost selecţionate în mod
special pentru beneficiul nostru.
Dar, încă o dată, cine sau ce anume a aranjat tot acest cadru şi a
determinat eliberarea unei cantităţi atât de mari de energie? Este
clar că în timpul Big Bang-ului, lucrarea care s-a pus în mişcare
a fost făcută cu o viteză foarte mare. Forţe enorme au aruncat
materia şi energia pe distanţe mari, foarte repede – cu viteză
mai mare decât cea a luminii. O putere incredibilă a fost cumva
dezlănţuită, într-un mod foarte precis.
Pentru moment, să revenim la unii dintre cei care au
experimentat moartea clinică şi să vedem dacă au ce să ne spună
despre energie şi putere.
Putere dumnezeiască
Pe când avea 4 ani, Rocky a căzut de la fereastră de la etajul
doi. El s-a lovit cu capul de beton şi a suferit astfel câteva
fracturi craniene. În perioada de vindecare, care a durat câteva
luni, el a trebuit să înveţe din nou să meargă, să-şi controleze
braţele şi picioarele şi să vorbească. Pe măsură ce începea să
vorbească, el tot îi spunea mamei lui că fusese în ceruri cu Iisus.
Apoi, spre uluirea profundă a părinţilor săi, el a început să dea
citate din Biblie. De obicei, când Rocky era frustrat din cauza
incapacităţii de a explica ce văzuse „dincolo”, apela la citate din
Scripturi. Un asemenea exemplu a fost atunci când el a încercat
să o ajute pe mama lui să înţeleagă ce adevăruri ştia el despre
Dumnezeu. El a spus că Iisus şi Tatăl Ceresc au putere. Mama
sa a căutat în Biblie până a găsit în Marcu 12:24, următoarea
rostire: „Şi Iisus, răspunzându-le, le-a zis: «Nu de aceea
păcătuiţi, pentru că nu ştiţi nici Scripturile, nici puterea lui
Dumnezeu?»” Rocky a recunoscut că asta a vrut să spună.
Unul dintre comentariile cele mai răspândite ale celor care au
avut experienţe la granița dintre viață și moarte (EGVM) este
despre puterea extraordinară a Luminii. Lumina, în termeni
ştiinţifici, este o formă de energie – energie electromagnetică.
Sub această formă, are capacitatea de a genera putere.
O explozie de lumină a ţâşnit din mine
Janet a fost diagnosticată cu carcinom bazocelular, o formă de
cancer de piele. Leziunea canceroasă era pe nas, iar doctorii au
insistat să o îndepărteze imediat. Iată ce povesteşte ea: „Eram în
cea mai adâncă stare de depresie şi disperare pe care am trăito vreodată. Cu două nopţi înaintea intervenţiei chirurgicale
dormeam, când am fost trezită de o lumină strălucitoare ce
cădea pe faţa mea. Am deschis ochii şi am văzut o sferă mare
de lumină, plutind la aproximativ doi metri în faţa mea. În
interiorul ei era o lumină care se rotea uşor, de la stânga la
dreapta. Această sferă mi-a vorbit. «Nu ţi-e frică, nu-i aşa?»
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Perceperea acestei lumini mi-a înlăturat orice teamă. De fapt,
am fost umplută cu cea mai incredibilă pace pe care am simţito vreodată. Cel care vorbea cu mine ştia care erau toate
problemele şi temerile mele. M-am simţit uşurată de toate
greutăţile.
Dintr-o dată, lumina a trecut prin mine. Nu s-a reflectat asupra
mea sau altceva de genul ăsta. Pur şi simplu, a trecut direct
prin mine. În acel moment am fost cuprinsă de o iubire
necondiţionată, care era atât de completă şi intensă, încât nu o
pot descrie în cuvinte. Am cerut să fiu vindecată de cancer. De
fapt, m-am rugat, iar lumina a spus că ceea ce considerăm noi
drept rugăciune este mai mult o plângere, iar noi cerşim
frecvent să nu fim pedepsiţi pentru ceva ce, oricum, vom face
din nou în viitor.
Mi-a cerut să mă gândesc la cel mai mare duşman al meu. Apoi
mi-a spus să trimit toată lumina mea către el. Am făcut
întocmai şi, dintr-o dată, o explozie de lumină a ţâşnit din mine
şi s-a reîntors ca şi cum s-ar fi reflectat într-o oglindă. Am
devenit conştientă de fiecare celulă a trupului meu. Puteam
chiar să-mi văd fiecare celulă a trupului. Sunetul şi viziunea
luminii proveneau din fiinţa mea. Plângeam, râdeam,
tremuram, încercam să rămân fermă şi să-mi ţin respiraţia.
Când mi-am revenit, în final, fiinţa de lumină a spus: «Acum teai rugat, cu adevărat, pentru prima dată în viaţa ta.»”
După această experienţă, cancerul lui Janet a dispărut complet.
Este extrem de rar cazul în care carcinomul bazocelular să
dispară pur şi simplu.
Puterea lui Dumnezeu asupra elementelor
Jake era un om înalt. Avea o constituţie atletică şi se mişca
uşurinţă şi naturaleţe. Vorbea cu o mare umilinţă, destul
neobişnuită la oamenii robuşti. Era membru al unei echipe
pompieri de elită, care aveau ca misiune să controleze şi
stopeze incendiile din pădure.

cu
de
de
să

În timpul unui incendiu sălbatic din 1989, un elicopter l-a lăsat
pe Jake, ca şef de echipă, împreună cu două echipe a câte 20 de
membri, în apropierea unui foc dintr-o prăpastie de munte.
Focul se afla mai jos de pompieri, iar vântul îndrepta flăcările în
altă direcţie decât unde se aflau ei. Astfel că au luat decizia ca
una dintre echipe să încerce să construiască o linie de foc în jos
către focul deja existent, în timp ce a doua echipă care venea din
urmă să declanşeze un contra-foc.
Ca să creezi o linie de foc, trebuie să faci o cărare lată de 2 m,
defrişată până la solul mineral, folosind fierăstraie electrice şi
alte unelte. Cea de a doua echipă – care trebuia să iniţieze
contrafocul a început să aprindă orice putea fi ars ca şi
combustibil, în faţa liniei de foc nou construite. Focul pe care lau aprins trebuia să ardă mai sus de ei, cu vântul în josul pantei,
să înainteze către focul principal, împiedicându-l astfel de a
avansa mai departe.
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Panta muntelui era înclinată cam la 40 de grade. Pompierii
lucrau către în jos, către prăpastie, când, spre groaza lor, vântul
şi-a schimbat direcţia către în jos. Copacii din faţa pompierilor
au izbucnit în flăcări, cu o mare forţă.
Jake a explicat că ei, de regulă, au un fel de învelitori rezistente
la foc, pe care le poartă cu ei în plasa cu echipamentul.
Învelitoarea aceasta este o foaie de aluminiu şi, în caz de
urgenţă, o aruncă peste ei şi se lipesc de pământ. Aceste folii
sunt eficiente numai dacă oamenii pot crea un fel de adăpost,
pregătind corespunzător terenul din jur, prin îndepărtarea
oricăror materiale organice inflamabile. În acest caz, problema
era că vântul puternic şi infernul care se declanşase peste tot în
jurul lor a făcut ca adăposturile să fie inutile.
Panicaţi pompierii au căutat să meargă către şanţul pe care
tocmai îl construiseră. Copacii explodau şi focul se întindea
rapid către ei, iar oxigenul era supt de la nivelul solului, unde
oamenii se chinuiau să respire. Unul câte unul, toţi bărbaţii şi
femeile au căzut la pământ sufocându-se din cauza lipsei de
oxigen. Erau nevoiţi să se târască în genunchi, încercând să
ajungă către vârf, într-o zonă mai sigură. Dintr-o dată, lui Jake
i-a trecut ceva prin cap: „Asta este. Voi muri”. Cu acest gând în
minte, el s-a văzut pe sine privind în jos la propriul trup, care
era întins pe jos. Zgomotul, căldura şi confuzia din tot infernul
acela înconjurător dispăruse şi Jake se simţea foarte liniştit.
Uitându-se în jur, a văzut şi alţi pompieri stând în aer deasupra
trupurilor lor. Unul dintre membrii echipei lui Jake avea un
defect la picior, încă de când se născuse. După ce a ieşit din
trup, Jake s-a uitat la el şi a zis: „Uită-te, Jose, piciorul tău e
drept”.
Apoi, a apărut o lumină strălucitoare. Jake a descris acea lumină
astfel: „Lumina era extraordinară. Era mai strălucitoare decât
cea mai strălucitoare lumină pe care am văzut-o eu vreodată pe
Pământ. Era mai strălucitoare decât lumina Soarelui reflectată
pe un câmp cu zăpadă. Cu toate acestea, puteam s-o privesc,
fără să îmi rănesc ochii.”
În acea lumină, Jake l-a văzut pe străbunicul lui decedat. Acesta
s-a comportat ca un ghid pentru Jake, de-a lungul întregii
experienţe. Jake s-a mai întâlnit şi cu alţi strămoşi ai săi şi
durata experienţei a fost destul de îndelungată. În cele din urmă,
străbunicul lui Jake i-a spus, comunicându-i direct în gând, că
era alegerea lui dacă vrea să se întoarcă sau nu pe Pământ.
Nevrând să plece din locul acela minunat şi plin de pace, Jake sa împotrivit. Explicându-i că ar fi cumplit pentru el să se
reîntoarcă într-un trup ars, Jake l-a rugat pe străbunicul lui să
rămână. Toată comunicarea se petrecea în minte sa, unde
primea imediat răspunsul la întrebări.

„Cât timp am fost acolo, totul era perfect, şi corpul meu subtil
era... atât de liber. Simţeam că totul este fără limite. Când mam întors, ştiţi cum e, când te doare una-alta, cum ar fi muşchii,
sau te ţine artrita sau... îmi amintesc că după un meci de fotbal
sau un antrenament susţinut, mă simţeam înţepenit vreo câteva
zile. La fel am simţit şi acum, după ce m-am întors în trup. Mă
durea peste tot şi mă simţeam constrâns şi mi-a fost greu o
vreme să mă acomodez.”
După ce s-a reîntors în trup, Jake s-a uitat în jur şi a observat că
unele dintre obiectele de metal pe care le foloseau de obicei la
stinsul focului se topiseră. În ciuda căldurii infernale şi cu focul
încă arzând intens în jurul lui, a putut să meargă până în vârf,
într-o zonă ceva mai protejată. Nu putea să audă şi nici să simtă
turbulenţa din jurul lui şi a văzut şi alţi membri ai echipei
îndreptându-se în direcţia lui.
Toată situaţia a fost atât de dramatică, încât acum, că scăpaseră
din ceea ce credeau ei că va fi o moarte sigură, grupul de
oameni a îngenuncheat în rugăciune, mulţumindu-i lui
Dumnezeu pentru ajutor. Toată echipa a fost salvată şi singurele
semne care au arătat prin ce au trecut au fost doar câteva fire de
păr arse.
Jake spunea că erau toţi uluiţi, când şi-au povestit trăirile,
constatând că fiecare trecuse printr-un fel de moarte clinică. Şi
acest lucru se petrecuse unor oameni extrem de diferiţi ca etnie
şi religie, fiind prezenţi printre ei hispanici, caucazieni şi
amerindieni. În toată vara aceea, lucrând împreună, ei au
continuat să discute despre acea aventură miraculoasă pe care o
trăiseră. Şi alţii din echipă au confirmat, de exemplu, că au
simţit efectele ca de boală în momentul întoarcerii în corpul
fizic. Şi alţii se întâlniseră cu membrii decedaţi ai familiilor lor
şi li se oferise alegerea de a rămâne unde erau sau de a se
întoarce pe pământ.
Cauză ultimă şi efect
Vom încheia citând dintr-un psalm al lui David:
„O, Doamne Dumnezeul nostru, ce minunat este numele Tău pe
tot Pământul! Tu, cel care-şi poartă gloria peste ceruri... Când
mă gândesc la cerurile Tale, la lucrarea mâinilor Tale, luna şi
stelele... ce înseamnă omul pe care l-ai creat cu mintea Ta? Ce
este fiul omului, căruia i te-ai alăturat? Căci l-ai făcut ceva mai
mic decât îngerii, dar l-ai încoronat cu glorie şi onoare.”
(Fragment preluat din lucrarea Urmele misterioase şi fascinante ale paşilor lui Dumnezeu în manifestare,
de profesor yoga Gregorian Bivolaru, publicată de Editura Firul Ariadnei, tipărită de Ganesha Publishing
House).

Jake a fost informat că nici el şi niciun alt membru al echipei
care vrea să se întoarcă nu vor suferi de pe urma focului. Acest
lucru se va face pentru că „se va manifesta puterea lui
Dumnezeu asupra elementelor”. Reîntoarcerea în trup a fost
unul dintre cele mai dureroase evenimente din viaţa sa.
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Hira Ratan Manek, cel ce priveşte Soarele

Pot oamenii să trăiască într-adevăr
adevăr ani de
zile fără să mănânce sau să bea?
Oamenii de ştiinţă au investigat câteva cazuri extrem
de mediatizate de oameni care pretind că nu mănâncă sau
beau de ani întregi și au rămas perfect sănătoşi.
Investigaţiile ştiinţifice care au sprijinit aceste afirmaţii,
însă, au rămas controversate.

T

radiţia orientală afirmă de mult timp că cei care se
retrag în munți
ți pentru a medita și a se desăvârși
spiritual pot fi capabili
pabili să supravieţuiască fără hrană şi

Hira Ratan Manek din India este un inginer mecanic pensionat,
care a început să reînvie
o veche tradiţie de a
privi Soarele. El susţine
că, din 1995, trăiește din
energia solară, cu care
se încarcă prin privitul
Soarelui la răsărit și la
apus şi, doar ocazional,
bea ceai, cafea şi lapte
bătut.

apă, aşa cum făceau si sihaştrii de pe meleagurile noastre. Se
spune că trupurile lor intră într-oo altă stare şi, din moment ce

Zvonurile că NASA l-aa studiat pe Manek şi ii-a confirmat

hrana le-ar
ar împiedica concentrarea în meditaţie, sunt capabili să
depăşească supranatural această nevoie.

capacitatea sa uimitoare au stârnit controverse în jurul lui.
Manek i-aa spus dr. Mercola, care a scris despre privitul Soarelui

În condiții
ții obișnuite, trupul uman poate supravieţui doar câteva
zile fără apă şi nu mai mult de 30 - 40 de zile fără hrană.

pe blogul său: „Mass-media, uneori,
ri, relatează lucruri în grabă;
nu am spus nimic despre NASA. Cei care cred, cred, iar pentru
cei care nu cred, nicio explicaţie nu va funcţiona
funcţiona.”

Ram Bahadur Bomjon, un tânăr budist

Neurologul indian dr. Sudhir Shah şi-a
şi exprimat sprijinul

În 2005, un tânăr budist din Nepal, Ram Bahadur Bomjon, a

entuziast
Manek,

meditat,
potrivit
relatărilor, timp de
opt luni fără hrană
sau apă, fiind izolat
printr-un gard de
orice interacțiune cu
oamenii din jur. O
echipă a Discovery
Channel l-a filmat
non-stop timp de
patru zile şi nopţi
consecutive, pentru a confirma că în această perioadă de ti
timp el

pentru
confirmând

natura reală a postului
său permanent.
În documentarul din
2011 Mănâncă
Soarele, regizat de
Peter Sorcher, Manek
este
declarat
un
impostor. El a fost
fotografiat cu alimente solide, potrivit documentarului, deşi
indianul afirmă că doar s-aa fotografiat cu ele. În film est
este

nu a ingerat absolut nimic.

prezentată și o scrisoare despre care se spune că a fost scrisă de
către Manek, în care acesta îşi cere scuze pentru că a minţit că

„După
După 96 de ore de filmare, Ram a sfidat ştiinţa modernă prin

nu se hrăneşte. Manek nu a admis, totuşi, niciunde în altă parte
acest lucru.

continuarea meditaţiei şi a rămas în viaţă”,
”, se afirmă în
documentar. Dacă a fost o farsă, spun producătorii
documentarului, a fost una foarte elaborată şi exe
executată cu
pricepere.
Unii călugări budiști
ști au declarat echipei de la Discovery
Channel că postul de acest tip este, de obicei, ascuns de public
şi face parte din practicile spirituale esoterice.
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Prahlad Jani, yoghin indian
Dr. Shah certifică și autenticitatea lui Prahlad Jani, un yoghin
care se declară liber de cerinţele obişnuite ale trupului. De la 22
aprilie la 6 mai 2010, dr. Shah şi o echipă de cercetători au
declarat că l-au
au menţinut pe Jani sub supraveghere constantă şi
că Jani nu a mâncat și nu a băut nimic în tot acest timp.
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Cercetarea a fost făcută publică la un post de televiziune din

melatonina. Glanda pineală este considerată, de asemenea, în

India. Sanal Edamaruku, autor şi preşedinte al Asociaţiei
Raţionaliştilor Indieni, a criticat cercetarea ca fiind deficitară.

tradiţiile spirituale orientale ca fiind sediul conştiinţei umane,
reprezentând o legătură fiziologică cheie cu spiritul fiin
ființei.

Într-un articol pentru The Guardian,, el a scris despre unele
lacune pe care le-a observat: „Un
Un clip video oficial a arătat că
Jani se muta, uneori, din câmpul camerei de supraveghere; lui
i-a fost permis să primească discipoli şi chiar putea părăsi
camera
de
testare,
sigilată, pentru a sta la

Deşi nu
u se poate spune că mărirea producţiei de melatonină –
probabil motivată de un anumit efect al meditaţiei asupra
glandei pineale – ar putea să-ii permită unei persoane să trăiască
total fără hrană sau apă ani buni, este interesantă ipoteza că
aceasta ar putea
ea avea un anumit efect în această privinţă.

soare; iar activităţile sale
periodice de gargară şi
baie
nu
au
fost
monitorizate suficient şi

Prin Graţia Divină este posibilă contopirea
finitului omenesc cu infinitul dumnezeiesc

aşa mai departe”.
Michael Werner,
chimist occidental

Nu doar căutătorii spirituali orientali sunt cei care afirmă
existenţa
enţa fără hrană. Dr. Michael Werner a practicat privitul la
Soare şi susţine că a trăit ani de zile fără alimente. În rezumatul
oficial al cărţii saleViaţa
Viaţa din Lumină: Este posibil să trăieşti
fără hrană? Un om de ştiinţă relatează experienţele sale se
afirmă: „Michael
Michael Werner prezintă un nou tip de provocare
pentru sceptici. Om de familie, în jur de 50 de ani, el are un
doctorat în chimie şi este directorul general al unui institut de
cercetare din Elveţia. În această expunere remarcabilă, Werner
descrie cum a încetat să mai mănânce în 2001 şi a supravieţuit
foarte bine fără alimente de atunci. De fapt, el pretinde că se
simte chiar mai bine! Spre deosebire de cei care au realizat
această performanţă în trecut, Werner este un om obişnuit, care
trăieşte o viaţă plină şi activă.”
Ar putea melatonina să aibă ceva de-aa face cu asta?
Blogul Q4LT speculează că melatonina – un hormon legat de
ciclurile de somn şi metabolism – ar putea avea ceva de
de-a face
cu capacitatea de a supravieţui fără hrană. Q4LT investighează o
varietate de aspecte legate de glanda pineală, producţia de
melatonină şi multe altele. Un articol intitulat Realizarea unui
studiu al „Imposibilului” arată că melatonina este
te factorul cheie
în reglementarea nucleozidei adenozin trifosfat (ATP).
ATP este fundamental în depozitarea şi eliberarea de energie în
celulele noastre. Q4LT citează mai multe studii ştiinţifice
efectuate în ultimii ani care arată că melatonina poate nor
normaliza
producţia de ATP. Glanda pineală din creier produce
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Ing. Marvin ATUDOREI – București

un

Revărsarea Graţiei Divine în viaţa oamenilor a
reprezentat întotdeauna un miracol absolut, un mister
insondabil, încărcat de o fericire sublimă şi de semnificaţii
fundamentale.

D

incolo de caracterul concret de ajutorare, manifestările
Graţiei Dumnezeieşti au permis totodată conştientizarea
prezenţei atotputernice a lui Dumnezeu şi a iubirii Sale
copleşitoare pentru creaţia Sa.
Într-un
un sens foarte concret, Graţia Divină este actul prin care
Dumnezeu salvează, ajută pe cineva aflat într
într-o situaţie extrem
de dificilă, la limită. Într-un
un sens mai profund însă, conceptul
Graţiei Dumnezeieşti rezumă, esenţializează relaţia dintre
Divinitate şi fiinţa umană. Putem conştientiza că în realitate
absolut totul există şi se manifestă prin Graţia lui Dumnezeu.
Dumneze
Noi cu toţii trăim de fapt în permanenţă îmbrăţişaţi de oceanul
nebănuit al Graţiei Divine. Însuşi faptul că existăm este tot un
act de Graţie. Suntem noi oare conştienţi de faptul că ar fi fost
posibil să nu fi existat niciodată? Suntem oare suficient de
recunoscători lui Dumnezeu chiar şi pentru acest simplu fapt că
existăm? Mai mult decât atât, dacă vom conştientiza cu atenţie,
vom înţelege că tot ceea ce apare în viaţa noastră este un dar
divin. Fiecare eveniment, fiecare situaţie este o şansă ce ne
permite să învăţăm ceva, să ne cunoaştem, să ne transformăm.
Totul este în esenţă o lecţie divină. Aceasta este valabil atât
pentru evenimentele pe care le considerăm „favorabile” nouă,
cât şi cele pe care adesea le considerăm – din ignoranţă – ca
fiindu-nee „defavorabile”. Şi totuşi, chiar şi din acestea, sau
poate mai ales din ele, noi învăţăm, obţinem experienţe extrem
de preţioase, a căror valoare o decantăm de obicei abia mult mai
târziu.
Tradiţiile înţelepciunii universale spun că de fapt acesta şi este
est
scopul Creaţiei: acela de a fi un cadru care să ne ofere şansa de
a evolua. Dar aşa cum un peşte care înoată în apă nu e conştient
de apa în care se află, tot la fel majoritatea dintre noi nu suntem
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conştienţi că trăim
Dumnezeiască.

într-un

ocean

infinit

de

Graţie

Pentru a deveni conştienţi de această infinită Graţie este necesar
în primul rând să ne deschidem inimile, pentru a primi
revărsarea bunătăţii şi iubirii divine în sufletele noastre.
Oamenii sfinţi spun că dacă am şti cât de mult ne iubeşte
Dumnezeu, am plânge de fericire. Se mai spune de asemenea
că, generic vorbind, dacă noi facem un pas către Dumnezeu,
atunci El va face zece paşi către noi. Dar este esenţial ca noi să
facem acel prim pas. Pentru că Dumnezeu ne respectă
întotdeauna liberul arbitru şi dacă noi suntem indiferenţi (sau
chiar ostili) şi nu dorim ca El să ni se reveleze, atunci El nu o va
face.
Dumnezeu îşi revarsă Graţia Prezenţei şi Iubirii Sale în special
celor care merită şi care sunt pregătiţi să o primească. Chiar şi
pentru aceştia, ceea ce rămâne esenţial este ca ei să ceară şi să
implore coborârea Graţiei cu toată fiinţa lor, cu sinceritate, cu
credinţă totală, plini de umilinţă. Atunci, la momentul ales de
Dumnezeu, Graţia Divină se revarsă în valuri copleşitoare, care
îl umplu întotdeauna pe cel ce a cerut de uimire şi recunoştinţă.
Dar coborârea Graţiei nu poate fi privită doar ca o
„recompensă” oferită celor care au îndeplinit un fel de
„standard”. Graţia Divină este deasupra oricăror legi sau criterii.
Este o expresie a manifestării complet libere a Conştiinţei
Divine Absolute. Tocmai de aceea, ea vine nu de puţine ori
chiar şi pentru cei care sunt departe de a fi merituoşi prin faptele
lor sau pentru cei care au greşit amarnic şi care sunt literalmente
„scufundaţi” în păcat. Graţia Divină poate coborî chiar şi pentru
aceştia. Cu condiţia necesară ca ei să înţeleagă greşelile pe care
le-au săvârşit şi să se căiască din toată inima pentru ele. În acest
sens, exemplul poate cel mai cunoscut din tradiţia creştină este
redat de Iisus Hristos prin Parabola fiului risipitor. În această
parabolă aflăm că un om foarte bogat avea doi fii. Iar unul
dintre ei a ales să părăsească familia şi casa părintească şi să
plece în lume. După o viaţă uşoară în care a risipit în van toată
averea pe care o luase cu el de la tatăl său, el realizează
nimicnicia faptelor sale şi intenţionează să se întoarcă umil şi
plin de regrete la părintele său. Înţelegând aceasta, tatăl îl
primeşte cu mare cinste, organizând chiar o sărbătoare festivă în
cinstea revenirii fiului risipitor. Intenţia tatălui de a-şi cinsti cu
atâta fală fiul cel rătăcit trezeşte o anumită nedumerire şi chiar
invidie în fiul cel cuminte, care stătuse acasă şi nu ieşise din
cuvântul tatălui său. Mesajul acestei pilde este acela că pentru
Dumnezeu fiecare suflet este extrem de preţios, iar experienţa în
urma căreia fiecare dintre noi se îndreaptă din propria sa voinţă
şi convingere către ceea ce este bine îi aduce lui Dumnezeu o
neţărmurită bucurie. Iar această bucurie este mai mare pentru El
decât aceea în care rămânem pasivi într-o anumită conformitate,
care nu este însă înţeleasă în profunzime.
Graţia şi bucuria divină sunt astfel cu atât mai mari atunci când
nu doar un singur om, ci o întreagă comunitate se re-orientează
plină de căinţă către calea cea bună. O altă istorisire biblică ne
exemplifică şi o asemenea situaţie care, mai ales acum, este
plină de învăţăminte pentru noi toţi, în aceste vremuri de mare
rătăcire pentru actuala societate în care lipsa de moralitate şi
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devierea de la firescul bunului-simţ au atins deja cote
revoltătoare. Istorisirea la care ne referim este cea despre
avertismentul adresat de Dumnezeu locuitorilor cetăţii Ninive.
Cetatea Ninive era în urmă cu foarte mult timp capitala Asiriei,
un regat mare şi puternic. Ninive era atât de mare încât era
nevoie de trei zile ca cineva să o străbată pe jos de la un capăt la
celălalt. Locuitorii cetăţii erau însă deosebit de cruzi, violenţi,
trăind într-o cumplită decadenţă şi perversitate. Văzând toate
acestea, Dumnezeu i s-a adresat în duh profetului Iona şi i-a
poruncit să meargă la Ninive şi să propovăduiască întoarcerea
din păcat către cele sfinte pentru că altminteri cetatea va fi
distrusă din temelie de dreapta mânie a lui Dumnezeu. Iona s-a
temut însă şi nu a vrut să asculte Voia divină. El s-a împotrivit
şi a ales să fugă cu o corabie spre Tars, aflat într-o cu totul altă
direcţie faţă de Ninive. Dumnezeu a făcut însă ca o furtună
teribilă să se abată asupra corăbiei în care se afla Iona, spre
disperarea tuturor marinarilor. Fiind convinşi că furtuna are o
cauză supranaturală, marinarii i-au somat pe toţi cei aflaţi la
bord să mărturisească cine i-a supărat pe zei. Întrucât Iona
recunoaşte că el nu a împlinit o cerinţă divină, corăbierii îl
aruncă peste bord. Profetul neascultător este înghiţit de un peşte
uriaş, în burta căruia ajunge să regrete plin de umilinţă că a
refuzat să fie unealta Graţiei lui Dumnezeu. După trei zile el
este totuşi adus de peşte la ţărm şi este lăsat liber,
neîntâmplător, chiar în apropiere de cetatea Ninive. Iona îşi
începe astfel misiunea încredinţată de Dumnezeu şi le transmite
locuitorilor că dacă în 40 de zile nu se leapădă de toate relele lor
şi nu se îndreaptă către Dumnezeu, atunci nu va mai rămâne
piatră peste piatră din cetatea lor. Şi iată că avertismentul lui a
fost luat foarte în serios de locuitorii cetăţii, care de la mic la
mare, până la regele cetăţii, s-au îmbrăcat în pânză de sac, şi-au
pus cenuşă în cap şi au postit căindu-se pentru faptele lor
necurate. Observând acestea, Dumnezeu a cruţat locuitorii şi nu
a mai distrus cetatea. Această pildă ne arată aşadar că
Dumnezeu nu vrea niciodată distrugerea păcătosului, ci
îndreptarea lui. Înţelegem astfel că trăsăturile care impregnează
şi definesc în primul rând Graţia Dumnezeiască sunt iubirea
infinită şi compasiunea fără margini.

Sfinţii ne mai transmit un lucru foarte important: că această
nesfârşită Graţie a Celui Prea Înalt coboară şi se manifestă „pe
aripile” (prin intermediul) Duhului Sfânt. Nimic nu este şi nu
poate fi desăvârşit în orice efort omenesc fără această revărsare
a Duhului Sfânt. Omul este invariabil limitat atâta timp cât e
rupt de Dumnezeu. Un act de iertare, de exemplu, nu este
niciodată complet doar prin iubirea, înţelegerea şi puterea
omenească. Doar prin coborârea în inimă a Sfântului Duh

Lohanul nr. 36, decembrie 2015

Spiritualitate
iertarea este completă şi definitivă. Altfel în sufletul omului
rămân într-o anumită măsură resentimentele şi ranchiuna. De
aceea se spune că „a greşi este omenesc, iar a ierta este
dumnezeiesc”. Doar într-o stare de conştiinţă divină, atunci când
în inima noastră coboară Duhul Sfânt, iertarea este desăvârşită.
De asemenea, oamenii înţelepţi au spus dintotdeauna că cea mai
adecvată stare care atrage Graţia Divină este starea de candoare,
starea de copil. Starea de candoare a fost de altfel definită chiar
de domnul nostru Iisus Hristos, care nu întâmplător a spus
„Lăsaţi copiii să vină la Mine, căci a lor va fi Împărăţia
Cerurilor”. Tocmai de aceea nu trebuie să uităm că această
atitudine interioară de candoare, de deschidere şi de puritate pe
care copilul o are, reprezintă o veritabilă cheie de boltă ce poate
să deschidă calea către revărsarea Graţiei Divine. Atunci când
această stare de candoare există, Graţia Dumnezeiască poate fi
resimţită ca o protecţie a lui Dumnezeu, ca o inspiraţie sau o
ghidare a Sa, chiar şi în momentele în care lângă noi nu există
un ghid spiritual fizic sau o altă fiinţă care să ne apere.
Această stare de candoare este cu atât mai mult luată în seamă
de Dumnezeu când ea este asociată cu atitudinea de dăruire şi
cu cea de umilinţă. Aceste trei aspecte – candoare, dăruire,
umilinţă – creează premisele revărsării şi manifestării Graţiei
Divine.
Dar ce înseamnă mai exact să simţi coborârea Graţiei Divine în
inima şi în fiinţa ta? Cum putem recunoaşte aceasta?
Nenumăratele descrieri şi relatări ale celor care au trăit această
sublimă experienţă consemnează că ceea ce este cel mai evident
este apariţia unei impresii copleşitoare şi euforice de uşurare,
despovărare, eliberare. Este ca şi cum cineva ţi-a luat brusc din
spate o mare greutate, o mare povară. Apare de asemenea o
stare în care ştii fără dubii că ai fost iertat de Dumnezeu pentru
păcatele care te apăsau. Această stare este cunoscută prin
expresia „s-a îndurat Dumnezeu pentru păcatele lui” sau că
„Dumnezeu l-a mântuit”. Iertarea divină devine în acest caz cu
atât mai evidentă cu cât din fiinţa celui ce a păcătuit este
eradicată chiar şi vechea tentaţie către păcat. El a depăşit acum
complet atracţia către acel rău şi orice ispită în acea direcţie nu
îl mai afectează.
De asemenea, în fiinţa celui în care s-au revărsat sublimele
valuri ale Graţiei Divine apare o profundă purificare sufletească,
o stare de sacralitate şi chiar de sfinţenie. Recunoştinţa unei
asemenea fiinţe umane este dincolo de puterea sa de exprimare
şi în ea creşte o iubire puternică şi statornică faţă de Dumnezeu,
precum şi o dorinţă intensă de comuniune cât mai plenară, în
veşnicie, cu Cel Absolut.
Cel asupra căruia s-a pogorât Graţia Divină trăieşte după
această experienţă sentimentul că e re-născut. Întreaga sa
viziune despre viaţă, despre lume şi despre existenţă capătă cu
totul alte perspective. Apare în primul rând o stare de trezire
intensă şi profundă a inimii spirituale. Aceasta ne face să
înţelegem în intimitatea fiinţei noastre răspunsul pe care Iisus
Hristos l-a dat celor care îl întrebau unde este Împărăţia
Cerurilor despre care el le vorbea mereu. Răspunsul lui Iisus
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poate să pară paradoxal: el le-a spus că „Împărăţia Cerurilor
este în voi înşivă”. Ce poate să însemne aceasta? Că nu are rost
să ne axăm în căutarea lui Dumnezeu într-un sens exterior nouă
pentru că în acest fel nu Îl vom găsi cu adevărat nicăieri. Putem
eventual întâlni unele semne ale Sale, dar e posibil ca nici pe
acelea să nu le înţelegem. Ceea ce este esenţial este să Îl căutăm
plini de iubire şi de aspiraţie mai întâi în inimile noastre, doar
acolo îl vom găsi, mai ales la început. Abia după aceea Îi vom
regăsi prezenţa peste tot şi în jurul nostru, pentru că în realitate
Dumnezeu este omniprezent.
Mai mult, prin această revelaţie care ne vine din trezirea
spirituală a inimii ajungem plini de uimire să participăm la viaţa
grandioasă a lui Dumnezeu şi chiar să ne expansionăm
conştiinţa devenind astfel tangenţi cu necuprinsul.
Este de asemenea cunoscut că revărsarea Graţiei aduce de multe
ori cu sine şi manifestarea unor diferite haruri dumnezeieşti
extraordinare sau altfel spus puterea de a înfăptui anumite
minuni (aşa-zis acţiuni paranormale).
Unul dintre acestea este harul vindecării prin puterea rostirii
cuvântului divin şi prin puterea Duhului Sfânt. Cel ce deţine
acest har intermediază manifestarea puterii vindecătoare a lui
Dumnezeu, care este infailibilă. Nenumărate exemple în acest
sens ne-a oferit domnul nostru Iisus Hristos, care a vindecat de
toate bolile pe toţi cei care l-au implorat aceasta, cu condiţia ca
ei să fi avut deschiderea de a primi în ei lucrarea Domnului.

Un alt har divin descris în Biblie este cel al cunoaşterii tuturor
limbilor (gnosolalia) pe care l-au primit apostolii după ridicarea
la cer a Mâtuitorului atunci când acesta a trimis asupra lor, aşa
cum deja îi anunţase dinainte, puterea Duhului Sfânt. Apostolii
au fost atunci capabili să predice perfect învăţătura divină în
limba nativă a oricărui interlocutor, indiferent de naţia acestuia,
chiar dacă ei, apostolii, nu învăţaseră niciodată respectiva limbă.
Un alt har divin este cel al viziunii lumilor nevăzute prin
vederea omenească obişnuită. Prin acest har sunt văzuţi foarte
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limpede îngerii sau demonii şi se poate comunica deosebit de
clar cu aceştia.
De asemenea, ca urmare a primirii Graţiei Divine, poate să mai
apară puterea discernământului spiritual ce permite ghidarea şi
îndrumarea înţeleaptă a altor fiinţe sau poate să apară puterea
creativităţii divin inspirate, pe care nicio minte omenească nu ar
putea-o egala.
Un astfel de exemplu de inspiraţie divină sunt aşa
aşa-numitele
„texte sacre”, care au fost scrise în stări speciale de conştiinţă de
către unii oameni inspiraţi dee Dumnezeu. Merită să ne raportăm
în acest sens chiar la textul Bibliei, care continuă să uimească
cercetătorii care au constatat că acest text conţine o uriaşă
matrice informaţională ce poate fi accesată printr-un
printr
anumit
cod. Verificat cu o rigoare ştiinţifică,
ifică, acest cod al Bibliei a
revelat informaţii deosebit de exacte de diverse tipuri, atât
despre evenimente din trecut, cât şi despre unele care au avut
loc după mai mult de 2000 de ani de la scrierea Bibliei, în zilele
noastre, datele fiind pe deplin confirmate.
Este esenţial să mai observăm că manifestarea ulterioară a
harurilor dumnezeieşti în fiinţa celui asupra căruia se revarsă
Graţia Divină depinde foarte mult de modul în care respectiva
fiinţă umană reacţionează. Dacă în cel care primeşte aceste
daruri
aruri apare o stare de orgoliu şi chiar tentaţia de a folosi aceste
puteri într-un
un mod nedemn, meschin şi egoist, atunci ele se
estompează gradat şi dispar. Dacă însă fiinţa respectivă este
recunoscătoare, plină de umilinţă şi de bun-simţ,
simţ, atunci aceste
haruri
ruri se fixează, pot fi „accesate” oricând şi chiar pot fi
transmise şi altor fiinţe umane care merită aceasta.
Un alt efect transformator fundamental care survine după
revărsarea Graţiei Divine este că cel care a fost în felul acesta
binecuvântat are revelaţia
laţia că existenţa sa face parte dintr-un
dintr
vast
Plan Divin şi că el are un anumit „rost” pe lume sau, altfel spus,
o anumită „menire”. Prin înţelegerea şi împlinirea acestei
meniri, pe care o avem de fapt absolut fiecare dintre noi, apare
apoi sentimentul unei
nei inefabile „cooperări” cu Planul Divin,
ceea ce face ca manifestările de revărsare a Graţiei Divine să
devină tot mai dese şi mai ample.
Învăţăturile spirituale spun că atunci când aceste stări
excepţionale de revărsare a Graţiei Dumnezeieşti se repetă tot
mai des, atunci fiinţa umană respectivă trăieşte mai mereu o
stare de comuniune cu Fiinţa intimă a lui Dumnezeu, ajungând
la ceea ce poartă numele de „starea de îndumnezeire”.
Merită să reţinem în final, ca o concluzie, că toate tradiţiile
spirituale afirmă
firmă că oricâte eforturi pe calea transformării de
sine ar face o fiinţă umană, oricât ar fi ea de învăţată, de pură
sau plină de aspiraţie, ea nu poate accede la Desăvârşirea
spirituală Ultimă decât printr-un
un act de Graţie Dumnezeiască.

imploră pe Dumnezeu Tatăll plină de dăruire, candoare şi
umilinţă să se unească pe deplin cu El şi să îl îmbrăţişeze
debordând de iubire pentru veşnicie, atunci, la un moment dat,
El va răspunde. Şi atunci acea conştiinţă umană va bascula prin
Graţia lui Dumnezeu, în mod extatic, în nelimitat, în infinit.

Aforisme despre geniu şi genialitate

Gregorian BIVOLARU
Acela care începe operele geniale este un geniu, dar cu
toate acestea numai o activitate atentă şi perseverentă va
face cu putinţă ca acele opere să fie duse la bun sfârşit.
Viaţa tuturor geniilor evidenţiază cu prisosinţă aceasta.

G

eniile cu adevărat mari nu dispreţuiesc niciodată
geniile mici.

Poţi recunoaşte fiinţele umane în care s-a
s trezit
starea de geniu prin faptul că fac repede şi cu
mare uşurinţă ceea ce oamenii obişnuiţi fac

încetişor şi uneori cu multe erori.
Geniul ar putea fi definit ca o facultate de a percepe într
într-o
manieră nouă, uimitoare, şi cu totul neobişnuită realitatea.
Atunci când în universul lăuntric al fiinţei umane se trezeşte din
plin starea de geniu, ea poate să realizeze cu o uşurinţă
surprinzătoare ceea ce trebuie. Atunci când o fiinţă umană este
înzestrată doar cu talent, ea poate să facă ceea ce vrea, aşa cum
fac toate celelalte fiinţe umane care sunt înzestrate cu talent.
Regulile inteligente şi pline de bun-simţ
simţ pot fi utile fiinţelor
umane talentate, dar în anumite situaţii se dovedesc a fi
restrictive şi înnăbuşitoare pentru marile genii.
Numai oamenii în care s-aa trezit din plin starea de geniu ştiu
deja că această stare îmbată
mbată adeseori natura lăuntrică aşa cum îi
îmbată pe cei mai mulţi oameni puterea absolută.
Grandoarea unui geniu se compune din două elemente de bază
care sunt totodată o parte importantă a esenţei lui: a intui într-un
într
mod extraordinar de profund şi a îndrăzni.
răzni.

Tradiţiile spun însă
nsă că nu trebuie să uităm că fiecare dintre noi
suntem într-un
un anumit sens ca un copil al lui Dumnezeu pentru
că în fiecare dintre noi El a sădit o părticică infimă din
Conştiinţa Sa. Tocmai aceasta face ca atunci când o fiinţă Îl
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duşmanilor săi îndârjiţi. El reacţionează aşa, deoarece în secret

Tot geniul pe care o fiinţă umană îl manifestă este pur şi simplu

ştie că până la urmă va avea ultimul cuvânt, iar asta face să
apară în fiinţa sa o stare de detaşare olimpiană.

fructul sublim al inspiraţiilor divine, al intuiţiilor profunde şi
pătrunzătoare, al reflexiei mature adânci şi al unei activităţi
atente, perseverente.

Din nefericire, viaţa unui geniu depinde adeseori, în chip
ruşinos, de vorbele şi insinuările oamenilor răi şi fără minte.

Este binecunoscut că oamenii care nu cred deloc în geniul lor
nu-l vor putea trezi niciodată.

Geniul este precum un fulger imens, ceva uluitor care
străluceşte şi atunci când suntem în stare să-l receptăm, ne apare

Atunci când aspiri cu multă putere să realizezi ceva măreţ şi

brusc în toată splendoarea sa, ca o manifestare mirifică şi
supraomenească.

nou, urmăreşte să începi fără întârziere. Vei descoperi în felul
acesta că îndrăzneala creatoare

Două acţiuni adecvate şi distincte fac să apară până la urmă
floarea: sămânţa ei,
semănată
momentul

la
potrivit

ce se combină în mod fericit cu
o intuiţie genială face să se
trezească geniul şi atrage ca prin
farmec o astfel de putere
magică.

într-un sol fertil ce
primeşte ploaia şi

Luaţi aminte că întotdeauna, fără

razele soarelui. Două
aspecte distincte fac

nicio excepţie, atât geniile mari, cât şi virtuţile legendare nu
apar la întâmplare, căci toate acestea evidenţiază o tainică

să apară fiinţa umană
măreaţă:
geniul

necesitate.

înflorit şi ocazia
binefăcătoare adecvată ce este fructificată pe deplin.

Un geniu mare trebuie să aibă şi talentul necesar pentru a-şi face

În anumite femei înzestrate nativ cu o intuiţie net superioară se
poate spune că este trezit geniul specific care le permite să-l

neobservate.

înţeleagă pe bărbatul iubit mai bine decât se înţelege şi se
intuieşte el însuşi.

Câteva dintre înzestrările pe care le observăm cu uşurinţă la

Când studiem cu multă atenţie viaţa geniilor descoperim că
unele genii mari au avut limite, iar astfel ne putem convinge o

riguros, uimitor.

dată în plus că numai stupiditatea este fără limite.

Atunci când studiem cu suficientă atenţie viaţa geniilor,

Înainte de a deveni un geniu este de zeci de ori mai bine să faci

descoperim că, într-o anumită măsură, geniul este necesitatea
metodei geniale şi metoda necesităţii uimitoare.

eforturi adecvate pentru a deveni cât mai clar lăuntric, cât mai
profund şi cât mai inteligibil.
Dincolo de aparenţe, există în universul lăuntric al fiecărei fiinţe
umane o aleasă sensibilitate superioară în stare latentă, o
extraordinară imaginaţie creatoare şi chiar sămânţa mirifică a
stării de geniu care, toate, în strânsă legătură cu circumstanţele
existente şi cu eforturile adecvate ce se fac, pot să se trezească,
să se dezvolte sau să rămână latente până la o nouă reîncarnare,
ascunse în spatele unei măşti de stupiditate.

admirabile şi atractive ideile noi şi geniale. Fără asta, revelaţiile,
în fond uluitoare, ale unui mare geniu riscă să treacă mult timp

geniile mari sunt abundenţa ideilor noi, creatoare, uluitoare ce
se manifestă adeseori la unison cu fecunditatea şi un entuziasm

Oricât ar fi de extraordinare, revelaţiile unui geniu rămân
deocamdată vane şi trec neobservate pentru fiinţele umane din a
căror viaţă lipsesc ţelul şi mijloacele de transpunere creatoare în
practică.
Un alt semn sigur după care putem recunoaşte un geniu autentic
este acesta: în timp ce bătrâneţea fiinţelor umane obişnuite este,
cel mai adesea, decrepitudine şi slăbire, în cazul unui geniu
fecund bătrâneţea nu există, ba chiar mai mult decât atât, se
transformă în apoteoză pe măsură ce trece timpul.
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În cazul geniilor mari, puterea de a acţiona într-un mod cu totul

Un astfel de răspuns le evidenţiază implicit inerţia, naivitatea,

nou şi eficient este uimitoare. Toate geniile mari sunt în
întregime focalizate asupra momentului pe care îl trăiesc, iar

ignoranţa şi larvaritatea în care (deocamdată) se complac.

asta le permite să manifeste cu mare uşurinţă o atenţie
stăruitoare care se transformă în răbdare legendară.

Cu toate că în anumite condiţii privilegiate unele fiinţe umane

Fiecare geniu este întocmai unui diamant care a fost şlefuit cu
migală şi are multe faţete. Un geniu reuşeşte să strălucească

schimb, fiinţele umane pregătite şi pline de aspiraţie
declanşează apoi transformări uimitoare ce sunt profunde,

într-o mulţime de focuri mirifice mai ales atunci când se află în
semi-obscuritate, iar razele soarelui divin se focalizează asupra

constante şi exemplare.

lui.

Când unii bărbaţi lunecă sub papucul insidios al unei femei

Fiecare geniu ne permite să descoperim că genialitatea se

manipulatoare în care s-a trezit unsui generis geniu feminin
nefast, influenţa acaparatoare devine în existenţa lor un obstacol

au intuiţii geniale, starea lor existenţială rămâne nemodificată,
tocmai datorită faptului că după aceea nu le pun în practică. În

trezeşte înainte de toate printr-o îndelungată exercitare a
răbdării, când atenţia stăruitoare a geniului se focalizează asupra

serios care îi face să devieze către stagnare şi nefericire.

unei idei noi şi geniale care a înmugurit în fiinţa sa.

Atunci când prin jocul tainic al necesităţii, cele mai geniale idei,

Un mare geniu este întocmai ca elefantul matur şi puternic care

cele mai extraordinare revelaţii spirituale, cele mai ingenioase
modalităţi secrete ale sistemului milenar TANTRA YOGA sunt

trage după sine fie întreaga umanitate, fie mase imense de fiinţe
umane pe căile cele noi şi uimitoare, fie ale unei idei geniale, fie

oferite fie celor proşti, fie celor idioţi, fie celor sceptici, fie celor
roşi de îndoieli demoniace, astfel de sărmane fiinţe umane le

ale unei revelaţii dumnezeieşti ce este cu totul inedită pentru
această planetă.

privesc cu o atitudine tâmpă şi nu numai că nu le pun niciodată
în aplicare spre a se convinge în felul acesta de valoarea lor

Una dintre caracteristicile evidente ale unui geniu mare este
înainte de toate forţa lăuntrică uluitoare, constantă, intensă şi cel
mai adesea copleşitoare.
În cazul în care aspirăm să o trezim în fiinţa noastră, este
important să ne dăm seama că deşi genialitatea provine
întotdeauna de la Dumnezeu, talentul de a o utiliza cât mai bine
cu putinţă ne priveşte întotdeauna, fără excepţie.
Un geniu mare este în mod considerabil diferit de oamenii

extraordinară, ci le consideră ceva inutil, absurd, ciudat şi lipsit
de sens. Reacţionând aşa, asemenea oameni ratează o
importantă şansă pe care fiinţele umane pregătite o explorează
cu nesaţ şi o fructifică. Din nefericire, cei orbi spiritual nu
observă niciodată această diferenţă esenţială.
Acum ştim cu toţii, a existat cândva un copil care la vârsta de
12 ani a reuşit să creeze şi să recreeze matematicile superioare
cu ajutorul unei banale numărători. Acest geniu admirabil se
numea Blaise Pascal.

obişnuiţi. Dar este totodată necesar să ne dăm seama că toţi
oamenii au în germene sau, altfel spus, ca potenţial în universul

În cazul fiecărui geniu mare
prezenţa tainică, discretă şi
influenţa lui Dumnezeu sunt

lor lăuntric tot ceea ce le este necesar pentru a deveni şi ei nişte
genii.

în mod evident prezente,
chiar şi atunci când geniul

Există multe fiinţe umane în jurul nostru care atunci când sunt
întrebate ce gândesc despre revelaţiile geniale ale sistemului
milenar TANTRA YOGA sau despre dezvăluirile absolut
geniale şi pline de înţelepciune pe care SHIVA i le-a oferit
iubitei sale, PARVATI (revelaţii consemnate în anumite tratate
tantrice, dintre care unele sunt păstrate secrete chiar şi în ziua de
azi), se mulţumesc să spună că toate acestea sunt ingenioase şi
interesante.

respectiv nu şi-a dat seama de
asta.
Un geniu mare este, analogic vorbind, acel „ceva” ce ne ajută
nu numai să vedem, ci să şi simţim influenţa tainică a anumitor
stele în plină zi.
Folosind cu o mare ingeniozitate şi integrând o tainică alchimie
superioară, numai de el cunoscută, un geniu mare reuşeşte să
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transforme
forme cu uşurinţă viciile naturii în elemente puternice ale
unui destin de excepţie ce ne apar ulterior drept uimitoare şi
admirabile. Astfel de realizări cu totul extraordinare, ce sunt cu

Tradiţii şi obiceiuri de iarnă

uşurinţă posibile în cazul geniilor, ne ajută să înţelegem că ceea
ce le este în mod evident permis geniilor, nu le este permis
oamenilor obişnuiţi. Astfel de performanţe ce sunt uneori cu
totul extraordinare, ne ajută să descoperim că avem în faţa

Educ. Monica ANTONIU - Gura
Văii, jud. Vaslui

noastră o fiinţă umană genială.
Chiar şi cele mai uluitoare idei
dei geniale (care îi impactează cu
putere şi îi impresionează într-un
un mod profund pe oamenii
capabili să le primească şi să le pună în practică) sau acele
inedite revelaţii divine, ce sunt oferite fiinţelor umane, dar care
nu sunt apoi însoţite de un efort minim pentru a fi puse în
aplicare, se dovedesc inutile în cazul celor pasivi. În cazul celor
care însă sunt pregătiţi să o primească aşa cum se cuvine, o
asemenea idee genială concretizată ne ajută prin intermediul
gramului de practică să descoperim valoarea
area imensă a acelei
revelaţii geniale.
Doar cei care s-au
au transformat spiritual sunt capabili să observe
că, deşi rămâne deseori străin talentului, caracterul însufleţeşte
totdeauna, într-un mod secret, un mare geniu.
În viaţa unui popor apar perioade penibile
ibile de inerţie şi tăcere
care pot fi asemănate cu perioadele de eclipsă ce caracterizează
unele genii mari.
Fiecare geniu mare este şi rămâne – pentru cei capabili să-i
să
recreeze aşa cum se cuvine operele şi activitatea – nu numai un
mister, ci şi o constantă provocare creatoare.
Nici grupurile spirituale mari şi autentice, nici şcolile spirituale
tradiţionale nu pot să înmugurească, să înflorească, să se
dezvolte şi nu reuşesc să supravieţuiască în absenţa unor genii
care să le ghideze în permanenţă şi să le inspire.
Atunci când un geniu se confesează cu candoare unui prost şi îi
spune că intenţionează să scrie, prostul îl întreabă cu naivitate:
„Cui vrei să-i scrii?”. Fanatismul se naşte şi apoi se dezvoltă
destul de repede în situaţiile în care un geniu este înconjurat de
o mulţime de idioţi. (Sursă: yogaesoteric.net)

Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul
zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite de
atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii
Domnului.

O

biceiurile legate de sărbători fac parte din cultura
tradiţională a neamului nostru. Este o mare bucurie
că încă se mai păstrează în unele zone ale ţării
aceste datini care ne ajută să înţelegem sărbătoarea
respectivă precum şi să ne bucurăm împreună de Marele
Praznic. Păstrarea acestor datini este o mărturie vie a
faptuluii că avem o conştiinţă a neamului din care facem
parte.
Obiceiurile ţin de conştiinţa poporului român pentru că
exprimă înţelepciunea populară a acestui neam, sunt esenţe ale
bogăţiei noastre spirituale. Cele mai răspândite şi mai fastuoase
s-au doveditt a fi cele legate de marele Praznic al Crăciunului şi
de sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul tradiţional al
obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde pe lângă colindele
propriu-zise - cântece de stea, vifleemul, pluguşorul,
sorcova,vasilica, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul
popular, dansuri (căluţii, căluşerii) - şi o seamă de datini,
practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi
mituri străvechi sau creştine. Se spune că în seara de Ajun se
deschid cerurile şi cei evlavioşi pot auzi glasurile îngerilor.
Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu prinderea
Postului Crăciunului (15noiembrie) şi ţin până la Sfântul Ioan
(7 ianuarie). Este o perioadă bogată în obiceiuri, diferite de la o
zonă la alta, având în centru marile sărbători creştine prăznuite
în această perioadă. Reperele mai importante sunt: Postul
Crăciunului, Crăciunul, Anul Nou,Boboteaza şi Sfântul Ioan. În
funcţie de acestea, grupele de tradiţii şi obiceiuri diferă.
Sărbătorile şi obiceiurile populare,
lare, grupate în preajma
solstiţiului de iarnă (20decembrie - 7 ianuarie), poartă numele
generic de sărbători de iarnă. Perioada este deschisă şi închisă
de sărbători prefaţate de ajunuri, atât Crăciunul, cât şi
Boboteaza, şi intersectate la mijloc de noaptea
noap
Anului Nou.
Principalele sărbători ale ciclului de iarnă -Crăciunul, Anul
Nou, Boboteaza - au funcţionat de-aa lungul vremii ca momente
independente de înnoire a timpului şi de început de an.
Un obicei foarte cunoscut este „tăierea porcului”. În
unele
nele zone ale ţării, porcul se taie de Ignat, adică în 20
decembrie. Se zice că porcul care n-a
n fost tăiat în această zi
nu se mai îngraşă, căci şi-aa văzut cuţitul. Sângele scurs din
porc după ce a fost înjunghiat se pune la uscat, apoi se
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macină şi se afumă cu el, peste an, copiii ca să le treacă de
guturai,de spaimă şi de alte boli. Ignatul este divinitatea
solară care a preluat numele şi data de celebrare a Sf.
Ignatie Teofanul (20 decembrie) din calendarul ortodox,
sinonim cu Ignatul Porcilor - în zorii zilei de Ignat se taie
porcul de Crăciun - şi cu Inatoarea. Potrivit calendarului
popular, Inatoarea, reprezentare mitică a panteonului
românesc, pedepseşte femeile care sunt surprinse lucrând
(torc sau ţes) în ziua de Ignat. Animalul sacrificat în această
zi este substitut al zeului care moare şi renaşte, împreună cu
timpul, la solstiţiul de iarnă. În antichitate, porcul a fost
simbol al vegetaţiei, primavara, apoi sacrificiul lui s-a
transferat în iarnă. În acea zi se pregătesc bucatele
tradiţionale pentru Crăciun: cârnaţi, caltaboşi, jumări
,sângerete, slănină sau suncă etc. Tot atunci se toacă şi
carnea pentru sarmale, iar pulpelese tranşează pentru
friptură. Unele dintre preparate se pun la afumat (cârnaţii,
slănina,pieptul ardelenesc etc.). Imediat după sacrificare,
gospodarul face “pomana porcului”: oferă celor care l-au
ajutat la tăiat (uneori şi vecinilor) şorici, carne proaspăt
prajită şi un pahar de vin (sau ţuică fiartă în anumite zone).
În puţinele zile rămase până la Crăciun, gospodinele fac
piftie (răcitură), sarmale, cozonaci cu nucă, mac şi rahat
(sau brânză şi stafide), plăcintă şi prăjituri diverse. În
acelaşi timp, începe curăţenia în casă şi în curte,
împodobirea locuinţei şi pregătirea hainelor pentru
Sărbători. Odată finalizate toate pregătirile, gospodinele
pun din fiecare fel de mâncare câteceva într-un coş de
nuiele şi o sticlă cu vin şi duc acest coş la biserică, în seara
de ajun, pentru sfinţire. Un obicei foarte cunoscut este
împodobirea pomului de Crăciun, a bradului. Bradul care
este veşnic verde simbolizează viaţa, făcându-se astfel
analogie cu viaţa care intră în lume o dată cu Naşterea
Fiului lui Dumnezeu, Căci Cel Ce este Viaţa Se naşte
pentru ca noi să dobândim viaţa veşnică. Datina
împodobirii bradului de Crăciun pare a fi de obârşie
germană, aşa cum este şi cântecul "O, brad frumos!". În
Germania, această sărbătoare este cunoscută sub numele de
Cristbaum.
Pomul de Crăciun este un brad împodobit, substitut al
zeului adorat în ipostaza fitoformă, care moare şi renaşte la
sfârşit de an, în preajma solstiţiului de iarnă, sinonim cu
Butucul de Crăciun. Împodobirea bradului şi aşteptarea de
către copii a "Moşului",numit, în sud-estul Europei,
Crăciun, care vine cu daruri multe, este un obicei
occidental care a pătruns de la oraş la sat, începând din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea. Pomul de Crăciun s-a
suprapus peste un mai vechi obicei al incinerării Butucului
(zeulmort) în noaptea de Crăciun, simbolizând moartea şi
renaşterea divinităţii şi a anului la solstiţiul de iarnă,
Obiceiul a fost atestat la români, aromâni, letoni şi sârbocroaţi. Primele semne ale Sarbatorii Naşterii Domnului le
dau grupurile de colindători, care pornesc din casă în casă,
cu o traistă încăpătoare pe umăr, pentru a le ura gazdelor
fericire, sănătate şi prosperitate.

adresa celor uraţi). Colindătorii vestesc naşterea Domnului,
urează gazdelor sănătate şi bucurii, primind pentru aceste
urări cozonac, prăjiturele, covrigi, nuci, mere şi chiar
colăcei - pe care gospodinele care respectă tradiţia le-au
pregătit cu mult timp înainte. Diferind doar destul de puţin,
colindele religioase sunt foarte asemănătoare în toate
zonele ţării, cele mai cunoscute şi apreciate fiind: “O, ce
veste minunată”, “Steaua”, “Trei păstori”, “La Vifleim
colo-n jos”,“Cântec de Crăciun”, “Aseară pe înserate”.
Începând cu noaptea de 23 spre 24 Decembrie, de la miezul
nopţii şi până la revărsatul zorilor uliţele satelor răsunau de
glasul micilor colindători. În oraşe întâlnim colindători
odată cu lăsarea serii şi până în miez de noapte. La sfârşit,
toţi le urează gazdelor multă sănătate, fericire, recolte
bogate, mese îmbelşugate şi la mulţi ani. ,,Steaua" este un
colind care începe din prima seară a Crăciunului şi se
încheie la Bobotează. De la Crăciun şi până la Bobotează
copiii umblă cu steaua, un obicei vechi ce se întâlneşte la
toate popoarele creştine. Acest obicei vrea să amintească
steaua care a vestit naşterea lui Iisus şi i-a călăuzit pe cei
trei magi. Obiceiul Plugusorului este legat de speranţa
fertilităţii, versurile sale prezentând practicile agricole şi
urări de holde bogate. În schimbul acestor urări, copiii
primesc daruri simbolice, colaci, fructe sau bani. Obiceiul
de a merge cu plugușorul contribuie la veselia generală a
Sărbătorilor de Anul Nou.

Poveștile Crăciunului

Aceste colinde sunt creaţii populare cu text şi melodie
,care conţin mesaje speciale (religioase sau satirice la
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Tradiții
COLIND

Iarna pe uliță

Colinde, colinde,
O vrajă se-ntinde
Din cer pe Pământ,
O adiere de cânt,
De glasuri e scoasă
La geamuri de casă,
Glas de copii
Cu steluţe-argintii,
Preamăresc şi slăvesc
Naşterea lui Iissus
Luat de Dumnezeu sus,
Preamăresc şi slăvesc
Pe Fecioara Maria
Mama lui Mesia.
Colinde,colinde,
O vrajă se-ntinde
Cu îngeri în noapte,
Cu rugă în şoapte,
Murmură-n cor
Rugător - Sănătate
La gazdele toate,
An de belşug plinColinde, Amin!

COLIND

Casa din Deal

Lerui ler, lerui ler!
Coboară îngerii din cer
Cu veste mare pe Pământ
Că se va naşte FIUL SFÂNT,
Ca semn luceşte steaua sus,
Se va numi HRISTOS IISUS,
Lerui ler, lerui ler!
E FIUL TATĂLUI CERESC
Şi-i zămislit neomenesc
Din DUHUL SFÂNT cu o FECIOARĂ
Neprihănită surioară,
Şi EL de DUMNEZEU menit,
Pe cruce - apoi va fi jertfit,
Lerui ler, lerui ler!
Dar jertfa pe care o va da
Prin vremuri nu se va uita
Şi prin credinţa-n DUMNEZEU
Vom şti să-nvingem tot cei greu.
Lerui ler, lerui ler!
(Autor: Prof.Corneliu VĂLEANU – Iaşi)

Iarna-i grea, omătul-i mare….
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Culorile copilăriei
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- inocență și expresivitate
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